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Derde Jaargang No. 1
Shakespeare in Nederland, het Shakespeare-gezelschap en de
Shakespeare-jaarboeken
‘IN Nederland is de beoefening en waardeering van Shakespeare's werken tamelijk
laat aangevangen, en de eerste proeven van welgeslaagde vertalingen vindt men in
de “Bloemlezing uit de dramatische werken van William Shakespeare” van Mr.
L.Th.C. Van den Bergh, welk boek in 1834 het licht zag’.
Deze uitspraak van Dr. L.A.J. Burgersdijk moge, wat vertalingen aangaat,
betrekkelijk juist zijn, - voor zoo ver het de beoefening en waardeering van
Shakespeare betreft, zijn er bedenkingen tegen in te brengen.
De beoefening en waardeering vallen alreeds in de 17de eeuw waar te nemen,
gevolg van het hier te lande spelen van Engelsche comedianten, te Groningen, Utrecht,
den Haag, Amsterdam, Diemen, Leiden, Franeker, enz. Men moge Shakespeare's
werken, in de 17e eeuw, al niet gelezen hebben, men heeft ze zien vertoonen en er
grooten indruk van behouden. De invloed en navolging wijzen op waardeering.
Niet zonder beteekenis is het ook, dat eene afbeelding van Shakespeare's theater
te Londen, aan het einde der voorgaande eeuw te Utrecht in archiefstukken ontdekt
is.
De invloed van Shakespeare valt niet steeds gemakkelijk aan te wijzen. Plotseling
kan men die ontwaren. De laatste ontdekking is de aanwijzing van verwantschap
tusschen Vondel's J e p t h a en Shakespeare's H a m l e t .
De 17de eeuwsche tooneelschrijvers hebben zekerlijk de Engelsche Comedianten
zien spelen. Uit hunne vertooningen hebben zij overgenomen of van verre gevolgd
wat hun aanstond. Ook kan het zijn, dat zij keerden tot dezelfde bron, waaruit de
Engelschen geput hadden, en, dan hun eigen weg gingen. Slechts hoogst zelden kan
men op onmiddellijke navolging of vertaling wijzen.
Zoo vindt men in Bredero's G r i a n e (1612) overeenkomst met Shakespeare's
T h e W i n t e r ' s Ta l e ; tusschen T i t u s A n d r o n i c u s van Shakespeare, en
A r a n e n T i t u s , het ruwe en wreede treurspel van den glazenmaker Jan Vos;
tusschen het aan gruwelen rijke drama: D e v e i n z e n d e To r q u a t u s van G.
Brandt (1645) en H a m l e t ; tusschen de klucht van v. Gramsbergen's K l u c h t i g e
t r a g o e d i e of d e n H e r t o g van P i e r l e p o n (1650) en het kluchtig tusschenspel
P i r a m u s e n T h i s b e in A M i d s u m m e r n i g h t 's D r e a m . R o m e o e n
J u l i e t t e (1634) van den jong gestorven dichter Struys is geen navolging van
Shakespeare's R o m e o e n J u l i a , evenmin als Starter's blij-eindigh treurspel van
T i m b r e d e C a r d o n e e n d e F e n i c i e v a n M e s s i n e van M u c h a d o
a b o u t n o t h i n g ; terwijl D e d o l l e B r u i l o f t (1654) van A. Sybant kan
beschouwd worden als eene vrij letterlijke vertaling van: T h e t a m i n g o f a
S h r e w , enz.
Toch is de invloed van het Engelsche tooneel op het Hollandsche in de 17de eeuw
grooter dan men vermoedt, en wèl het meest in de spelen, die niet
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eene onmiddellijke navolging of vertaling zijn. In dergelijke treft men herinneringen
aan van meer dan een enkel van Shakespeare's werken als in D e v e i n z e n d e
To r q u a t u s (1645) van den jongen G. Brandt.
Dit treurspel, ontleend aan een Italiaansche novelle, wijst in geheele tooneelen of
gedeelten van tooneelen op H a m l e t , M a c b e t h of R i c h a r d III. Overeenkomst
tusschen G. Brandt's Ve i n z e n d e To r q u a t u s en Shakespeare's H a m l e t vindt
men reeds bij de eerste uitkomst van Torquatus:
o Heemel zaagt gij ooit rampzaaliger dan mij?
Trouw'looze, onzaal'ge oom, verrader! hoe dorst gij
Mijn strijdb're vaader zoo vermoorden, en mijn moeder
Misbruiken tot uw boel? geen leeuw was ooit verwoeder
Om uit te gaan, op roof, dan die vervloekte schelm,
Die 't broederlijke bloedt voor Nektar uit zijn helm
Opslorpte. 't Zij dan Oom of niet, noch zal hij sterven,
Eer ik dit treurgewaad afleg. Ik zal 't niet verven
In gloeiend purper, neen; 't Zal met geronnen bloedt
Van Noron, of van mij bepurpert worden. Doet
Wraakzuchtige Torquaat hem sneuvelen, en zuchten
Of zucht, of sneuvel zelf.

Dit gelijkt dezelfde klacht van Hamlet, rondloopend als Torquatus ‘in treurgewaad’,
‘in die sombere dracht van 't akelig zwart’ en ook den dood van zijn vader willende
wreken, ook door zijn oom vermoord om met zijne moeder te huwen. Noron gelooft
gelijk Hamlet's vader zijn zoon maar in schijn als niet recht bij het hoofd. Torquatus'
vriend zegt n.l. ‘Uw vader is bekommerd over u en roept: 't Is list, hij veinst zich dol
te zijn’.
Torquatus stelt zich tegenover zijn vader ook werkelijk aan gelijk Hamlet. Ook
Torquatus ziet men zich als malend gebaren bij Juliana, de zuster van veldheer Piso,
evenals Hamlet bij Ofelia, de dochter van Polonius.
Torquatus is als Hamlet student, en aan Torquatus verschijnt, gelijk aan Hamlet,
de geest zijns vaders om hem te wreken. Torquatus zegt namelijk:
Terwijl de Wrok, Twist, Nijdt, Toorn op het herte trappen,
Las ik de lekkernij der Grieksche wetenschappen
In Pallas wijze stadt: daar ik op 't ledikant
Al sluimerende 's nachts mijn leden ruste, van 't
Veel blokken afgemat. De midnacht was aan 't glijen,
De rust liet naast haar rijk aan d' Onrust; toen ter zijen
Mijn zaal al dreunende op het ijslijkst oopen borst,
Laat vader in, bezwalkt met duisternis, bemorst
Met bloedt. De toorts, die hij met wraaklust heeft ontsteeken
Verdreef de nacht. Hij sprak: g i j m o e t u w v a d e r w r e k e n
O p N o r o n , die mijn rijk en leven roofde. Kom
Vernoeg mijn ziel. Herstel alouwde heiligdom
Deur vijandt, vier en zee, gesleept uit Priaams muren,
Plèt Noron. Vrees geen staal. Deugt kan metaal verduren.
Op naar de Tiber, daar Plancinaas1) huwlijksbandt
Van hem ontbonden is, hij heeft mijn hof verbrandt,
De tempelen berooft, uw val alreê gezworen.
Veins u uitzinnig, of uw leven is verloren.
Hoe, wordt me op 't bedt vergoodt? ga heen, sterft door 't gevaar.
1) De vrouw van Torquatus' vader, en dus Torquatus' moeder.
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Verwerp Menerv's pen, grijp Mavors beukelaar.
Toen zweeg hij, en was weg. Ik 's morgens uitgelaaten
Speelde een zinlooze rol, vloog door d' Atheensche straaten.
't Hair stondt dus opgeknoopt, en al de wereld was
Verwondert om de prins van Rome, die zoo ras
Verandert scheen.

Torquatus is uit Griekenland naar Rome wedergekeerd. Veldheer Pizo, wiens dochter
door koning Noron is onteerd, haalt Torquatus over, zich met hem op Noron, zijnen
vader te wreken. Zij trekken het staal en zweren. Plotseling wordt het duister om
hen, en in die duisternis verschijnt op nieuw Torquatus' vader, Manlius geheeten.
Torquatus schrikt:
Wat duisternis is dit? Kan d' onbekende nacht
Met zwarte wieken op de middagh bosch en velden
Beschaduwen? wie bluscht het daglicht, wie verstelde
De tijd? waar is de zon?
De geest van Manlius
Waar blijft, waar blijft de wraak?
To r q u a t u s
Ach 't is mijn vaders geest en stem.
Geest
...... Torquatus staak
Het draalen, wreek mij.
To r q u a t u s
Hoe?
Geest
Wilt gij gebouw doen vallen
Zoo breek de zuilen op, trek in de Roomsche wallen.
Pizo
Zoo breekt de zuilen op; dat is: verniel zijn Raadt,
En vrienden, zuilen van zoo goddeloos' een staat.

Er is nog een plaats in D e Ve i n z e n d e To r q u a t u s herinnerende aan H a m l e t .
Torquatus' vader draagt Raadsheer Lentulus op zijnen zoon te bespieden zoodra
hij met zijn moeder in gesprek geraakt.
..... verberg u onder deezen
Etruursche ledikant.

Torquatus opkomende, vervuld van de gedachte zijnen vader te wreken, ziet de
gordijnen bewegen.
.... zacht, mij dunkt, ik zie daar iets verroeren
't Leeft onder de tapijt: ik zal mijn wraak uitvoeren
Al was ik schoon ontdekt. Hij zal mij niet ontvliên.

En, gelijk Hamlet den ouden Polonius, ook afgezonden om te bespieden en te luisteren,
door het tapijt heen doorsteekt, geeft Torquatus door het ledikantstapijt aan Lentulus
den doodsteek. - In D e Ve i n z e n d e To r q u a t u s komen behalve herinneringen
aan Shakespeare's H a m l e t bovendien plaatsen voor, wijzende op diens M a c b e t h
en R i c h a r d III.
Noron, hechtende als Richard III aan bijgeloof en voorspelling, heeft licht en
verlichting gezocht bij
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eene toovenares. Aan de eindpaal van Noron's leven komen als in Richard III de
geesten rijzen der verwanten door hem vermoord, de geesten van zijn moeder en
broeder; daarna de geesten van andere zijner slachtoffers, van Popil, Mehel, Pizo,
Kalphurn, Tigellinus, enz., allen roepende: ‘Wee, Noron, wee!’
Op het tooneel in Macbeth, waar Lady Macbeth, zegt: ‘Al de geuren van Arabië
wisschen die bloedvlek niet weg!’ wijzen de woorden van Noron, Torquatus' vader,
gesproken, nadat de toovenares zegt, niet te begrijpen, hoe Noron, die steden en
rijken verwon, zijn angst niet meester is.
Vervloekte, ondankbre, wie is de oorzaak van al 't quaad?
I k , d e e s b e b l o e d e h a n d . Wat bruizende Euphraat,
Wat woeste Bosphorus, wat strijdb're Rijn, dien Rome
Nooit overwonnen heeft, wat Nijl, wat Tigerstroomen
Wat troeble Tagus, die uit haar bezwangert nat,
Ontelbre peerlen werpt, zal 't bloed dat u bekladt
Afspoelen? schoon de straat die d' Afrikaansche stranden
Van het beroemde Euroop afscheidt, o p d e z e h a n d e n
N u s t o r t d' A t l a n t s c h e z e e u i t 't g r o n d l o o z e d i e p ,
Of over deze kant de heele Thetys liep;
Het broederlijke bloedt zou hij er niet afwasschen.

***
Bij D e v e i n z e n d e To r q u a t u s werd een weinig uitvoerig gehandeld om aan
te toonen, dat, heeft men in de 17de eeuw Shakespeare al niet letterlijk vertaald, men
hem toch van verre of nabij heeft nagevolgd, en herinneringen uit verschillende
spelen in één stuk heeft aangebracht. De navolging der Spaansche en later de groote
invloed der Fransche tooneelletterkunde hebben Shakespeare vervangen.
De leden van het dichtgenootschap N i l Vo l e n t i b u s A r d u u m , die Rembrandt
te wild vonden, konden met het realisme van Shakespeare geen vrede hebben.
Bijna de geheele achttiende eeuw blijft Shakespeare een gesloten boek.
Bilderdijk zou weer van hem spreken. Op ouderen leeftijd zijne jeugd gedenkend,
zegt hij o.a.: ‘ik kocht een Shakespeare en leerde daaruit Engelsch zonder
woordenboek, grammaire of vertaling, en al tastende naar den zin, en zoo wijders’.
Op zijn 27ste jaar vertaalde hij uit ‘H a m l e t ’ het: To be or not to be’. Tijdens zijn
verblijf te Londen las hij, met de pen in de hand, het meerendeel van Shakespeare's
werken.
Sprak Bilderdijk van Shakespeare's ‘winderigheid’, hij verklaart ook: ‘de ruwe
doch menschkundige Shakespeare heeft wel bewezen een genie te zijn in het treurspel,
maar de Engelsche tragedie bootst te zeer de werkelijkheid na om dichterlijk genoemd
te worden’. Dit neemt niet weg, dat hij Shakespeare verwijt, in het treurspel ‘te
raaskallen’.
In het voorbericht van K r e k e l z a n g e n hoopt Bilderdijk, dat zijne beoordeelaars
genoegzame kennis van Shakespeare gemaakt hebben, ‘zoo niet’, - zegt hij - ‘het
spijt mij hunnenthalve, want zij konden veel bij hem leeren, dat ook hun te pas kwam,
zoo zij echter voor leeren vatbaar zijn’. Ook was in het laatst der 18de eeuw, bij
Albrecht Borchem te Amsterdam tusschen 1778-82 verschenen eene prozavertaling
van Shakespeare's belangrijkste werken, naar de uitgaaf van Capell uit het Engelsch
vertaald en met aanteekeningen van Prof. Eschenburg en van den vertaler verrijkt.

Den Gulden Winckel. Jaargang 3

De belangstelling was dus weder gewekt en zou niet verflauwen, De negentiende
eeuw bleef in den beginne wel ver van den waren Shakespeare. Zij stelde de
verhaspeling zijner treurspelen door den Franschen dichter Ducis boven het
oorspronkelijk. Op het Vaderlandsch tooneel kende men geen andere. Andries Snoek
heeft Shakespeare gespeeld naar vertalingen van Ducis, zelfs nog Anton Peters trad
er in op.
Meijer schreef eene verhandeling, waarin hij Vondel met Shakespeare vergeleek.
Mr. Jacob van Lennep trachtte het tooneel van Ducis te verlossen en gaf een
vertaling, meer onmiddellijk naar Shakespeare, doch in glad rijm. Eerst A.S. Kok
verblijdde met eene woordelijke vertaling van al de werken van Shakespeare. In
1880 was die kompleet. Te weinig heeft men dezen treflijken arbeid gewaardeerd,
den invloed niet vermoedende, dien A.S. Kok op de herleefde belangstelling voor
Shakespeare heeft gehad.
Vóór en na Kok's arbeid verschenen er kleinere studies over Shakespeare en zijne
navolgelingen hier te lande in de 17de eeuw. De Witte van Citters, v.d. Bergh, Prof.
Moltzer, den Hertog, A.C. Loffelt, en Prof. Jonckbloet, maar bovenal Dr. Worp,
hebben in dat opzicht lezenswaarde opstellen geleverd.
Toch bleef Shakespeare voor het groote publiek dood, tot, vóor een kwart eeuw,
het gezelschap van het Meiningsche hoftheater te Amsterdam en later te Rotterdam
door schitterende voorstellingen, het algemeen met groote bewondering voor
Shakespeare vervulde, - eene bewondering weldra krachtig versterkt door de
Shakespeare-voorstellingen van Ernst Possart en Ludwig Barnay, die in ons land
reeds voorgangers hadden in Em. Devriend, Davidson, enz.
Het ijs was gebroken. Het algemeen wenschte Shakespeare, in getrouwe vertaling
naar het oorspronkelijk, op het tooneel. Dr. L.A.J. Burgersdijk had juist enkele
vertalingen gereed. De vertooning zijner overzetting van R o m e o e n J u l i a werd
op het repertoire geplaatst der vereeniging: ‘Het Nederlandsch Tooneel’. De
vertooning was eene gebeurtenis, en het succès buitengewoon groot. Na dat succès
werden en worden, jaar aan jaar, door
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de Koninklijke Vereeniging: het Nederlandsch Tooneel, achtereenvolgens de
verschillende werken van Shakespeare gespeeld, allen in de vertaling van Dr. L.A.J.
Burgersdijk, die in de gelegenheid werd gesteld den geheelen Shakespeare te vertalen
en het licht te doen zien. Als een teeken des tijds mag gelden, dat de groote oplaag
van Dr. Burgersdijk's vertaling werd uitverkocht en meer dan ééne goedkoopere
editie volgde. In al de vertooningen van Shakespeare heeft de tooneelkunstenaar
Louis Bouwmeester bewezen de aangewezen man te zijn om de karakters van den
Engelschen dichter naar waarheid te vertolken. Hij steekt daarin alle Europeesche,
en zelfs niet-Europeesche groote acteurs naar de kroon, ja overtreft hen, naar hun
eigen getuigenis.
Het spreekt van zelf, dat op den reuzenarbeid van Dr. L.A.J. Burgersdijk
aanmerkingen vielen te maken, te meer daar de tijd aanbrak, dat het gevoel voor
klank en rythme, voor het woord, in Holland zich uiterst fijn ontwikkelde. Misschien
beantwoorden aan de eischen, door dit gevoel gesteld, het allermeest de
Shakespeare-vertalingen van Mounier, ongeveer in het midden der vorige eeuw.
Men heeft Dr. L.A.J. Burgersdijk de aanmerkingen niet gespaard. Jacques van
Looy achtte het beter zelf te vertalen dan aanmerkingen te maken. De daad bij het
woord voegende, vertaalde hij M a c b e t h . Als Jacques van Looy oordeelde Dr.
Edward B. Koster. Nog aan het einde van 1903 deed hij, Shakespeare-kenner, bij
Johan Pieterse te Rotterdam, eene vertaling van D e K o o p m a n v a n Ve n e t i ë
het licht zien, zich zelf hooger eische gesteld hebbende, om te beantwoorden aan die
van Ulrich von Wilamowitz-Woelendorff:
... übersetzen... ist kein freies Dichten; das dürften wir nicht, gesetzt wir konnten
es. Aber der Geist des Dichters muss über uns kommen und mit unsern Worten reden.
Die neuen Versen sollen auf ihre Leser dieselbe Wirkung thun, wie die alten su ihrer
Zeit auf ihr Volk und heute noch auf die, welche sich die nötige Mühe philologischer
Arbeit gegeben haben. So hoch geht die Forderung. Wir wissen wohl, wie wenig wir
sie erfüllen, aber auf Erden wird überhaupt das Mögliche nur geleistet, wenn das
Unmögliche gefordert wird, und man muss das Ziel kennen, damit man den Weg
findet.
De belangstelling van Nederland voor Shakespeare en de groote waardeering zijner
werken zijn thans algemeen, dank zij de jaarlijksche vertooning van een zijner treurof blijspelen, de verschillende latere studies, als van Dr. Bijvanck over H a m l e t ,
van A.C. Loffelt (U r e n m e t S h a k e s p e a r e ), van K. Ten Bruggen (T h e
m e r c h a n t o f Ve n i c e , met verklarende aanteekeningen), en de
Shakespeare-voordrachten van Willem Royaards.
Bij de ernstige studie in Nederland thans aan Shakespeare gewijd, bij het groote
welbehagen in, en de groote toeloop van alle standen der maatschappij, naar de
vertooning zijner spelen, kan en zal het niet ijdel zijn allen, die Shakespeare
liefhebben, met aandrang te wijzen op een rijke bron voor kennis van Shakespeare
en zijn tijd, op h e t D u i t s c h e S h a k e s p e a r e - g e z e l s c h a p e n d e
Shakespeare-Jaarboeken.
Het Duitsche Shakespearegezelschap heeft zich, op den 23sten April 1864 den dag
van het 300ste jubileum van Shakespeare's geboorte te Weimar gevormd, onder
bescherming van Hare Koninklijke Hoogheid Sophie, Groothertogin van
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Saksen-Weimar. Na den dood der Hertogin in 1879 heeft haar gemaal en na diens
overlijden in 1901 de regeerende groothertog van Saksen het Prorectoraat
overgenomen.
Het doel van het Duitsche Shakespeare-gezelschap is: de beoefening van
Shakespeare ‘durch mittel wisschenschaftlicher und künstlerischer Vereiniging’ te
bevorderen.
De werkzaamheid van het gezelschap strekt zich daarom uit tot vorming van een
Shakespeare-bibliotheek en het uitgeven van een jaarboek, uitsluitend gewijd aan
Shakespeare-literatuur, het bevorderen van kritische tooneel-zoowel als van
volksuitgaven. Ondernemingen, tot welke het Shakespeare-gezelschap alle in
Shakespeare-Literatuur verspreid werkende krachten tracht te vereenigen en daartoe
bij te dragen.
Verder ligt in het doel: Verklaringen en illustraties tot Shakespeare's tekst,
opwekking tot het ten tooneele brengen zijner werken, en voorlezingen over
Shakespeare, enz.
Het lidmaatschap wordt verkregen door aanmelding bij den uitgever van het
jaarboek: L a n g e n s c h e i d t s c h e Ve r l a g s b u c h h a n d l u n g i n B e r l i n
S.W. II, Hallesche str. 17, en het voldoen eener jaarlijksche contributie van slechts
6 gulden. Voor deze geringe contributie steunt men het streven der Vereeniging:
ontvangt men kosteloos en franco het jaarboek, groot 400 bladzijden druks; heeft
men het recht gebruik te maken van de Shakespeare-bibliotheek te Weimar, op het
verkrijgen van een gedrukten catalogus, en bovendien toegang tot de feestelijke
bijeenkomst op den S h a k e s p e a r e - d a g , telken jare gehouden op den 23sten
April. De Shakespeare-dag wordt gevierd te Weimar met feestrede, feestmaaltijd,
voorstelling van een der werken van Shakespeare; enz. Het aantal leden van het Shakespeare-gezelschap bedraagt thans 515, het bestuur
telt er 16. Voor-
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zitter is S.A. Brandl, Professor te Berlijn, mederedacteur voor het jaarboek. Tot
eerelid is o.a. verkoren: Zijne koninklijke Hoogheid Konstantijn Konstantinowitsch,
Grootvorst van Rusland, vertaler van H a m l e t in het Russisch. Veertien Duitsche
vorsten behooren tot de leden, met Zijne keizerlijke en koninklijke Majesteit Wilhelm
II, Duitsch keizer en koning van Pruisen, aan de spits.

Eene Nederlandsche hooggeboren vrouw, de zuster van wijlen Koning Willem III,
Prinses Sophie, Groothertogin van Saksen-Weimar, is de grootste steun geweest van
het Duitsche Shakespeare-gezelschap, gelijk zij het was voor de Goethe- en
Schillerstichting. Zij heeft, van de oprichting af, beschermvrouw willen zijn, en is
dit gebleven tot aan haar dood. Vele der Shakespeare-dagen heeft zij met haren
gemaal, even vurig voorstander als zij-zelve, bijgewoond en er levendig aandeel aan
genomen. Aan deze Nederlandsche vrouw is het te danken, dat het gezelschap groot
gewicht gehecht en alle zorg besteed heeft aan de vorming van een
Shakespeare-bibliotheek.
Na den dood dezer eminente Vorstin heeft haar gemaal, die Goethe nog gekend
en met hem verkeerd had, de belangstelling voor het Shakespeare-gezelschap
verdubbeld en het Prorectoraat aanvaard. Kort vóór zijn dood, bij den aanvang der
20ste eeuw, heeft de Vorst aan bestuur en leden der drie stichtingen door wijlen zijn
gemalin en hem in het leven geroepen of mildelijk gesteund, een vorstelijk woord
gericht om de dichtervorsten en hunne onsterflijke werken te blijven waardeeren.
Het was hem en groothertogin Sophie een dure plicht geweest - verklaarde Z.H. o.a.
- de groote overleveringen van den klassieken tijd te Weimar, in den geest zijner
voorvaderen in eere te houden en te doen duren. De verschillende stichtingen, ook
het Shakespeare-gezelschap had hen daarin krachtig gesteund. Met den wensch, dat
ook in de 20ste eeuw Weimar van geheel Duitschland en andere landen de
kweekplaats mocht blijven van de reinste idealen der menschheid, door studie en
waardeering van geesten als Shakespeare, Schiller en Goethe.
Merkwaardig zijn ook de woorden van den Groothertog tot de aanwezigen
gesproken op den Goethedag bij het gelukwenschen op zijn 80sten verjaardag: ‘Je
mehr Shakespeare's unsterbliche Werke zum Gemeingut der ganzen gebildeten
Menschheit geworden sind, desto ehrenvoller ist der Platz, den sich die Gesellschaft
durch ernste, liebevolle Hingabe an diesen groszen Geist in den Wissenschaft der
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Völker errungen hat, und desto begründeter erscheint daher auch der Anspruch, den
sie auf das Heimatsrecht in Weimar erhebt. Dasz es ihr durch rastlose erfolgreiche
Arbeit gelingen werde, ihre glänzende Stelle in der Welt des Geist es für immer zu
behaupten, ist mein sehnlicher Wunsch und meine feste Zuversicht.
Den 23sten April 1900 kwam de ruim tachtigjarige nog van den Wartburg naar
Weimar om deel te nemen aan den Shakespeare-dag. Aan hen, Groothertog Carl
Alexander en Groothertogin Sophie, geboren Prinses der Nederlanden, hebben de
studie van Shakespeare's werken en de genietingen van het onvergankelijke schoon
en het blijvendgrootsche, duurzame verplichting. Beiden hebben aan de voorbereiding
tot vorming van het Shakespeare-gezelschap reeds krachtig deelgenomen en het, bij
en na het tot stand komen, met geld en gave, bovenal door hun vorstelijk woord,
gesteund. De vermaarde Bodenstedt kon dan ook, in de dagen der stichting, aan het
feestmaal in het Hertogelijk slot, na de schitterende vertooning der Koningsdrama's
op het Shakespearefeest in het Goethe-Schiller-Huis, 23 April 1864, een koene
onderneming, zonder gelijke in de tooneelgeschiedenis van Duitschland zoowel als
in die van Engeland - te midden en onder blijde instemming der beroemdste
Shakespearekenners, geleerden en dichters, naar waarheid erkennen in een toespraak
tot Groothertog en Groothertogin
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Der edle Fürst
Er will ein Hort sein unserm neuen Bund,
Die Kräfte einen, die bisher sich trennten,
D i e e d l e F ü r s t i n will den Bund beschützen;
So leihn uns Macht und Anmut ihre Stützen.
E r giebt den Boden, S i e den Sonnenschein
Das Werk zu förderen.

Bij de groote belangstelling hier te lande in Shakespeare, vooral in de laatste jaren,
bevreemdt het, dat het Shakespearegezelschap velen wel bekend is, doch zoo goed
als geen hunner tot lid heeft. Uit Zuid-Nederland zijn de volgende leden ingeschreven:
Prof. Van Acoleijen, St. Nicolas, in het land van Waas; J. Boonen te Brussel; - uit
Noord-Nederland: Dr. C. Stoffel te Nijmegen.
Hoewel Nederland slechts één lid telt, zijn de Shakespearejaarboeken aanwezig
in de Koninklijke Bibliotheek te 's Gravenhage, maar ook daar alleen. Ondanks dit
eene lid, bevatten de latere jaarboeken zeer belangrijke bijdragen van Nederlandsche
Shakespeare-vorschers, en opgaven van al wat in Nederland over en in verband met
Shakespeare geschreven en van Shakespeare opgevoerd wordt, o.a. H. Logeman,
Faustus Notus; oordeelvellingen, of aankondigingen over: Burgersdijk's vertaling
van Shakespeare; Macbeth, verklaard en toegelicht door R.D. Nauta; B.S.J.C.:
Shakespeare-Sonnetten bij Vondel; van denzelfden: Vondel en Shakespeare-sonnet;
- Basse: stijlaffectatie bij Shakespeare; - W.G.C. Byvanck: Hamlet; - Nederlandsche
Shakespeare-kritiek; Dr. A.E. van Dam, with the assistance of C. Stoffel: William
Shakespeare prodyand Teat. An Essay in Criticism, being an Introduction to a better
Edition and a more addequate Appreciation of the Works of the Elisabethon Poets;
A.S. Kok: Georg Brandes en zijn William Shakespeare; - Shakespeare's ‘First Folio’
en ‘De Hamlet-vraag’ van denzelfden; - A.C. Loffelt: Uren met Shakespeare; - R.E.
Nauta: Shakespeare's Hamlet. Een ziektebeeld, enz.
Als zelfstandige studiën van Nederlanders komen voor: T h e F i f t h A c t o f
T h o m a s H e y w o o d 's ‘Q u e e n E l i z a b e t h ’, door Dr. B.A.P. van Dam en Dr.
C. Stoffel. Van het Shakespeare-jaarboek is nu reeds het 39ste Deel verschenen. Voor ieder
die studie maakt van Shakespeare is het onontbeerlijk. Al wat over Shakespeare en
zijn tijd, in welk land ook, geschreven is of wordt, vindt men er in opgenomen.
Bovendien bevat het hoogst merkwaardige studiën.
De geringe prijs van het lidmaatschap en de vele voordeelen er aan verbonden,
mogen menig Nederlander nopen tot het gezelschap toe te treden, dat op zulke
krachtige wijze de kennis van Shakespeare bevordert. Het heeft in het laatste jaar
een goede Volks-Shakespeare-uitgave bevorderd tegen ongekend lagen prijs, waarvan
reeds dertig duizend exemplaren zijn verkocht.
De belangstelling in en de deugdelijkheid van het Shakespeare-jaarboek blijkt ten
duidelijkste in de opwekking van verschillende Duitsche Staten aan de hoofden van
inrichtingen van hooger en middelbaar onderwijs om het aan te schaffen voor hare
bibliotheek. Bovendien steunen zij het gezelschap zelve op andere wijze. Dit voorgaan
der vorsten is gevolgd door het besluit van verschilllende bestuurderen van voorname
Duitsche theaters om tantièmes van Shakespeare-voorstellingen te storten in de kas
van het gezelschap.
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Onder de meer dan 500 leden treft men de namen der geleerdste en meest
kunstzinnige en hoogstgeplaatste personen aan, uit geheel Europa en Amerika, en
van de grootste tooneelkunstenaars, van welke sommigen, als Kainz en Possart, zelf
in het bezit zijn eener belangrijke Shakespeare-bibliotheek.
Het vorige jaar trof het gezelschap een groot verlies door den dood van den
tachtig-jarigen dichter Wilhelm Oechelhäuser, een der laatst in leven gebleven
stichters. Hij, politicus en groot-industrieel, heeft Nederland aan zich verplicht. Dr.
L.A.J. Burgersdijk, in leven lid van het gezelschap, placht, als de Koninklijke
Vereeniging: ‘Het Nederlandsch Tooneel’ eenig werk van Shakespeare ten tooneele
zou brengen, zijne ‘Bühnenbearbeitung’ te volgen. Een 27-tal werken van Shakespeare
heeft Oechelhäuser voor het tooneel ingericht. Deze zijn arbeid is in druk verschenen
en bevat behalve de tooneelinrichting, de beschrijving der décors en requisieten, en
de verklaring en de opvatting van iedere rol.
Aan Wilhelm Oechelhäuser, doctor honoris causa, is ook de goedkoope Duitsche
Shakespeare-uitgave te danken.
In Z.K.H. Wilhelm Ernst, groothertog van Saxen-Weimar, heeft het
Shakespeare-gezelschap een nieuwen beschermheer gevonden, die verklaard heeft
het in dezelfde richting van zijn grootvader, wijlen Z.K.H. Carl Alexander, van nut
en dienst te willen zijn, verwachtende en hopende, ‘dasz die Shakespeare-Geselschaft
sich der Erfüllung ihrer idealen Aufgaben in denselben Geiste wie bisher auch künftig
widmen werde’.
Eene ruimere toetreding van Nederlanders tot het Shakespeare-gezelschap blijft
gewenscht, in de eerste plaats voor hen zelve.
J.H.R.
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Roger Acton
‘ACTON, Acton!’ riep zijn vrouw waarschuwend toen hij weer zoo aan het
doordraven was, en zich tot mij wendende voegde ze er hoofdschuddend aan toe:
‘dat is nu iemand met het lichaam van een oud man, maar in zijn idee altijd nog maar
een jongen van achttien jaar!’ En zoo was het. Ik voor mij geloof niet tot de
koudbloedigen te behooren, maar bij Acton ben ik wel een weinig aan dat geloof
gaan twijfelen, althans ik heb mij nooit méér den koelen, bedaarden, zich langzaam
bewegenden Nederlander gevoeld dan bij dezen Engelschman. Wel aardig dat een
zeventigjarige, onze H.J. Schimmel, vriend en tijdgenoot van Acton, hem in het jaar
1897 voor een jongen spring-in-'t-veld uitmaakte, die liever op allerlei omwegen
ging zwerven, dan den zomer doorbrengen op Schimmel's villa te Bussum, waar huis
en harten wijd voor hem openstonden. Maar, aldus voegde Schimmel er met ernst
aan toe, ‘geloof (mij) dat een van de reinste vreugden, die het schrijven van Semeyns
mij bereidde, de kennismaking met uwe persoonlijkheid is’.
Die Roger Acton behoort met hart en ziel aan ons, aan ons volk. Niet hij zou dat
zeggen, hoewel hij om zijn houding in den Boeren-oorlog meer geleden heeft en nog
lijdt voor onze nationaliteit dan menig Nederlander. Neen, hij is en hij blijft
Engelschman, trotsch op de levenskracht eener natie, die de wereld omvat houdt, en
het uitschreiende van zieleleed als hij haar ziet afdwalen van het pad, dat voor hem
steeds naar hooger voert. Maar omdat ik in mijn leven bij de Nederlanders meer
koelheid ontmoet heb dan ik ooit in mijn jeugd gedroomd had te zullen ontmoeten,
en daarentegen bij hem mij verwarmd heb aan een groote sympathie voor al wat ons
volk heilig is of heilig moet zijn - daarom blijft voor mij de Engelschman Acton een
der beste Nederlanders.
Hij werd geboren den 29 September 1826 te Exeter in Devonshire als oudste zoon
van een predikant bij de Unitariërs. Behoorde hij aldus door zijn geboorte tot de
afgescheidenen der Engelsche Staatskerk, hij heeft altijd die vrijere denkbeelden van
een d i s s e n t e r bewaard. Hij was pas 17 jaar oud toen zijn vader overleed, en daar
hij zelf door de wereld moest zien te komen, begon hij toen al te werken voor de pers
en wel aan een provinciaal weekblad, de We s t e r n T i m e s te Exeter. Op 23 jarigen
leeftijd huwde hij de vrouw, die, gansch zijn leven door, hem in waarheid tot een
tweede ik zou zijn. Waar heen hij later mocht reizen, hoe moeilijk of gevaarlijk ook
zijn ondernemingen waren in het buitenland, die twee hebben elkaar nooit verlaten.
Wie Acton had, had ook zijn vrouw. Misschien heeft hij door mijn invloed nog een
oogenblik er over nagedacht om, na de groote vermindering zijner inkomsten ten
gevolge zijner houding in den Boeren-oorlog, in Nederland te komen wonen, waar
het leven goedkooper is, althans kan zijn, dan in Engeland - maar zijn toen reeds 80
jarige vrouw begeerde te sterven in haar vaderland, en waar háár graf zou zijn, moest
het zijne gegraven worden. Die twee waren niet van elkaar te scheiden. 't Was
aangrijpend die twee oudjes, zooals ik ze gekend heb, met elkaar als het ware één
leven, één bestaan te zien leven. Zijn gedachten waren altijd van haar vervuld. ‘In
this life’, aldus schreef hij mij den 19 Juli 1898, ‘of which I have now had nearly 72
years experience, more than doubled by the 79 years of my good wife, there is one
thing worth the trouble of living for, and that is l o v e ’. En alsof hij, met zijn groot
hart, vreesde dat ik het woord liefde in te enge beteekenis zou opvatten, voegde hij
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er onmiddellijk aan toe: ‘I mean, the mutual kindness of which poor human hearts
are capable’.
Na zijn huwelijk, dat kinderloos is gebleven, begaf hij zich naar Manchester, waar
hij medewerker was geworden aan de M a n c h e s t e r E x a m i n e r a n d T i m e s .
Hij bleef daar 5 jaren, tot hij eindelijk in het groote middelpunt van het Engelsche
parlementaire en journalistieke leven, in Londen kwam. Het was toen in het jaar
1854, en hij werd voor de D a i l y N e w s een der reporters van het Parlement, terwijl
hem gedurende eenigen tijd ook de medewerking aan ‘buitenlandsche zaken’ van
dat blad werd opgedragen. Daar hij goed Italiaansch sprak (hij verstond vele talen)
en bovendien zeer veel belang stelde in de gebeurtenissen in het Apenijnsche
schiereiland, ging hij in 't jaar 1857 daarheen en bleef er als correspondent van de
D a i l y N e w s gedurende al die woelige maar merkwaardige dagen, tot het jaar
1861. Natuurlijk vergezelde hem zijn vrouw. Eerst woonde hij in Turijn, doorleefde
den oorlog van het jaar 1859 tusschen Oostenrijk aan den eenen en Frankrijk en
Sardinië aan den anderen kant, en toen de éénwording van Italië een aanvang nam,
Garibaldi zijn merkwaardigen tocht aanving en door den loop der gebeurtenissen de
Eeuwige Stad al meer en meer op den voorgrond werd gedreven, vestigde Acton zijn
woonplaats te Rome. Dat waren woelige tijden voor hem, maar met hart en ziel heeft
hij het hooge geestelijke leven uit die jaren mede doorleefd. Nu was hij hier, dan
daar, gelijk een braaf oorlogs-correspondent aan zijn blad verplicht is. Zoowel Pius
IX als Garibaldi heeft hij van aangezicht tot aangezicht gezien, en met de
onversaagdheid die
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zulk een persman eigen moet wezen, heeft hij niet nagelaten zich met alles en nog
wat te bemoeien. In 1861 was zijn taak afgeloopen, en bij zijn terugkomst in Engeland
werd hij een der redacteuren van de L o n d o n R e v i e w , totdat hij in 1864 aan de
I l l u s t r a t e d L o n d o n N e w s verbonden werd, waaraan hij ongeveer dertig jaar
in actieven dienst werkzaam bleef.
Zijn journalistieke arbeid liet hem gelukkig nog wat vrijen tijd om zich met ander
letterkundig werk te bemoeien. Hij vertaalde of bewerkte verscheidene boeken, meest
op historisch gebied, gaf een korte beschrijving van de Britsche koloniën uit, een
beknopte geschiedenis van Engeland, en verschillende e s s a y s en overzichten, niet
medegerekend tal van artikelen in nieuwsbladen en magazijnen. In het jaar 1892
gebeurde het hem, dat hij kennis maakte met Motley's History of the Dutch Republic.
Dit boek boezemde hem zulk een belangstelling in voor het Nederlandsche volk, dat
hij, in plaats van zijn zomervacantie door te brengen in een of ander rustig oord op
het vasteland, met zijn vrouw de Noordzee overstak om in ons vaderland de plaatsen
te bezoeken, waar de helden uit Motley's boek geleefd en gestreefd hadden. Vóór
hij ging, had hij, die toen reeds den leeftijd van 66 jaar bereikt had, zich zoo goed
en kwaad als dat in Engeland mogelijk is, met onze lastige en voor een vreemdeling
niet gemakkelijk aan te leeren taal eigen gemaakt. Ik, die hem vijf jaar later, dus in
't jaar 1897, ontmoette, zal niet beweren dat hij die uitstekend sprak, maar hij w i l d e
haar spreken - net zoolang tot zijn vurige geest deze wijze van uiting te zelfmoordend
vond. Hij was er ook heusch te driftig voor. Zijn vrouw kon met haar beetje kennis
van onze taal veel meer branie slaan dan hij, omdat ze kalmer was, hoewel zij toch
op een goeien dag een kleinsteedsch hôtel in rep en roer bracht door een gekookte
haring te eischen. Ze meende heel wat anders, maar koos soms niet het rechte
Hollandsche woord uit de vele die in haar dictionnaire achter het Engelsche stonden.
Acton was met zijn Willem den Zwijger en met al de heiligen uit onzen
vaderlandschen kalender te veel in hooger sferen om zich met de keuken te bemoeien,
en had bovendien alle vertrouwen van zijn vrouw verloren sedert hij haar aangeraden
had s p e k te vragen, waar zij beiden h a m bedoelden.
Door dit laatste mede te deelen - o, ik hoop bij gelegenheid daar nog eens uitvoerig
van te vertellen, want dat is toch zoo aardig geweest! - ben ik vijf jaren van zijn leven
overgesprongen. In dien tijd had hij dusdanig met ons land en volk leeren dwepen,
dat het zijn zitten en zijn opstaan was geworden. Tijdens zijn herhaalde bezoeken
aan ons land, maakte hij met verschillende personen kennis. In de eerste plaats met
Schimmel, van wiens ‘Kapitein van de Lijfgarde’ hij een Engelsche a d u p t i o n
uitgaf. Eigenaardig is het dat hij Karel Semeyns nooit de ontrouw aan zijn vrouw
begaan vergeven kon. Hij was er niet toe te brengen om het slot dat Schimmel aan
zijn roman gegeven had te behouden. Karel Semeyns mocht niet weer tot het leven
terugkeeren; ware het anders, Acton had heel de vertaling er aan gegeven, Engelsche
stijfkop, maar trouw echtgenoot die hij was.
Ook bij de introductie van dit boek bij zijn landgenooten verontschuldigt hij in
zeker opzicht ons volk, dat hij met zulk een vertegenwoordiger van onze natie voor
het voetlicht treedt. Hij doet dit op een eigenaardige wijze: ‘There is’, zegt hij, ‘a
noble Dutch proverb, the full meaning of wich is: “A man is o n e man: his word
should be o n e word”. And his deed, o n e doing? If so, Karel Semeyns is not a hero’.
Maar - aldus laat hij er als triomfeerend op volgen: ‘But is not William of Orange?’
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Van de overige personen met wie hij en zijn vrouw hier kennis maakten, noem ik
nog Dr. Jan ten Brink, die een paar maal over hem schreef in E l s e v i e r ' s G e ï l l .
M a a n d s c h r . , de eerste maal niet zonder eenige ironie over de ontmoeting van
een Engelschman die onze taal wilde spreken, maar 't niet goed kon (en Acton was
daarover niet op zijn gemak), de tweede maal met hooge waardeering, gelijk ons
straks blijken zal. Verder: Mevrouw Van Wermeskerke - Junius, wier ‘Tom en ik’
hij onder den titel van ‘A Young wife's ordeal’ in Londen uitgaf. Nog noem ik wijlen
J.L. Beijers, directeur van het N i e u w s v.d. D a g , in wien de beide brave lieden
een goed en waardeerend vriend vonden.1)
Zich inwerkende in onze geschiedenis, die hem met de grootste bewondering
vervulde, kwam Acton tot de bestudeering van Hooft's H i s t o r i ë n , en toen rijpte
een grootsch plan in hem. Hij wilde die in het Engelsch vertalen, een reuzenwerk,
maar dat hij noodzakelijk rekende om aan de honderd millioen Engelsch-sprekenden
op overtuigende wijze te laten weten wèlk een natie dat kleine volk van over zee
was, met welke het Engelsche meer en meer moest leeren sympathiseeren, omdat,
volgens zijn beschouwing, beide volkeren in de toekomst elkaar zouden moeten
opzoeken en op den duur elkaar niet missen konden. Men begrijpt nu welk een smart
deze man geleden heeft, toen Engeland in de Boeren-republieken van Zuid-Afrika
onze stamgenooten aangreep. Maar, om bij ons onder-

1) In 1898 werd Acton door de Maatsch. der Ned. Letterk tot Buitenlandsch lid benoemd.
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werp te blijven, Acton was de man niet om tegen het geweldige van een Engelsche
uitgave der H i s t o r i ë n op te zien. Hij zelf wilde voor zijn arbeid niets genieten.
Als er maar een uitgever in Engeland gevonden werd die de uitgave aandurfde. In
zooverre slaagde hij, dat hij er een overreedde om die uitgave, welke in vier
octavo-deelen zou verschijnen, te ondernemen, indien door de inteekening bleek dat
er kans op slagen bestond. De prijs was hoog: drie guineas, maar dit zou, naar men
hopen mocht, op den langen duur geen beletsel zijn. Iets anders was het of Acton in
staat was een vertaling te geven van een werk, dat zelfs voor de meeste Nederlanders
een corvee is om door te werken. Het eigenlijke, het mooie van Hooft's schrijfwijze
mocht niet verloren gaan. Acton liet een proeve van bewerking drukken en zoo was
ik in staat om, voor ik mij met alle krachten aan het mede-helpen tot de
verwezenlijking van dit groote werk kon zetten, aan enkele personen inzage er van
te geven. Dr. Jan ten Brink was er vol lof over en prees het warm aan in E l s e v.
G e ï l l . M a a n d s c h . Anderen, waaronder de bewerker van Van Daalen's
woordenboek, dr. A. Opprel, thans leeraar aan 't Gymnasium te Dordrecht, maar
toenmaals in Den Briel in soortgelijke betrekking werkzaam, waren er minder goed
over te spreken. Met Dr. Opprel bracht ik Acton in persoonlijke aanraking, en toen
werd in beginsel het plan geboren om tot de samenstelling eener commissie van taalzoowel als van letterkundigen te komen, wier taak het zou zijn Acton's bewerking
telkens met den oorspronkelijken tekst te vergelijken, en dus als het ware een revisie
op zijn werk uit te oefenen. Toch vond ik het beter te voren mij te wenden tot een
persoonlijkheid, die, volgens mijn overtuiging, eigenaardig geschikt was om, zoowel
als Hooft-kenner als bewonderaar van de Engelsche taal, de proeven van Acton te
onderzoeken of wellicht het merg en de pit van het oorspronkelijke er niet in verloren
waren gegaan. Ik koos Albert Verwey, wiens oordeel helaas in dat opzicht niet gunstig
mocht luiden. Nu werd weliswaar Acton ook hierdoor niet ontmoedigd; integendeel
hij bleef nu te meer aandringen om zulk een commissie als hij zich dacht samengesteld
te krijgen. Maar.... daar kwam de oorlog in Zuid-Arika, en voor vele jaren, zoo niet
voor immer kon men het Hooft-plan op zijde schuiven. Toen die betreurenswaardige
oorlog een aanvang had genomen, doorleefde ik een zeer angstigen tijd, in de
onzekerheid hoe Acton zich houden zou. Ik zou het hem niet kwalijk hebben kunnen
of mogen nemen, indien hij mede gesleept ware door de publieke opinie, welke in
zijn vaderland sterk tegen de Boeren was. Ik mocht niet vergeten, dat een
Engelschman in die dagen heel anders door de pers werd voorgelicht dan dit bij ons
het geval was. Doch, zou Acton hoog genoeg staan om mij, the Dutchman, die in
den Boeren-oorlog de worsteling onzer vaderen tegen Spanje als herboren zag, zijn
vriend te blijven noemen? Spoedig echter werd ik in die vreeze beschaamd. Niet
alleen was hij mijn vaderlijke vriend gebleven, de man tot wien ik als tot in elk
opzicht mijn betere kon opzien, maar ook deelde hij mijn gevoelen ten opzichte van
dien oorlog. Maar bij hem, armen, ouden man, was dat gevoelen een zieleleed. Toen
werd er tusschen enkele personen over geraadpleegd, of er dan niets aan te doen was
om een antipathie tusschen het Engelsche en het Nederlandsche volk tot zekere
hoogte te voorkomen. Een Engelschman kon in den Boer niets dan het slechte, een
Nederlander niets dan het goede zien, en beiden zouden vrij zeker daarin overdrijven;
maar daarom behoefden toch Engelschman en Nederlander elkaar niet tot der dood
toe te haten! Toch liet het zich aanzien, dat dit op den duur het geval zou worden.
Was daar dan niets aan te doen? Eindelijk kwam men uit Engeland met dit plan bij
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mij. Ik zou, in mijn trant van schrijven, korte opstellen op het papier zetten, die alle
meer of minder betrekking hadden op de tijden, waarin Engelschman en Nederlander
samen gingen en samen streden voor eenzelfde doel. De dagen van den
Koning-Stadhouder en van het jaar 1813 en 1815 zouden dus in het licht gesteld
moeten worden, Acton zou die opstellen vertalen en zorgen dat zij in een der groote
bladen periodiek verschenen. Hij kreeg de volmacht er hier of daar zelfs een Engelsch
tintje aan te geven, dat onnoembare bedoel ik waaraan men dadelijk bemerkt uit
welke nationale bron iets geput is of opgeweld. Want wilden ze hun doel bereiken,
dan moesten die artikelen gansch en al Engelsch zijn, gelijk zij ook uitsluitend door
een Engelschman - door hèm - geschreven heetten te zijn. Een ‘Dutchman’ zou te
partijdig lijken. Ze zouden wel geheel zonder naam in de couranten komen, maar
aan de redactie moest toch, vooral voor deze eigenaardige materie, de naam van den
schrijver bekend zijn. En zoo was alles afgesproken, en deze eigenaardige campagne,
waarvan ik nu voor het eerst het geheim verklap, stond aangevangen te worden....
toen Acton weer deed als een jongen van achttien jaar. Van het werk van du Plessis
gaf hij een populaire en pakkende bewerking, deed dat verschijnen onder den titel
van ‘The Transvaal Boer speaking for him self’, schreef er een verbazend scherpe
‘inleiding’, voor, waarin hij, een der warmste bewonderaars van Gladstone, op niets
ontziende wijze de politiek van Chamberlain aanviel, en hij, die bijna altijd zijn
werken uitgaf zonder vermelding van zijn naam omdat hij zich
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‘maar een krantenman’ gevoelde, liet op den omslag van dit werk als eerlijk man
met vette letters zijn naam drukken. Zijn boek beleefde in een maand tijds een tweeden
druk, maar.... als inzender van mijn opstellen kon hij wel thuis blijven. Geen courant
nam meer iets van hem op. Geen redactie of ze liet hem verstaan, dat zij op zijn
medewerking niet meer gesteld was. Wanneer Acton niet in zijn goede jaren voor
een lijfrente gezorgd had voor zich en zijn vrouw, ware hij tot een ouderdom van
armoede veroordeeld. Die lijfrente - een 150 pond 's jaars meen ik - was echter te
gering om er in Londen van te kunnen leven. Hij vertrok daarom naar het in een
schoone omgeving gelegen Altrincham in Cheshire, waar hij door den loop die de
gebeurtenissen genomen hebben veel geleden heeft, zeker, maar zijn idealen niet
overleefde. Hij gelooft nòg, hij gelooft zoo innig in een weder-opleving van de
edelmoedigheid zijns volks, het groote volk van Gladstone, dat hij profeten m o e t
wekken, die oude, vurige Elia.....
En hiermede meen ik in hoofdzaken genoeg gezegd te hebben van Roger Acton, om
aan het verzoek van de redactie van dit tijdschrift, te voldoen nl. om mijn landgenooten
het een en ander van hun Engelschen vriend te vertellen. Op één trek in zijn karakter
moet ik echter nog bepaaldelijk de aandacht vestigen, namelijk op zijn schier al te
groote nederigheid en bescheidenheid. Men stelt zich een Engelschman gewoonlijk
anders voor. Den terugslag van den indruk welken hij daardoor bij een eerste
ontmoeting op sommigen maakte, vindt men zeer eigenaardig en haast onwillekeurig
weergegeven in het meergenoemde eerste Elsevierartikel over hem van dr. Jan ten
Brink. Zeer te bejammeren is het, dat hij eerst op zulk een hoogen leeftijd met ons
land en ons volk kennis maakte. De dagen van dezen onzelfzuchtigen man, die reeds
in de kracht van zijn leven was toen het geslacht waartoe ik behoor nog geboren
moest worden, zijn echter geteld. Een zoon of een dochter om hem na zijn dood te
vervangen, heeft hij niet.
De berekenende Nederlander, ik bedoel ‘the Dutchman’ zooals die wel eens
voorgesteld wordt, zou zeggen: ‘er is niets meer van Roger Acton te halen of aan
hem te verdienen!’ Mogen echter de zonen en dochteren van het volk, dat hij zoo
lief heeft gehad, in hun hart een weinig sympathie blijven gevoelen voor dezen man.
Hij heeft dat wel aan ons verdiend.
JOH. H. BEEN.

Oude boeken
... ‘EN Nova-Zembla hoort de Psalmen van Datheen’.
Deze welbekende regel uit Tollens' Overwintering roept den naam in het geheugen
van een der meest bekende personen uit onze geschiedenis in de 17de eeuw. P e t r u s
D a t h e n u s in 1531 te Mont Cassel in Vlaanderen geboren, genoot zijn opleiding
in een Carmeliter klooster, vestigde zich als boekdrukker te Londen, hield zich
onderwijl met godgeleerde studiën bezig, met het gevolg dat hij in 1555 de
predikdienst te Frankfort aanvaardde. Vervolgens predikte hij in Vlaanderen, en later
in Zeeland en Holland. Hij maakte diepen indruk door zijn ruwe maar krachtige en
boeiende welsprekendheid. Door de landvoogdes gebannen, keerde hij later in
Vlaanderen en Holland terug, waar hij den Prins, die den Geloofsvrede wilde invoeren,
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heftig tegenstond en het dezen zeer lastig maakte. Bij herhaling gebannen, overleed
hij in 1590 te Elbing.

Titelprent uit: D a t h e e n i a n a

Het meest bekend is hij gebleven door zijn kreupele overbrenging der Fransche
Psalmberijming van Marot en Beza. Deze eerste volledige vertaling verscheen in
1566 en werd in 1578 ingevoerd, en niet zonder hevige tegenkanting eerst in 1773
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door een betere, uitmuntende overzetting vervangen. Om tot die uitkomst te geraken
was het noodig dat ook het wapen der satyre werd gehanteerd, en het was Jean Guepin,
Schepen en Raad te Vlissingen die den psalmbundel van Datheen daarmee den
doodsteek gaf.
‘Onder den naam van J u v e n a l i s G l a u c o m a s t i n , beschermer der verdrukte
onnoozelheid, gaf Guepin in 1758 zijn D a t h e e n i a n a uit, waarin hij, in schijn van
als verdediger des ouden berijmers op te treden, niet ongeestig de gebreken van diens
werk aan de algemeene bespotting prijs gaf’.
Het zeldzame kwarto boekje,*) groot 84 pagina's, is versierd met ‘een zinspelende
titelprent’ welke een gebroken zerk verbeeldt, waarop het hoofd van Dathenus is
uitgehouwen met ezelsooren en een harp, met het bijschrift PD N o n b e n e
c o n v e n i u n t . Verder eenige voorstellingen zijner aanstootelijkste uitdrukkingen,
als: o u d e s c h o e n , ontleend aan de Datheensche berijming van Psalm 60:
Edom acht ick, met zijn volck k o e n ,
Niet beter dan mijn o u d e s c h o e n .

k e t e l s a l s k o l e n z w a r t , ontleend aan Psalm 68:
Hier voormaels hebt geleken,
Den genen die daer sitten hart,
Tusschen k e t e l s a l s k o l e n z w a r t ,
In oneeren versteken. enz.

Uit den inleidenden L o f z a n g v o o r d e n u i t n e m e n d e n l i e r - e n
h a r p z a n g e r P e t r u s D a t h e n u s , 140 regels groot, schrijven wij een gedeelte
als proeve af.
De gespatieerd gedrukte woorden en uitdrukkingen zijn genomen uit het
Datheensche Psalmboek.
Lofzang voor den uitmuntenden lier- en harpzanger Petrus Dathenus.
Sic itur ad Astra.
O K o e n e P o f h a n s van Parnas!
Wiens kunst ons lang zoo dierbaar was,
En aan wiens Harp, n i e t o m v e r s t r a n g e n ,
Wij altoos gretig bleven hangen;
Ontvang van onze Lier e e r b a e r ,
Een lange lofspraak n a e k t en klaar,
Waar voor ik nochtans g a e r e n s e e r e ,
Vergiffenis van U begeere.
Homeer mag s l u i m e n , maar mijn Dichter
Brand telkens h e l l e r , k l a a r d e r , l i c h t e r ,
Hij schildert alles met b e s c h e e t ,
En openbaart ons veel s e c r e e t .
Wat ziet men hier al schoonheen k o m m e n ,
Al aardigheden n i e t o m s o m m e n ,
Daar deugd haar rechten loon o n t s a e t :
Daar zijn b o o s d o e n e r s o p s t i n a e t
*) Ik dank de kennismaking daarmede aan de welwillendheid van mijn vriend J. Blankenaar te
Rotterdam, wien ik daarvoor mijn erkentelijkheid betuig.
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Die naar verdiensten zijn b e v o n d e n ,
Het lijf gantsch vol van ongezonden,
Die gij z e e r f i j n , e e r b a e r e n k o e n ,
Niet meer acht dan een oude schoen,
Maar vroomen zijn n i e t o m v e r s c h o o n e n ,
Wil uwe Lier met eer bekroonen,
De vroomen d i e d a e r z a t e n h a r t ,
Tusschen ketels als kolen zwart;

Men moet er zich over verbazen dat zulke poezy (?) twee eeuwen lang, week aan
week, in alle protestantsche kerken werd opgezongen, en het verwondert ons niet te
lezen, dat Prins Willem V in de Kloosterkerk te 's Gravenhage na het opgeven van
een der aanstootelijkste verzen verontwaardigd zijn Psalmboek met hoorbaar geweld
dicht sloeg.
F. BEZEMER.

Vlinders
Thomas truck.
Thomas Truck. Roman door Felix Hollaender. - Uitgegeven door Em.
Quérido te Amsterdam.
Voor zooveel een roman een stuk levens- en tijdgeschiedenis kan genoemd worden,
is de laatste arbeid van F e l i x H o l l a e n d e r als auto-biographie en historie van
een 10-jarig tijdperk aan te duiden. Als kunstwerk acht ik ‘Der Weg des Thomas
Truck’ van te weinig éénheid en daardoor te schel gekleurd. De eerste eisch daaraan
te stellen is die van rust. Rustigheid heersche in den geest des scheppers, opdat zijner
handen werk als rustig geheel te voorschijn trede. Het beweeglijke van het leven, als
tegenstelling van de oogenschijnlijke starheid van den dood - ligt voor een kunstwerk
niet in het bonte van figuren en omgeving, maar allereerst in de geleidelijke
ontwikkeling van het karakter der personen, in wie de auteur een stuk menschenleven
heeft willen openbaren en de inwerking der gebeurtenissen op hun wezen. Hoe
bedaarder de voorstelling daarvan geschiede, hoe scherper de omlijning zij, des te
grooter de indruk. En dit boek is woelig; woelig van begin tot eind, of bijna tot het
eind. Een tienjarig tijdperk, in allerlei schichten van een wereldstad als Berlijn
doorleefd, brengt een kaleidoscopische afbeelding te aanschouwen van hetgeen in
velerlei volkskringen de gemoederen beroert, de harten vervult,

Den Gulden Winckel. Jaargang 3

12
het verstand beheerscht en moet, gelijk het optrekken van alle massa's, de woeligheid
in de visie bevorderen. Er zijn dan ook uit dezen roman tientallen van episoden te
lichten, die ieder op zichzelf kabinetstukken of breede doeken zijn, doch gemist
konden worden als noodzakelijke stadiën op den levensweg van zijn hoofdpersoon.
Van daar dat het geheele werk - een arbeid van 8 jaren is door den schrijver aan de
voltooiing besteed - bij de lezing een overweldigenden indruk maakt, waarbij der
bewondering haast een even groot deel toekomt als der verbijstering. En van daar
het woelige, het drokke, het onrustige in dezen reuzenarbeid. Doch hiermede is slechts
één zijde van de schilderij verlicht; de andere zijde is dat F e l i x H o l l a e n d e r
(wiens romans J e z u s u n d J u d a s en E l i n R ö t h e zijn verteltalent openbaarden
en zijn dichterlijk zien en verwerken deden blijken) niet maar een verhaal van langen
adem heeft

willen schrijven, maar allereerst een ‘Kultur- und Welt-anschauungsroman groszen
Stils’, een werk, dat naast de belangrijkste sociale romans van Franschen, Russen en
Scandinaviërs kan geplaatst worden, en waarin een prismatische schittering valt op
een vaandel, door den tijdgeest omhoog gebeurd als de banier der in opstand
verkeerende volksziel. Maar naast het socialistisch bestanddeel werkt in dit boek een
paedagogisch: de geschiedenis van een XX-eeuwschen Wilhelm Meister. Door allerlei
botsingen in zijn zieleleven, saamhangend met de wordingen en verwordingen van
zijn maatschappelijk zijn; door allerlei ondervindingen op het gebied van staat en
maatschappij; door allerlei invloeden van de meest verscheiden menschenkarakters,
baant Thomas Truck zich een weg door de hem verwarrende struiken van het
menschenwoud en ten dage dat hij, na vele beproevingen, als een andere Graalridder,
zijn pad zal vervolgen, is het licht dat het beschijnt, de Zon van het Christendom.
Statiger en stichtelijker lofzang op het Christendom van den Nazarener, heeft dan
ook door onzen onchristelijken tijd van mystische wirrel-en-warrelziekte niet
geklonken, dan ons in de jongste Duitsche letteren uit bladzijden van Jörn Uhl en
Thomas Truck tegemoet ruischt.
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In Duitschland heeft dit levensboek van F e l i x H o l l a e n d e r de hoogste
bewondering gewekt, en zelfs een der scherpste tegenstanders van den romanschrijver
- Leo Berg - heeft, gelijk loyalen critici past, hem de lof gegeven van aantrekkelijk
vertellen, zoo aantrekkelijk dat hij den lezer niet loslaat vóór het einde.
Ik zelf, die mij sinds jaren de lectuur van zulk een uitgebreid, vertaald bellettrisch
werk niet kon gunnen, verklaar gaarne, dat ik verder m o e s t lezen, of ik wilde of
niet.
PIET VLUCHTIG.

Boekenstroom.
Geachte Heer Redakteur!
Hierbij bericht ik U de goede ontvangst van een pak met boeken, door u, in een
bijgaand schrijven, als ‘Boekenstroom’ aangeduid. Ik wil u zeker niet bevitten over
dit uitdenksel. Maar als een ‘boekenstroom’ heb ik het niet, met den besten wil niet,
vermogen te beschouwen. Een stroom, niet waar, zelfs gebruikt als beeldspraak voor
een verzameling boeken, heeft ons de verbeelding te schenken van iets klaars, iets
vlietends, meestal ook van iets wat beweging, soms onstuimigheid beduidt, dat,
binnen de door onverbiddelijke oevers ingemuurde wateren, gevangen wordt
gehouden. Welnu, voor zulk een stroombeeld heb ik, geen oogenblik, mijn verbeelding
kunnen vatbaar maken. Ik las eerst uw brief; daarin aangekondigd de zending van
een aantal boeken ter bespreking in uw blad. Toen kwam het pak. Een zeer lompe
wagen van het spoor, het kan ook van Van Gend & Loos zijn geweest, rammelde
voor. Een omvangrijk pakket - men noemt zulke colli's pakkètten - werd binnen
gebracht. Zwoegend torschte een tafeltje het hevig gewicht.
Om het pakket nu zat een keurig touw, kruislings,
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en nog eens dwars, en nog eens in de lengte gekneld. Dan hield, door nette hand
gevouwen, een grof, bruin kaft mijn ‘boekenstroom’ bijeen. Toen daarna het touw
ontknoopt, het papier verwijderd was, stapelde zich voor mij een papierberg boeken,
waaraan, mij gedragende naar uwe schriftelijke aanwijzing, ik ‘mijn gewaardeerde
aandacht’ had te wijden.
Hetgeen ik deed.
Ik wijd echter, alvorens mijn aandacht te wijden, met opzet verder uit over het
collectieve van dezen ‘boekenstroom’, omdat ik dezen ganschen toestand,
voortdurend, op geen andere wijze heb kunnen aanschouwen. Ik verduidelijk mijne
bedoeling: het was mijn vacàntie en ik had mij voorgesteld dezen legen tijd op
vacantiewijze te vullen. Het hoe, komt er hier waarschijnlijk niet op aan; dat zijn
bekoringen, verrukkingen, illusies, welker uiterlijke noch innerlijke poëzie ik hier
wil vernuchteren... Doch - daar was het boekenpak! En aanstonds zette ik mij tot
overwegen. Had ik aldus deze vacantie bedoeld? Mocht dit vacantie heeten, de
aandachtige lezing van dezen papierstapel, van deze zevenmaal 250 bladzijden - ik
sla brutaal een slag - van deze 7 maal 250 maal 35 regels?!
Op deze verschoonbare overweging, waarbij gemengd was eenige huivering, - ik
zeg u zoo dadelijk waarom - volgde echter de daad. Ik sprak dus tot mijzelf: Gelezen
mòèten ze worden. Gold lectuur niet steeds als ontspanning? Het boek,
vriendelijkgeopend onder het rustig lamplicht na den ingespannen dag, het boek als
afleiding voor den afbeulenden hersenarbeid, het boek zacht gedrukt in de handen
van den nog hoofdzwakken zieke? Ik haast mij: tot geen dezer voorbeeld-groepen
had ik mij scherp te rekenen; toen, toch, in één besluit, besloot ik mijn vacantie te
verheffen tot eene van zeer letterkundige pretentie.
Toen pas nam ik, een voor een, de boeken uit dezen stroom ter hand, en ik las de
titels: eerst ‘Peterke's Beeldenstorm’ van Marie Marx-Koning, dan ‘Oudt-Hollandsche
Menschen’ van F.A. Buis, ‘De roman eener non’ van Perez Galdos, ‘Zoo men zaait’
- van Thérèse Hoven, ‘Wasdom’ van Oolbekking, ‘'s Levens A.B. C,’ door Ida Boy
Ed, ‘Plicht’ van Louise Stratenus.... Wat zegt-u! Me dunkt....! Enfin, ik verklaar u,
dat ik alleen door u op te noemen deze titels, alleen door collectieve samenvatting
van mijn vacantietaak, u heb willen verduidelijken wat het was met de huivering,
die mij eenigermate beving. Dus wil ik mij beroemen op den moed, waarmede ik
deze huivering verwon, en vooral op dien anderen moed, den wanhoops-moed van
den plicht, niet dien van een Louise Stratenus, maar dien moed van het plichtbewuste
slachtoffer, waarmede ik mij zette aan de taak, welke door u, immers met bedòèlde
ironie, als ‘gewaardeerde aandacht’ getypeerd was.
Verklare ik hier plechtig, dat ik mijn ‘aandacht’ op peil heb trachten te houden,
en wat mijn ‘waardeering’ aangaat - maar daar ben ik aan toe.
Allereerst vischte ik uit den boekenstroom de vertaling van den Spaanschen roman
van Perez Galdos(1).
Ik heb gelezen, oef, van den eersten zin, waarin mij verteld werd, dat ‘op den
rechteroever van den Ebro, op vijf mijlen afstands van Saragossa, een oude stad ligt,
die, zooals uit allerlei documenten en uit de inschriften van opgegraven steenen blijkt,
(1) Z u s t e r M a r c e l l a , roman eener non, door B. Perez Galdos, uit het Spaansch. - Leiden,
A.H. Adriani.
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ten tijde van de Romeinen, haar stichters, Juliobriga geheeten’; ik heb gelezen tot ik
door den schrijver ‘bij de hand werd genomen’ en als lezer ‘geleid werd’ en
‘bijwoonde’. Ik houd er niet van, dat met mij, den lezer, gesold wordt. Ik vind zulk
bedrijf ongeoorloofd en onzedelijk. Ik lees en i k leid mijn gedachten zélf, àls ik er
lust toe gevoel, maar 't willooze, gelegen in de afdalende welwillendheid van een
auteur, die telkens even ‘stil staat’ om ‘de draad van zijn verhaal’ weer op te nemen
en zich met zijn vriendelijk-volgzamen lezer te ‘verplaatsen’ - dat stuit tegen mijn
onafhankelijkheidsgevoel! Dat neemt niet weg, ik weet 't, dat er nog zijn zulke
willoozen, die 't makkelijk en lui-tjes vinden wat met zich te laten sollen. Hun beveel
ik Zuster Marcella, de Spaansche non, met veel warmte aan. Zij zullen genieten van
veel romantisch bedrijf, en aan schrijvers handje zullen zij zich zien voeren in het
nog altijd zeer fatsoenlijke gezelschap van een herabgekommener Grande van Spanje,
naar al de heerlijkheden van gefusilleerde krijgsgevangenen, schakingen, begraven
schatten en de heele santepetiekraam meer. Ik las 292 pagina's zonder mijn aandacht
van één zin te laten afdwalen.... Ik weet sedert wat wilskracht is.
Om weer te ver-menschen en te ver-hollandschen diepte ik alsnu uit den stroom op
een recht-hollandsch-uitziend boek,(2) waarin verteld wordt van een ‘Rotterdamsche
Juffer, uit het midden der 17e eeuw’ en van een ‘Sliedrechtsche Jongen, uit 1727’,
en weer las ik, de aandacht willig. Dit was verteerbaarder, ik dien dit te erkennen,
maar toch, in weerwil van de zeer ernstige bedoeling

(2) F.A. Buis, O u d t -H o l l a n d s c h e M e n s c h e n , - Amsterdam, P.N. van Kampen en
Zoon.
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van den kundigen en gedocumenteerden schrijver, om mij belangstelling in te
boezemen voorde scheppingen van zijn personen, toch is de ware interesse, dat wat
men immers noemt het mèèleven, mij vreemd gebleven. Als ik naar een reden zoek,
is het wellicht, omdat Van Vlooswijk, een echte zoon van Amsterdam, die
geëngageerd i s , du premier abord verliefd wordt op een meisje uit Rotterdam: ten
eerste is zulks nog àltijd niet reçu - u weet, mijnheer de redacteur, Amsterdam en
Rotterdam, dat verlieft nu eenmaal niet samen, nù niet, en toen ook niet; en ten tweede
laat de heer van V. zijn eerste meisje zitten, omdat ze leelijk is, en neemt hij het
tweede, omdat ze had, ‘een roomig teint in een lichten gloed van rose als
pelikanendons’ - ei, dat is toch niet mooi van 'm, noch ethisch, noch esthetisch.
Men zal dit niet te zwaar willen laten wegen? Alwel, ik ben tot concessies bereid,
en verklaar volgaarne, dat er voor amateuren wel valt te liefhebberen in
oud-Amsterdamsche (later oud-Sliedrechtsche - ce n'est pas de ma spécialité)
toestanden; hetgeen in dit geval een aanbeveling bedoelt te zijn.
Ik dwaalde, plichtbewust, van het zeventiende eeuwsche Amsterdam naar den
hedendaagschen Indischen roman van Thérèse Hoven(3). En las. In een bijna slordige,
maar on-pretentieuse schrijfmaar-op taal schoot me de eene bladzijde na de andere
voorbij. Wageningen wordt beschreven, Wageningen in feest; maar dit is slechts
inleiding; làter komt men pas tot het besef, dat de feestelijke aanhef niets tot het
verhaal, tot den toestand, tot het romanbegrip deed; het had net zoo goed kunnen
regenen in Wageningen, of er had kermis kunnen zijn, of een arrenwedstrijd. Achteraf
blijkt het niets te zijn geweest dan het buigzaam-maken, het inschrijven van
schrijfsters al te vlotte pen. Doch daarna komen we wel waar we wezen moesten.
Maar wat al dadelijk, in den opzet, in zijn maatloosheid hinderde, overvalt telkens
weer, en, eigenlijk, dient men deze eigenaardigheid van de te makkelijke schrijfster,
dit volkomen ontbreken van het elementairste begrip van maat-hòuden, te beschouwen
als haar kenmerkende fout. Ik zou niets dan vriendelijks van het boek vertellen, als
gij het eigenlijk ontsluierd verhaal zoudt willen òververteld hebben. Maar waartoe
zou ik zulks? Er is meer in een roman, er behòòrt meer te zijn, dan het verhaal. En
juist dàt alles wat men er redelijk, praktisch en ook letterkundig toe wil rekenen, mist
men, of vindt men ter gansch ververkeerde plaatse als valsch effect aangebracht. Een
man komt uit Indië naar Wageningen terug om zijn eerste vrouw stervend te vinden.
Hier ligt voor de hand, en geen auteur die 't zal versmaden, een psychologie van
den gemoedstoestand van den man.
Niet aldus Thérèse Hoven, die het gegeven kranig negeert, maar zich conscientieus
zet aan de beschrijving hoe hij het Wageningsche dejeuner nuttigt, met deze totaal
overbodige, dolle, wanhopig maatlooze afdwaling, dat de dienstbode Fenna heet en
een knappe Geldersche meid is ‘met frissche kleur, maar onfrissche tanden’,
(stippeltjes van de schrijfster:...) ‘een kenmerk van den Nederlandschen boerenstand,
althans in Veluwe en Betuwe’.
Ik haal dit aan als een voorbeeld, omdat het teekent de schrijfwijze van Mevrouw
Hoven, die naar ik meen, tot de veel-gelezenen behoort. Dit is er een. Maar er zijn
er meer. In de teekening van elken persoon, waar het op aankomt, vindt men die
maatloosheid, een overvloed van bizonderheden, die men wel zou willen aanhooren
(3) Z ó ó m e n z a a i t ..... Indische roman, door Thérèse Hoven. - Amersfoort, Valckhoff &
Co.
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als ze dienden tot sier van het even overdadige, maar dan tenminste meer hou-vastig
aangegeven karakter, maar die verwarrend, hol, slordig inwerken op den proevenden
lezer, wanneer het eerste abondeert, het laatste, en het voornaamste, genegeerd wordt.
Zoo verdiepte ik mij, na het lezen van den moraal uit den laatsten zin, - die, als slot,
de andere helft geeft van het op den titel slechts tot de helft aangegeven begin - over
de makkelijkheid, waarmede een vlugschrijver, die het niet te nauw neemt, boeken
moet kunnen produceeren, toen de plichtbewuste hand uit den nog niet uitgeputten
stroom reeds een nieuw boekdeel gevischt had. Ik had mijzelf geen geweld aan te
doen, zelfs de overpeinzing, waaraan ik mij, o èven slechts, had overgegeven,
behoefde niet eens te worden afgebroken. Mijn hand had zich gelegd op ‘Plicht’4) en
ik ontmoette al aanstonds een bijna soortgelijke dame als de juist-genotene. Bij Louise
Stratenus óók die schrijf-maar-raak-copie-manie, dezelfde vrijmoedigheid tegenover
alles wat daar onverbiddelijk tot eisch is gesteld voor karakterteekening,
dialoogverzorging, taalwijding, proportie, en zoo veel fundamenteels meer.
Malligheid, nooit van gehoord, maling d'r aan! - een slappe pen, papier, veel vooral,
een verhaal bedacht, en daar gaat-ie! Zoo sla je het boek open, of als in een lauw
zwembasin dompel je grondloos onder. Bruiloft, bruigom, grootmoeder, bruigoms
onwettig kind, verklaring, strijd, bruid, huwelijk, dejeuner, patsj! bruid krankzinnig....
Dit alles, met nog heel veel bizonderheden, bieden zich in de eerste veertien

4) P l i c h t , door Louise Stratenus. - D. Buys, Amsterdam.
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pagina's te lezen. Zoo gaat het van hoofdstuk tot hoofdstuk, alles in den ouden stijl,
zwaar romantisch van uitdenksel, met pagina-brokken, die ik Louis Bouwmeester
zou willen voorwerpen, opdat hij er zich tot gaanderij's opzweeping aan verlustigde.
Maar toch heb ik gespeurd, hier meer dan bij ‘Zoo men zaait’, een beter vasthouden,
een technischer draadvastheid, en wat heel wat meer zegt, een bouwsel, schoon
onbeholpen, en niet haaksch, niet harmonisch, maar dan toch beter verzorgd, zóó
bedoeld en geworden-tot-iets, een bouwselpòging tot den mensch-complex, en waarin
gloorde een schijn van leven, ziel, gevoel: Waltera. In dit genie-boek, soms grotesk
van naïviteit, zoo ècht en mòòi bedoeld, heeft me als iets sympathieks, door de
gevoellooze overstelping van dat alles heen, wel even iets getroffen bij het aanvoelen
van deze figuur. Het was zeker om te waardeeren!
En waardeeren wij niet graag? Wij trachten, trachten... en dus, nadat ik heel aandachtig
en zorgzaam gelezen had in Oolbekkinks ‘Wasdom’(5), heb ik nog nagezocht wat ik
toch waardeerbaars van het doorgelezene had behouden; doch waardeerend slechts
de poging, heb ik mij zelf te bekennen, dat er is nagebleven alweer niets dan een
groote teleurstelling;... waaraan Oolbekkink dan wel zelf het meeste schuld heeft.
Want telkens voert hij op, wekt hij verwachtingen, maar het valt, nog eer het wèrd,
aanstonds slap en futloos, mislukt, terneer. En dan is dit boek vóór alles zoo
ouduidelijk, zoo allerverschrikkelijkst verwarrend. Eén hoofdstuk uit, het hééle boek
uit - en men vraagt zich nog af: wat deze auteur gewild heeft: een zedenschildering?
een sociaal betoog? nieuwchristelijke idealiseering? Letterkundig is ‘Wasdom’
bepaald n i e t ; reeds de dus-bedoelde prachtbeschrijving van Vineta is een mislukking;
maar ook verder, bij het realisme in de Zeestraatgebeurtenissen, gaat het er glad
naast, en in de verdere reeks aaneen-geregen sociale verhandelingen komt al te naakt
uit, dat het den schrijver te doen is geweest om stellingen te geven en hij met zijn
decoratieve figuren volstrekt geen raad heeft geweten. Hetgeen niet weg neemt - en
hier treedt mijn waardeerend verlangen braaf naar voren - dat de figuur van Van
Bergen, den modernen Jezus, veel aantrekkelijks heeft. Met dat al verklaar ik met
ongekoketteerde bescheidenheid, dat de tendenz van ‘Wasdom’ mij is ontgaan, al
heb ik nog zoo ernstig trachten te speuren.
....Zoo ging moedeloos de onvermoeid grijpende hand - nòg was 't vacàntie en reeds
wrevelde ik over zùlke òntspanning - naar het lijvigdoende volgend boek, vertaalden
Duitschen roman van Ida Boy-Ed, ‘'s Levens A.B. C’(6), een titel, de impulsie
verschonend, om denzùlke dragende boeken ongeopend te laten. Evenwel, geachte
heer, ik weet 't, impulsies als deze passen slechts voor de zelden door boekenstroomen
overstroomde gewòne bona-fide lezers, en ik.... Maar wat mij gespeten heeft is zelfs
de impulsie; want waarlijk ik heb hier een boek gelezen, dat mij heeft geboeid. Om
der wille van de mij op de schouders gelegde taak heb ik ook dit gevoelen te
rechtvaardigen, en ik doe zulks door u te gewagen van het frissche, dat door dit
gansche verhaal gaat, als de zeewind, die de ‘Lubina’ aanpakt, het frissche in de
atmosfeer, die Berties kunstenaarswoning vult, vooral in de stemming buiten, in
Willy Mamlings laagluchte marschlanden. Er schuilt iets in dit boek van Jörn Uhl (5) W a s d o m , door Oolbekkink. - Johan Pieterse, Rotterdam.
(6) 's L e v e n s A.B.C., door Ida Boy-Ed. Vertaling van H.F.C. Berckenkamp. - Johan Pieterse,
Rotterdam.
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en Jörn Uhl vond ik een prachtig stuk beschrijvende moraal. Naast de leelijk-duitsche
eigenschappen van het ‘A.B.C.’ - hu, die titel! - vooral de romantisch-conventioneele
truukjes, zit er in beschrijving en persoonsteekening goed metier en knappe pit. Als
voorbeelden kunnen dienen de hoofdstukken aan boord van een zeiljacht op de
Oostzee, in Bertie Asroths decadenten-kolonietje, op Südersord, het achteraf landgoed,
en dan de beschrijving van de meeste personen, waarbij ik echter een echt
Duitschgezienen, trouwens ongelukkig ten tooneele gevoelden, schneidigen
korvettenkapitein uitzonder. Er zijn immers van die zinnetjes, die onze uitgevers met
slimmen zakenflair snuffelen uit ‘boekbeoordeelingen’? hier is er een om van te
smullen voor dit ‘A.B.C.’: ‘een frisch en belangwekkend verhaal.’
Terwijl ik nu tot dusver mijn gevoelens voor ù niet tot vriendelijkheidspeil heb
vermogen op te voeren, heer ‘Gulden-Winckel’-redakteur, wil ik ten slotte, het laatste
boek van den aanvankelijk van omvang geweldig en van uiterlijk ongenietbaar
schijnenden boekenstapel... (laat ik verbeteren en blijven spreken van ‘boekenstroom’)
- ter hand nemende, een vriendelijk gevoelen de overhand laten nemen, en u dank
zeggen voor de mij bezorgde vacantielectuur.
Zie - zoo schrijf ik nu, in gemoedelijke stemming ten uwen opzichte vervallend,
- zie, er zijn eindindrukken, die het gansche gevoelen beheerschen, slotapotheosen,
die eerste gewaarwordingen doen verflauwen en aanvankelijk bijna niet te
onderdrukken oprispingen van wrok en wrevel, bij weerhouding, van zuur tot zoet
kunnen doen overgaan. En zoo ben ik een

Den Gulden Winckel. Jaargang 3

16
opmerking, die er eerst uit wilde, na veel plichtbewust doorworstelde,
goeden-wil-beproevende lectuur, nù, na de vriendelijkheid uwer vergasting met het
laatste boek ‘Peterke's Beeldenstorm,(7) wel genoeg vergeten, om u, vriendelijk zelfs,
frank dànk te zeggen voor deze mijne vacantie-bestemming tot eene van ‘letterkundige
beteekenis’.
Want dit boek van mevrouw Marie Marx Koning is mooi, zeker mooi genoeg om
de uren, die men er in las, tot herinneringwaardige te verheffen. De schrijfster geeft
hier een verzameling van vijf prozastukken, dorpsverhalen, goed van waarneming,
zuiver van gevoel, prettig van stijl, stemmig van beschrijving. Een verkwikking
vooral, als ik 't, vergelijkend, zoo noemen mag, na veel onverkwikkelijks, dat vooraf
verduwd moest worden. Eén persoon, in elk verhaal, dadelijk neergezet, behandeld,
geen oogenblik verder losgelaten, ook niet overladen van zware beschrijving of te
veel karakter-bedeeling, maar gezien met wetende oogen en begrepen met, zonder
naar sentimentaliteit aardend, gevoel; aardige zinnen, één woord soms, maar dan
ook raak, meestal ongekunsteld; en het verhaal vooral eenvoudig, zuiver van
beeldspraak en glad van trant.
... Werkelijk, heer redakteur, ik heb toen even gemeend, dat ik lag te spartelen op
een warmen zomerschen dag in uw ‘stroom’, het water vonkend, spattend, regende
op mij neer; dit was zeer verkwikkend en sterkend, vacantiegenot waarachtig!
Daarom met zeer erkentelijke gevoelens, de uwe,
JAN FEITH.

Keur
Het huwelijk eener Koningin, door Nemo. - Amersfoort, G.J. Slothouwer.
Dit is de geschiedenis van een jongen man, die door finantieëlen nood gedwongen,
zijn wensch in de Ned. Lett. te gaan studeeren, opgeeft, en dan m a a r schrijver wordt.
Zoo ziet hij er uit: ‘Een aangename verschijning, het donkere wezen, met het zeer
ernstige maar vriendelijke en nu peinzende gelaat...’ Verder is ‘een gelukkige jeugd de zijne geweest, maar de zorgen hebben niet lang
op zich doen wachten en de stormen der levenszee hebben al vroeg de kalme
oppervlakte gerimpeld.’ ‘Geen wonder’, meent de auteur, ‘dat de gedachten onder
het met warme toewijding verrichte, maár ernstige werk, wel eens een oogenblik
afdwalen om zich te verliezen in den nevel der herinneringen.’ Dit afdwalen belet
niet, dat hij begint met een novelle te schrijven die (blz. 32) ‘bijna voldeed aan
onredelijke eischen. De novelle was van betrekkelijk kleinen omvang, maar dan ook
van het begin tot het einde o n b e r i s p e l i j k van vorm en inhoud. Die “strijd”
gelezen had wist, zoo hij 't door de lectuur van den dag mocht vergeten hebben, weer
eens, welke macht de taal van ons volk is, die had een genot gesmaakt in den besten
zin van het woord, en de reinigende verheffende kracht van het goede woord gevoeld!’
Gelukkig wordt onze gespannen verwachting, naar althans een brokje van zooveel
reinigends, op blz. 86 bevredigd: ‘Wianda, ik weet wat gij te lijden en te verdragen
(7) P e t e r k e 's B e e l d e n s t o r m door Marie Marx-Koning. - Bussum, C.A.J. van Dishoeck.
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hebt! Het moet u oneindig zwaarder dan mij vallen. Ik bid u, houd moed; eens zullen
wij overwinnen....’ enz.
Wij gelooven na dit verheffend fragment volgaarne dat ‘de redacteuren hem
herhaaldelijk met verzoeken om bijdragen l a s t i g v i e l e n ’, en dat na een tweede
proeve ‘zijn naam met eere wordt genoemd.’
Er komen in dezen roman nog voor: een beeldschoone jonge dame, een boemelende
luitenant, speelholen, een onfatsoenlijke modiste, een diefstal, eenige anonieme
briefjes, waarvan steeds den braven held het onschuldig offer is. Desalniettemin
wordt de beeldschoone met de slanke gestalte eindelijk zijn vrouw.
Wij zullen over dit boek verder zwijgen. De schrijver noemt zich ‘niemand’.
TOP NAEFF.

Proletariërs door J. Steynen. - Amsterdam, D. Buys Dz. 1903.
‘Proletariërs’ - acht schetsen, waarvan de eerste vier voor mijn gevoel het knapst,
maar alle acht het krachtige werk van een sterk talent.
Laten de beoordelaars van Steynen's boek hem nu eens niet welwillend bevriezen
met een: dit boek bevat een belofte..... de heer Steynen zal ongetwijfeld iets goeds
leveren mettertijd.... dit debuut van een jong schrijver geeft alle verwachtingen voor
de toekomst....
Ik voor mij, altans, zal me wel wachten Steynen niet te geven wat hem naar mijn
vaste overtuiging dubbel en dwars toekomt: een plaats, naar mijn rangschikking,
onder de besten die het leven zien en weerspiegelen als hij. Om enigzins nader aan
te duiden: Van Hulzen bijvoorbeeld, vèr en vèr achter zich latend.
Goed vooral, weldadig ja, doet in Steynen's boek
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aan: het voortdurend gevoel, dat er een man met een warm, onstuimig gemoed aan
het werk is geweest, die zijn personen, tot in elke letter van hun literaire afbeelding,
heeft dóórgeleefd, -gevoeld, -geleden zelfs. Geen spoor van artistiek cynisme, geen
koel uitgepluis van 'n wreed geval uit louter techniese wellust - de stem van een
ernstig, bijna somber, en toch hartstochtelik, empfindsam man klinkt uit ‘Proletariërs’.
Krasse dingen heeft Steynen weergegeven soms, krasse woorden heeft hij er voor
nodig gehad - maar hoe ver blijft hij steeds boven elke beschuldiging van
roeren-in-het-vuil om de lust van het roeren alleen!

J. STEYNEN.

En bij z'n soms warm-lopend temperament - wat een zelfbeheersing! Gaaf, af,
verzorgd tot het uiterste is zijn boek naar de vorm; hij heeft 't niet losgelaten voor 't
om-en-om herzien en zuiver afgewerkt was. Nergens het flodderig dooreen haspelen
van eigen denken en denk-weergave zijner personen, waarmee sommige schrìjvers
op 't ogenblik een onverdiende reputatie stelen.
Ik heb er plezier in, het te laten bij deze uiting van blijdschap - grote blijdschap
om het verschijnen van een nieuw en fors talent - en hier geen enkele aanmerking,
geen meer gespesifiseerde lof ook te plaatsen, hoezeer vooral de uitmuntende
dialoog-weergave tot aanhalingen lokt.
Want dit boek moet nu maar gauw gekocht en veel gelezen worden. Een kerel als
Steynen staat niet elke dag voor de deur; schande voor elke minuut die we hem laten
wachten.
J.T.

Leven, door Frans Hulleman. - Rotterdam, Johan Pieterse.
Zestien schetsjes. De hoofdelementen der karakteristiek kunnen, dunkt me, ongeveer
als volgt luiden:
Belangrikheid van de inhoud - geen. Iemand, die 'n roman heeft geschreven
waaromtrent 'n uitgever enkele dankbaar aanvaarde opmerkingen maakt. Jongen met
'n abses; vader van jongen zoekt standjes met behandelende dokter. Prokuratie-houder
heeft bedienden lomp behandeld; bedienden staken; ruzie wordt bijgelegd met glaasje
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wijn. Enzovoorts. Ieder, die 'n slap fantasietje heeft, kan een dozijn dergelike gevallen
verzinnen.
Belangrikheid van de vorm - geen. Het gros der schetsjes gaat uit als een nachtkaars,
vertoont niet het scherp-omlijnd, uit de werkelikheid gesneden geheel, waarmee de
maker bewijst dat hij in die werkelikheid ‘het schilderij’ wist te kiezen. De meeste
schetsjes kunnen zonder literair bezwaar 'n el korter of langer zijn - wat 'n ernstige
beschuldiging is tegen 'n auteur.
Taal - gaat niet boven de gewone verteltrant of gemiddelde briefstijl. Rake
vondsten, treffende zetten, persoonlike wendingen - afwezig. Veel oud materiaal met
smaak gebruikt: ‘in een wild verlangen prangde zij hem aan hare borst’; ‘een
zuiver-ruischende stroom van woorden, die vlotte als (!) uit de beek (!) van haar
mond’ (terloops gezegd: 't is duidelik, dat, de ‘stroom van woorden’ eenmaal aan 't
stromen, de mond wel malgré lui tot 'n beek of zo iets moest verwrongen worden);
‘het jaren-aantal, dat zooveel had gesloopt en weggeveegd, had doen groeien aan
den boom onzes levens vele rijpe ideeën’ (de inversie redt dit draakje niet!); ‘drinken
uit de beker van de schoonheid’; ‘bordurend op het tapijt van zijne herinnering’; ‘en
wat dies meer zij’.
Stilistiese vaardigheid - gering. Slordigheden als: ‘waar je meê praatte ‘en je 'n
hand gaf’; de tegenstelling van ‘mondain’ en ‘fatsoenlijk’ op blz. 6; ‘geestelijke
weigering, zooals [hij] die hem meermalen sarde’; ‘een bende bladeren, die door den
wind w e r d voortgestoven en òp-vlog e n , ritselend over den dr o o g en weg’;
‘smeekte hij om een vriendelijk oog (!) van haar’; ‘de goede eigenschappen, die zij
a l s m e n s c h in zich borg’; ‘d e d u n n e m o n d e v e n g l i p p e n d n a a r
b e n e d e n , w a a r e e n g l i m l a c h s o m s o m d o o l d e ’; ‘Neerlandsch
Kunstwarande’; ‘die met zekere h a n d lancetten b e k e e k ’; ‘een pas-
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boren kind’; ‘modieus gesneden snit’; ‘pet-met-geel-omrand-bandje’; ‘een intellectueel
man, den vader van het socialisme’. Banaliteiten als: ‘hij lag op de canapé, een
arme(n) ongelukkige gelijk’ (wat 'n duidelik beeld! wat zié je 't nu ineens!); ‘eindlooze
ijzeren lijnen’ (voor: reels); de héle schets Oud en Nieuw, waarin de juffrouw met
de beek-mond en de voorraad vriendelike ogen de meest laag-bij-de-grondse
gedachten-afval voor filosofies manna laat doorgaan; de héle schets H e r i n n e r i n g ,
waarin niets, de héle schets R e g e n d a g , waarin niets staat. Tegenstrijdigheden in
het gebruik van verbuigingsuitgangen, bij tientallen voor ieder te vinden. Nu eens
alle mannelike vierde-naamvals-n 's genegeerd, dan weer naarstig al die stomme
stomme-e's van ‘zijne moeder’, ‘hare borst’, ‘zijne ontroering’ uit de rommelhoek
gehaald.
Bekendheid met gebruiken en gevoelens van het milieu, waarin de schetsen spelen
- niet altijd voldoende. Zie de ‘“fijn” gekleede heeren’, ‘fijngelijnde pantalonpijpen’,
‘“fijne” gelaatsnit’ op blz. 2; het met ‘juffrouw’ aanspreken (blz. 89) van een dame,
die nauweliks de verbazing te boven is dat de ‘ik’ zich een bladzij te voren zelf aan
haar heeft voorgesteld. Zie ook de titel van een der schetsen: E r r e u r . ‘Friskuus’,
zou juffrouw Pieterse zeggen, met 'n konijnenmondje, ‘'t is 'n erreur’.
Humor: bedenkelik. ‘Qui s'excuse, begon zijn moeder... s' Accuse, voltooide
Willem, g r a p p i g ’. Gekonstateerd zij ten slotte, dat eigenwijsheden zonder enig
literair fond, zooals die in den bundel S c h e i d i n g voorkwamen, tans wijselik zijn
weggelaten (b.v. mooye, bloeyende, etc.), dat er echter een uitbreiding van de
streepjes-manie voor in de plaats is gekomen, waarvan de betekenis me totaal ontsnapt.
‘Kapstok in-de gang’; ‘hoe hij z'n mes om-vatte’; ‘in-eens’: ‘terwijl zij zichzelve
voor-zag’; ‘ging zonder-geluid de kamer uit’; ‘te-rug-vallen’; ‘onder-scheiden-lijk’;
‘overkapt-lampje’. Deze streepjes mogen sommigen imponeren, mij kunnen ze niet
anders dan fratsen zonder het minste nut lijken.
Algemene indruk: onbeduidend en vervelend. Gemengde berichten in krantenstijl.
Veel minder dan het, iets belovende, S c h e i d i n g .
Er zijn kritisi die, als vorsten met lintjes, in 'n goeie bui met zwàre, pasklaar
liggende loftuitingen grootmoediglik strooien. De heer Hulleman heeft na z'n eerste
bundel zo'n kritiek-vorstelike spat in z'n literair knoopsgat ontvangen. Ik geloof, 't
was niet minder dan: ‘knap psycholoog’ en ‘scherp analist’ - enfin, die cliché's zijn
bekend genoeg. Dat is 'n heel vrachtje voor de heer Hulleman om helemaal alleen te
dragen. En, naar z'n bundel L e v e n te oordelen, is hij doende er onder te bezwijken.
Moge hij de ernst, waarmee bovenstaande karakteristiek werd bedoeld, niet
voorbijzien, éen eerlik bestrijder hoger schatten dan tien vleiende vrienden.
J.T.

Van de zelfkant der samenleving. De man uit de slop, door G. van Hulzen;
- Rotterdam, Johan Pieterse. 1903.
Het eerste hoofdstuk is uitstekend. Daar zit gang in; de voorstelling is levendig; de
man met 't Hoofd-van-Jut staat hamerend, lawaaiend, schetterend vóor ons.
‘Bij elke slag schichtte het wijzerplaatje flikkertikkelend omhoog.
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Na elke bons rakkelde het terug rikkelend-snel, met maar even tusschen
ophouw-en-neerval het spetterend knalletje van 't vuurdopje, als teeken van hoogste
bereiken.’
Dat is onverbeterlik van uitbeelding. Met dat eerste hoofdstuk, kleurig, potig
geschreven, voelen we ons er ìn, hopen we er in te blijven.
Maar met het eerste hoofdstuk is het uìt. De rest is een zeurig uitgerafeld verhaal,
veel te lang voor de volkomen onbelangrike meedelingen waarmee, sterk verkort,
hoogstens een schets van twintig bladzijden zou te vullen geweest zijn. De man uit
de slop mist alle recht op belangstelling, zowel door wat van hem verteld wordt als
door de wijze waarop van hem wordt verteld. Geen enkele emotie, geen enkele
spanning, geen enkele taal-merkwaardigheid of klank-schoonheid is in dit boek te
vinden. Inhoud vervelend; techniek slapjes. In beide opzichten - om een maatstaf te
geven - ver, ver beneden het werk van Eigenhuis, Steynen, Pieter van der Meer.
Het procédé is wel wat al te gemakkelik. Zo maar keuvelend doorvertellen in
krantenstijl - van hoe ie 'n borrel pakte, en 'n sigaartje opstak, en weer 'n borrel pakte,
en toen weer 'n sigaartje opstak - ieder middelmatig geletterde kan dat op bestelling,
zonder zich al te zeer in te spannen.
Als 't boek uit is, blijft alleen de verwondering, waaròm 't nu juist dáármee uit is,
waarom er niet 'n paar hoofdstukken uitgelaten, of niet nog 'n paar hoofdstukken
bijgevoegd werden. Een duidelik omlijnd geheel, een evenwichtig uit de werkelikheid
gesneden stuk kunst, vormt dit boek niet.
Een blijde verrassing is ongetwijfeld de omstandigheid, dat Van Hulzen die malle
woordgeslachten overboord heeft geworpen. Daarvoor past een hartelik bravo. Ook
hij is nu voor goed met de vrouwelike mannetjeshyena en de mannelike wijfjesolifant
- die paskwillige De-Vries-en-te-Winkelse taal-misgeboorten - gebrouilleerd. Maar
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de vraag blijft, waarom juist Van Hulzen zich door die dingen gehinderd voelde. Bij
zijn slordige wijze van schrijven had een De-Vries-en-te-Winkelse zonde meer of
minder weinig geschaad. Want het bezwaar van onverzorgdheid, dat ik tegen zijn
roman ‘Getrouwd’ had, voel ik, hoewel in mindere mate, ook hier.
‘Nou mij ook al goed as' èt gaat giete!’ Waartoe het afkappingsteken achter as,
het klemteken op het in 't gesprek volkomen onbetoonde et? En waarom deugt de
klankafbeelding 't niet meer? - ‘Eerst maar éentje pakke!’ Zeggen we niet: Eerst maar
eentje pàkke? - Waarom nu eens ‘natuurlik’, dan weer ‘natuurlijk’? - Waarom op
blz. 15 ‘door den wind’? - Wat is de literaire listigheid van de trema op töch en nü?
- Waarom ‘Goei'n avond’, en vlak daaronder ‘Goeie'n avond’? - Waarom bv. ‘zitte’,
maar ‘anstoffen’? - ‘Dronken’ naast ‘dronke’? - ‘Eene geweldige ruzie’? - ‘Om dèn
donder’? - ‘Het geld, wat uit de zakken kwam’? - ‘Een lang moment’? - ‘Ingemafd’?
- Waarom: ‘de toekomst vóórspelde’, terwijl we ‘voorspèlde’ zeggen? - Zie voorts:
‘als sloeg er 'n heel orkest de fluit’; ‘bonkkig’; ‘peezig’ naast ‘pezig’; ‘proeste’;
‘tijdens hij in voorarrest zat’; ‘daarop werd te veel opgelet’; ‘sloopen’ (van ‘sluipen’);
‘Op de graad voelen’; ‘geele’; ‘het vlamloozen hart’; ‘nu klepelde de klokken’;
‘drooge’; ‘langzaamer’; ‘rommellend’; enz. enz.
Ik noem slechts een deel van de vele slordigheden, die elk Burgerscholier zou
weten te vermijden. Wie Van Hulzen's boek even openslaat, kan ze vermeerderen
met 'n welige bloemlezing van komma's die zich staan te verdringen waar ze niet
horen, nadruktekens die verkeerd terecht zijn gekomen, woorden die uitgevallen zijn
- met de bovengenoemde voorbeelden dit onbelangrik verhaal nog onleesbaarder
makend.
Of - komt het er, als nieuwste literaire mode, niet meer op aan voor een auteur,
z'n werk met zorg en smaak gaaf en àf te maken? Hindert 't ook niet langer, wanneer
een boek - als ‘De Man uit de Slop’ hoofdzakelik in de denk- en voel-taal van de
hoofdpersoon geschreven - 'n dooreenhaspeling vertoont van daagse praat-woorden,
die de hoofdpersoon, en deftige stadhuiswoorden, die de schrijver toebehoren?
J.T.

Stoere Werkers door J. Eigenhuis. - Amsterdam, H.J.W. Becht. 1903.
Als de klacht der boekverkopers waar is, dat het publiek geen ‘bundels schetsen’
lezen wil; als ik 't niet mis heb, dat nog te weinig mensen iets van Eigenhuis hebben
gelezen - dan verdient de uitgever een pluim, die het nochtans op zich neemt
Eigenhuis' werk er in te stampen. Dat hij zich die moeite geeft voor literair zeer knap
en zuiver werk - 't staat bij mij vast. Dat het de schuld van het publiek is, zo Eigenhuis
nog niet algemeen onder onze tien, twaalf beste auteurs is erkend - eveneens.
‘Stoere Werkers’; vier schetsen. Om bij de belangrikste - De Aardbeikopers - te
blijven: heeft er éen Nederlands schrijver zó scherp de boeren gezien, dóorzien, ze
zó klaar in woorden weergegeven? Wat 'n vóorstudie eer hij begon te werken: stikke
en 'n zuurdopie heeft hij meegegeten, mest langs de stoven in het bonnetje gespreid,
's avends z'n steken uitgezet en daags bij 't plukken de michele aarbeien betreurd.
Hoe vol toewijding, hoe zorgzaam, bijna angstvallig, heeft hij elk klein gebeuren,
elk nietig geluidje, elk teer kleurtje waargenomen, bestudeerd, in zich opgesloten,
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belangstellend in àlles, omdat hij àlles mooi vindt: het glanzen in waterglimming
van een aarbei, waarop de diamanten regenspatters pinken; het klotsend opzij
wiebelen, met bubbelige schuimblazen, van 't slootwater langs d'erdoor schietende
schuit, zodat de golfjes de holle struikenkanten besabbelen, de slikkerige elzen- en
wilgenwortels schoonlikken.... En daarbij geen zeurig uitgerafel van détails die ons
koud laten, die even goed door een aantal andere, ons evenmin verwarmende, détails
konden vervangen worden; integendeel - en dit bewijst dat Eigenhuis 'n artiest is elk aangedragen stukje beschrijving is nódig, zonder meer, zonder minder, tot de
kompletering van z'n schets, en elk stukje weet hij ons belangrik te maken, zonder
dat het z'n omgeving domineert, of het geheel, waartoe 't behoort, over de kop wil
springen. Dingen die we tot nog toe voorbijliepen, of die we wel zagen, maar vaag
en onbewust - Eigenhuis zet ze nog eens voor ons neer, arrangeert ze zoals een
kunstenaar de werkelikheid behoort te arrangeren, en overtuigt ons opnieuw van
zoveel groots in zoveel kleins.
Eigenhuis leert ons de hollandse boeren en het hollandse landschap, zoals de beste
en grootste schilders 't ons geleerd hebben. Met even grote wijding van waarneming,
met even grote kracht van techniek. Zeg van hem niet dat hij handig, geroetineerd,
duivelskunstig, brieljant is - bewonder zijn grondige vakkennis, erken de diepe ernst
waarmee z'n werk voorbereid is. Nergens 'n zich-er-af-maken, 'n
geflodder-op-hoop-van-zegen; aan de verkwikkende zuiverheid van dit boek, de
minutieuse afwerking, de zorg voor evenwicht bij het naast elkaar zetten van klank
en kleur, het herzien en retoucheren totdat alles bevredigt - aan deze niet voldoende
te loven eigenschappen moge menig jongere een voorbeeld nemen!
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We koketteren tegenwoordig met Stijn Streuvels. We lezen en genieten hem of we
van wiegliggens af turks hadden geleerd. Dat moge op 't ogenblik reçu zijn - ik wou
om Eigenhuis en om ons heerlik Hollands, dat we niet ter wille van anderlandse
produkten vergaten wat schatten onzer letteren eigen huis bergt.
J. TERSTEEG.

Kalender voor 1904, ontworpen door Th. van Hoytema. - Amsterdam.
De artiest heeft met recht het gebied, dat hij beheerscht - de dierenwereld - tot motief
voor de twaalf platen gekozen. Daar de kleur, ook in het ornament, aangenaam
aandoet en de duidelijkheid alom ten volle is bereikt, is ook deze kalender, even als
die van 1903, een sieraad voor de huiskamer. In het blad ‘October’, - een zwerm
vogels die zuidwaarts trekken, - openbaart zich het krachtigst het temperament van
den schilder. De afmeting der platen is 21 bij 49 centimeter; zij zijn op steen
ontworpen en omsloten en versierd met gestiliseerde planten en bloemen.
S.

Inleiding tot een Kunstgeschiedenis van Etha Fles. - Utrecht, H. Honig.
1903.
Een sympathiek en goed werk, dat ongetwijfeld zijn weg vinden zal. Het is met veel
temperament geschreven en ontstaan uit ware behoefte tot produceeren. Dit sluit in,
dat de voordracht levendig is. Belangrijk is het feit, dat de auteur zich niet kan
vereenigen met de opleiding aan academies, alwaar de leerlingen te veel naar koude
afgietsels moeten werken. Met recht schrijft mej. E. Fles: ‘.. En zonder er rekening
mede te houden, dat geen onzer groote meesters van af Antonio Mor, van af
Rembrandt en Israëls ooit hunne jongelingsjaren in zulk een atmospheer van
geestdoodend klassicisme hebben doorgebracht - vooral ook zonder zich af te vragen
welke opleiding de Grieken zelve genoten, wordt aan dit systeem van onderwijs
vastgehouden’. En toch is het in Nederland hiermede gunstiger gesteld dan bijv. in
Duitschland, alwaar minder aangeboren talent voor beeldende kunst bestaat als bij
ons. Hoe overpropt zijn aldaar te München, Düsseldorf, Dresden, Weimar, Carlsruhe
en elders die inrichtingen!
In Holland vormt zich toch menig talent bij den meester en onmiddellijk naar de
natuur. De vier verschenen afleveringen door lezend, merkt men met vreugde op,
dat de auteur in hare verschillende omschrijvingen en uitingen een sterk idieel
standpunt inneemt; vandaar mede onbewust die gloed in opvatting welke het geheel
kenmerkt. Men leze: ‘wij zijn maar al te geneigd op te komen tegen de zoo nuchtere
stelling: dat de kunst beheerscht wordt door de wereld der materie, dat alle uitingen
van geestelijk leven onderworpen zijn aan vaste wetten en dat de stoffelijke wereld
de hechte basis vormt, waarop de wereld der ideeën zich ontwikkelt’.
Het werk, waarop wij later uitvoeriger hopen terug te komen, bevat vele en goede
afbeeldingen.
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Onze bloemen in den tuin, door F.J. van Uildriks en Dr. Vitus Bruinsma.
- Groningen, P. Noordhoff.
In elk jaargetijde zijn bloemen en planten een kostelijk bezit. Zij bieden ons in haar
rijkdom van kleuren en geuren een weelderige afwisseling, waaraan wij nimmer zijn
uitgekeken, waarnaar wij onverzadigd blijven verlangen. Meer dan ooit, stellen wij
prijs op de liefelijke Flora-kinderen, wanneer het grauwe, norsche winterseizoen hen
voor een wijle aan ons oog onttrekt. In dien doffen, dorren, bloem- en bladloozen
tijd, achten wij het keurig en zorgvuldig bewerkte boek: ‘Onze bloemen in den tuin’
een vergoeding.

F.J. VAN UILDRIKS

Mejuffrouw F.J. van Uildriks, heeft in collaboratie met Dr. Bruinsma, een werk
saamgesteld, dat een schat genoemd mag worden, voor liefhebbers en kweekers van
bloemen.
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‘Onze bloemen in den tuin’ zijn met liefde en kennis besproken, goed en duidelijk
geteekend. Door de praktische indeeling van het boek, - de maanden van het jaar
worden naar volgorde behandeld, - komt de bloemkweeker nauwkeurig op de hoogte,
van hetgeen hij moet weten voor den sierlijken aanleg van zijn bloemenhof. Wat zou
het vermakelijk, weemoedig-vermakelijk, humoristisch zijn, de afgebeelde bloemen
uit dit smaakvolle werk, aan stadsmenschen voor-te-houden, den aangeduiden naam
met de hand dekkend hun vragen, de bloemen bij name te noemen! Hun verkeerde
antwoorden, óf het schuldig blijven van aanduiding, zou zeker niet te wijten zijn,
aan de zeer correcte teekening, die in vorm en kleur de natuur treffelijk nabootst.
Wij zouden stadslieden willen raden, dit handzaam boekske gedurende de lange
winteravonden te bestudeeren. Bloemen, gekweekte of niet-gekweekte, de
eigenaardigheden van haar groeien en bloeien, zijn helaas, nog zoo bitter weinig
bekend. Om slechts van bloemen te spreken! Buitenmenschen, zomers, met vrienden
uit steden overgekomen, dwalend door bosschen en velden, doen verstandig, hun
gasten geen pijnlijke oogenblikken te bezorgen door hun te vragen, naar de namen
der boomen waaronder zij wandelen; niet te trachten hen verschil te doen bemerken
tusschen forsche, jolige planten krachtig opschietend langs slootkanten en in weiden,
en het sierlijke, nuffige goedje dat zich nestelt tusschen struiken en zich slingert in
heggen.
Boomen zijn boomen; planten, niet prijkend in potten en perken zijn onkruid;
verder strekt hun botanische kennis niet.
‘Onze bloemen in den tuin’ is een boek vol zonnige, lokkende kantjes, dat wij
gaarne verspreid zouden zien onder hen, die met blindheid geslagen zijn, tegenover
de verrukkelijke natuur-wonderen. Door studie ziende geworden, zullen zij de auteurs
van Uildriks en Bruinsma dankbaar zijn, voor alles wat zij onder hun deugdelijke
leiding leerden kennen, gedurende den ommegang in de schoone bloemengaard.

Olive Schreiner's ‘Droomen’ beleefde een tweeden, door de vertaalster,
Mevrouw Willeumier, geheel herzienen druk. - Amsterdam, C.L.G. Veldt.
Onder het genotrijk lezen van ‘Droomen’ - losse, kleine fragmenten, vol diepe
beteekenis, komen ons telkens voor den geest, de poëtische mijmeringen, de zinrijke
en menschkundige gesprekken, uit Olive Schreiner's ‘Peter Halket in Mashonaland’,
‘Droomen’ evenals Peter Halket's ervaringen, dwingen tot nadenken. De beelden en
vergelijkingen gebezigd door de schrijfster, de wakkere ijveraarster, voor der Boeren
verdrukt recht in Zuid-Afrika, glijden niet langs ons heen, zij boren zich in onze ziel.
Zij geven uiting aan het bekommerd rondtasten, aan het angstvallig zoeken naar
waarheid en vrede, eigen aan alle schepselen, die een tipje willen opbeuren van den
sluier, gespreid over het eeuwig mysterie: leven en dood.
Ongezocht en ongesmukt voldoet ‘Droomen’ aan den gebiedenden eisch: stemming.
Olive Schreiner wil gelezen en overdacht zijn in de stilte der afzondering.
Om ‘Droomen’ in werkelijkheid om-te-zetten moet de realiteit voor een wijle tot
schim vervagen.
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‘Van Strijd en Vrede’ door Gustav Frenssen, vertaling van Dr. J.
Herderscheé, - Amsterdam, van Holkema en Warendorf.
Evenals ‘Droomen’ van Olive Schreiner behoort de bundel preeken van Gustav
Frenssen, tot de stichtelijke lectuur. Noch het eene, noch het andere, leest men in
één adem uit. Een hoofdstukje, één preek zijn meer dan voldoende ter overpeinzing.
Zoo groote bekoring gaat uit van den ernst en de opgewektheid dier beide predikers,
hemelsbreed verschillend en toch ná-verwant, dat men hun boeken onder bereik
houdt, om ze telkens weer op-te-slaan.
De aanhef der voorrede, toegevoegd aan Gustav Frenssen's ‘Van Strijd en Vrede’
luidt aldus: ‘Onder den titel “Dorfpredigten” gaf Gustav Frenssen, de schrijver van
“Jörn Uhl,” een drietal bundels uit, welke 61 preeken bevatten. Een 25 tal wordt hier
in Nederlandsche bewerking aangeboden. Blijkt deze bundel in den smaak te vallen,
dan wenscht de uitgever dien door een tweeden te doen volgen.’ Vrij zeker durven wij voorspellen, dat die tweede bundel niet lang op zich zal doen
wachten.
Gustav Frenssen is d é man, naar wien men luistert; hij is de profeet van het
oogenblik; geëerd zoowel i n als buiten zijn vaderland. Niemand zal zijn preeken
langdradigheid ten laste kunnen leggen; kort, krachtig, pittig en opgewekt, zijn deze
toespraken.
Gustav Frenssen die op het afgezaagd thema ‘Oudejaarsavond’ een overpeinzing
weet te maken, forsch van denken, en verrassend van inhoud, als ‘De ure van den
dienstknecht’ is een prediker in wien de menschen een welbehagen hebben, en, gelijk
koning David, een man naar Gods hart.

Den Gulden Winckel. Jaargang 3

22

Joyzelle van Maurice Maeterlinck. Vertaling van G.H. Priem. Amsterdam, C.L.G. Veldt.
Maeterlinck's tooneelspel Joyzelle is een onvervalschte feérie. Waar Merlin en zijn
goede genius Arielle aan het woord zijn, is het verklaarbaar, dat wonderen en
fantasieën onverpoosd opbloeien. Componisten kunnen hun krachten beproeven aan
Joyzelle, en in tonen weergeven, Maeterlinck's tekst. De feérie zou dan als pantomine,
met muziek moeten worden opgevoerd. Joyzelle laat zich vlot lezen, maar, iets heel
bizonders is het niet. Maeterlinck vergt misschien te véél van zijn Muze; althans,
naar onze meening, is hij in Joyzelle beneden zijn kúnnen gebleven.
Het gekunstelde en mooi-doenerige van den dialoog, glijdt in het oorspronkelijke
natuurlijk langs sierlijker en gladder banen. De vertaling is niet onverdienstelijk,
maar het stoere zakelijke Nederlandsch leent zich kwalijk ter uitzegging van een
wondersproke die door muziek en gebarenspel behoorde vertolkt te worden. Wanneer
Joyzelle haar botanische kennis ontvouwt, door het inventariseeren van den
verwilderden verlaten tuin, die door der liefde nadering tot Paradijs wordt
omgetooverd, klinkt voor Hollandsche ooren het woord ‘schurftkruid’ ontzettend.
Te meer, omdat Joyzelle de latijnsche namen ook kent; nu zij spreekt van
‘C a m p a n u l a ’ had zij ook ‘S c a b i o s a ’ kunnen zeggen. Niet voor den heer Priem
klonk Kegge's vermaning: ‘Man, spreek je moerstaal.’ Bij de opsomming der planten,
heeft hij zich de woorden van den Indiesch-man te persoonlijk aangetrokken.
PARVUS.

Een mensen-sproke.
Swawa's Terugkeer, door mevr. Amy Grothe-Twiss. - Hilversum, J.
Reddingius.
I.
In de tegenwoordige tijd, nu bij 'n groeyende - maar door de reeds òver-volle markt,
niet geheel ongegronde - afkeer van de lyriek, de vraag naar de realiteit van 't leven
onder 't aan-literatuur-doende publiek zò groot is, mag 't verschijnen van ‘S w a w a 's
Te r u g k e e r ’ een merkwaardige gebeurtenis heten. - Toch geenszins onverklaarbaar,
in verband met de grote tegenzin die, van de andere kant weer 'n zo belangrik deel
van ons volk, tegen 't realisme, als kunst-uiting, schijnt te hebben, die over 't algemeen
bij ons het succes van de Noorse letteren rechtvaardigt. Voor velen dezer laatsten
zal dan ook mevrouw Grothe's mensen-sproke 'n ware verkwikking zijn.
De leer der opperste Liefde is het thema waarop mevrouw Grothe haar
Swawa-sprookjes gecomponeerd heeft, waarvan S w a w a 's A f s c h e i d het eerste,
S w a w a 's Te r u g k e e r (1) het tweede is. Met de S w a w a H e l g i uit de Noorse
E d d a heeft dit werk hoegenaamd nièts uit te staan. De namen werden alleen hieruit
gekozen, om ze echt sprookjesachtig te maken, zoals de schrijfster mij welwillend
meedeelde.
(1) In deze zomer opgevoerd in de bossen op de Zwaluwenberg, bij Hilversum.

Den Gulden Winckel. Jaargang 3

Trouwens de grondslag van 't hele werk is reeds zò geheel in strijd met alle
vòòr-Christelike levensopvatting, dat de onbestaanbaarheid van verwantschap tussen
deze beide werken reeds dadelik in 't oog springt.
Zelfs heeft de schrijfster, behalve dit nog, zich voor de opzet van haar stuk 'n zéér
groote dichterlike licentie veroorloofd, waardoor de Swawa uit de E d d a 'n
geheel-andere persoonlikheid is, dan die uit de Nederlandse gegroeid is.
‘Het è è n i g e , wat werkelik uit de Edda is overgenomen is, dat Swawa Koning
Eugling's dochter is, die den held Helge beminde, en diens gemalin werd.’(2)

II.
Bij 't afscheid, dat zij elk harer Getrouwen afzonderlik toesprak bij haar vertrek, toen zij door de goden, na haar neerdaling tot Helge in diens graf, uit grote droefheid
over z'n dood, voor deze daad van opstand tot een leven van duizenden jaren was
veroordeeld, om te leren de liefde tot den ènen over te brengen op àlle schepselen -,
had zij èèn vergeten, de edele jongeling Hrodmund.
En waar àllen na haar verdwijnen met de trouwste harer volgelingen, de oude
Grimnir, en de daarop onmiddellik gevolgde verwoesting van haar heerlike burcht
Ljos-Alfaheim (= Licht-elven-woning), om de geliefde meesteresse treuren, en haar
brave zanger Skaramund ‘droef is gestemd, dat in het bosch hij ronddoolt met strak
en bleek gelaat, dat geen zangen meer van zijne lippen vloeien, hij niet meer fluit en
rond zich lokt de voog'len van het woud’; daar ligt hij te sterven van verlangen en
van smart, dat Swawa hèm vergeten heeft, toen tot al haar getrouwen een enkel woord
zij sprak tot afscheid; hij waant dat onwààrdig hij geöordeeld was haar laatste groet
te ontvangen, hij, die zich beschouwde als de meest-geliefde,

(2) Dit zijn de woorden van de schrijfster zelve, die ik publiceer om met de meest-positieve
verzekering deze gemeende verwantschap met de Edda-sproke te loochenen.
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meest-begunstigde der haren, hij Grimnir's kleinzoon. En zijn verkwijnen doet allen
Swawa's woord vergeten: ‘Gij zult niet om mij treuren’ en ‘Heb Swawa lief, dan
blijft zij voor U leven’. Skaramund's zusjes, Kunhild en Hildgund verdiepen zich
dat voor Hrodmund toch te hàrd zij was; en der oude Groa's kleindochtertjes dienen
niet met opgewektheid meer: zwààr lijkt hen hun dienst, die eens, door liefde, licht
zij achtten. En de tovenares Gull-veig, wier eertijds-onfeilbare middelen nù niet
vermogen den jongen van 'n wisse dood te redden, wijt het hààr.... maar in àller
klagen zucht een zacht verwijt tegen Swawa, die de àl-beminde Hrodmund zò diep
krenkte, ten doode toe.
Hildgund alleen blijft vertrouwen, ondanks alles, maar de trouw van haar alleen
vermag niet 't ongeloof der anderen te overwinnen.
Ook Wara voelt in 't ongeloof der anderen de reden van het ongeluk dat Hrodmund
dreigt, en zij bezweert hen allen èèrst alle verwijt en liefdeloosheid te overwinnen;
dàn zal Swawa, hoè ver zij ook weg zij, bemerken hun droefenis, en hulp zenden.
Ook Sneeuwwitje, uit de overpeinzingen op haar omdwalingen door de bossen door
'n duivenpaar gestoord, die haar 't lijden der Getrouwen vertellen, tracht, tot hen
ijlings teruggekeerd, hen van de noodzakelikheid van liefde en 'n onvoorwaardelik
vertrouwen op Swawa te overtuigen.
Treffend is 't afscheid, dat Hrodmund nu van de overige Getrouwen neemt, en van
z'n geliefde honden, als hij sterven gaat. Wie, als ik, het hoge genieten smaken
mochten ‘S w a w a 's Te r u g k e e r ’ in de heerlike bossen van Zwaluwenberg te zien
opgevoerd, zal nòg zich herinneren dit tot-tranen-schreyens-toe roerende tooneeltje.
Eèn slechts ontbrak hierbij, Hildgund, welke, in diep gepeins, haar zuster in 't
woud gelaten heeft, terwijl zij hèden nog inniger dan ooit te voren en met meer kracht
hare gedachten op de Meesteresse richt.
Als Hrodmund dan z'n honden vaarwel heeft gezegd, en Skaramund op z'n dringend
verzoek hem nog eenmaal zijner Meesteresse liefste liederen gezongen heeft, legt
hij zich tot sterven neder. Maar dààr komt Hildgund terug, met vreugdegebaren,
jubelend: ‘Vrienden, vrienden, hoort de blijde tijding. Ons lijden is ten einde, Swawa
keert terug! Zij komt tot ons.’
Verwonderd staren allen haar aan en op Gull-veig's vraag antwoordt zij, hoe door
louter liefde 't haar gelukt is Swawa te bereiken.
‘Ik heb aan Haar gedacht zóó lang, zóó innig, totdat mijn geest àl hooger rees en
steeg tot in regionen van ongekende pracht. Dáár waren kleuren, die ik nooit
aanschouwde, dáár heerschte een glans van licht, zooals ik nimmer zag, dààr was
een heil'ge stilte, zooals door menschenoor niet waargenomen wordt. - Ik voelde
Haar nabij en riep: ‘O Swawa, Swawa help ons! Bitter leed heeft ons geslagen. Wij
kunnen zonder U niet leven. O, keer tot ons terug!’ - En vèr, ver af, als waar' het
door de neev'len aller tijden, en toch zoo duidelijk, alsof Zij naast mij stond, klonk
toen haar stem: ‘Ik kom, Hildgund, ik kom.’ De oude Groä spreekt voor allen, als
zij zegt: ‘Het was een droom, waardoor Gij U begooch'len laat.’
Maar zij weet die droom werkelikheid, en in deze kracht dringt zij smekend bij
allen aan, met kransen zich te eieren. En door de kracht hàrer overtuiging, wèten zij
nu allen, intuïtief: Swawa komt, zij kòmt, de feeën-koningin....
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Uit: ‘Swawa's Terugkeer’.

En Hrodmund, opgewekt ineens:
‘O Swawa, wees gezegend! Hoe zalig maakt Gij n u mijn stervensuur!’
.... Langzaam en statig, leunend op Grimnir's schouder, komt Swawa uit het bos.
Allen gaan haar blijde tegemoet, behalve Sneeuwwitje, die bij Hordmund blijft. O,
als hij haar nog èènmaal zièn mag, kan hij dankbaar sterven; haar stèm nog eenmaal
te mogen horen.... maar neen: tè groot geluk zou dit hem zijn.
't Meest-aangrijpende moment komt nu, waar

Den Gulden Winckel. Jaargang 3

24
Swawa zich tot Hrodmund begeeft, en, diepbedroefd, hem om vergeving smeekt
voor 't leed dat Zij hem berokkende. Als hij op Haar smeken, - wijl hij eerst ten
opzichte van Haar te nietig zich waant, om 't woord ‘vergeven’ op de lippen te mogen
nemen -, vergeven heeft, zinkt hij, schijnbaar levenloos, achterover.
Swawa's smart is ontzachelik, als zij hem zo, doodsbleek en bewegingloos ziet
uitgestrekt - door hààr schuld. En Groä, die haar zacht verwijt dat ze niet eerder
kwam, vertelt ze, hoe 'n ondoordringbaar-zwarte mist haar weerhield, die zij door
hun morrend ongeloof hadden gebouwd. Als zij allen, behalve Grimnir, verzocht
heeft weg te gaan, bidt zij, neergeknield aan Hrodmund's sponde, tot God. Roerend
is dat gebed, zo mooi-eerbiedig, in die droeve eenzaamheid, met 'n dode....
Engelenzang klinkt van omhoog, plechtig als 'n requiem. Maar als 't gezang
wegsterft, verheft zich Swawa, en terwijl zij Hrodmund's voorhoofd kust, zegenend:
‘Mijn Hrodmund, rust nu zacht.’ Maar zie, die kus doet hem de ogen plotsling openen.
‘Swawa heeft mij gekust! Ja ik weet, dat zij mij lief heeft. Nu kan ik weer genezen
en gelukkig zijn.’
Met blijde verwondering zien allen, aankomend, Hrodmund's ontwaken. En als
hij opspringt, ziet hij de zon zo heerlik nu, en de bomen zo groen, en lijkt hem de
dennelucht zo geurig.
Plaatsgebrek verhindert mij, helaas!, de heerlike woorden te citeren, waaronder
hij z'n weer-ontwaken, de re-ïncarnatie zijner ziel na één ondeelbaar ogenblik in de
hoge regionen des doods, verhaalt.
Swawa belooft, zo lang één hunner haar nodig heeft, zò lang niet van haar
Getrouwen meer te zullen wijken. In haar dan gesproken woord ligt de hoogste
ontwikkeling van haar leer van Liefde. Spontaan zweren de haren Haar weer trouw.
Maar als zij zegt: ‘Hoog wappere ons blauwbanier van 't Ideaal op onzen burcht
Ljos-Altaheim!’, en Hildgund haar herinnert, dat deze verging op die dag, waarop
Zij hen verliet, antwoordt ze:
‘Geen nood. Dan bouwen wij te saam Ljos-Alfaheim weer op. Wáár wij ook samen
leven in Liefde, Goedheid, Schoonheid, dáár is Ljos-Alfaheim!’

III.
Hiermee dan heb ik met 'n enkel woord dit wondere weefsel van Schoonheid,
Goedheid en Wijsheid bij m'n lezers ingeleid. Ik hoop U iets te hebben doen voelen
van de hoge verering en de grote eerbied, die ik voor de auteur gevoel. Ik altans ben
haar dankbaar voor dit heerlik kunstgewrocht van zò verheven geest getuigend. Méér
er van te zeggen, wil ik niet; ik wil niet meedoen aan dat tegenwoordig bijna
per-se-geldend gebruik om in 'n sprookje steeds te speuren naar 'n dichterlik
weergeven van eigen zieleleven, of ontwikkeling ener philosophiese theorie; vooral
echter nu het uitgesproken woord reeds aanwijzing te over geeft voor 'n goed begrijpen
van 't willen der schrijfster.
Mij zou 't nu altans zijn, als 't ontwijden van 'n stille tempel, door handgeklap en
ruw gestamp van voeten.....
W.D. VAN HOOGENHUYZE.
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Winckelkout
* Voortaan wordt H e t L e e s k a b i n e t saamgesmolten met E u r o p a . Naam,
redactie en medewerkers van E u r o p a blijven behouden.
De nieuwe jaargang der tijdschriften opent met een levendige schets van J. E v e r t s
Jr., getiteld Ve r v a l , geeft van den Russischen romancier K o r o l e n k o - vertaling
A n n i e d e G r a a f f - een onderhoudend verhaal E e n Z o n s v e r d u i s t e r i n g
en bevat verder een aardige novellette van M. v a n Wa l d r i c h e m : Artikel 5. Aan
het sinds jaren gewaardeerde B o e k e n p r a a t j e van C e n a t o s is thans een
wetenschappelijke kroniek en een algemeen en politiek overzicht van de maand
toegevoegd. Allen Leesgezelschappen wordt de inteekening op het dus uitgebreid
en verfraaid E u r o p a aanbevolen.
* In Boon's Geïllustreerd Magazijn van Januari 1904 merkten wij een studie over
Jozef Israëls door Dr. W. Haverkamp met zeer fraaie afbeeldingen naar foto's van
H.A. Fuik.

Snippers
Welbezien toch bestaat ons denkend leven uit weinig anders dan een reeks
oordeelvellingen, waarbij de evenmenschen zelden gespaard en het eigen ik meestal
verschoond wordt.
BUSKEN HUET.
Karakter is een gewaad, dat de onzichtbare vingeren der Ziel steeds aan het weven
zijn.
GEORGE ELIOT.
Met een deel slechts der zelfbeheersching, die men zich getroost om een of ander
gebrek te verbergen, zou men vaak kunnen volstaan om zich dit gebrek af te leeren.
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Derde Jaargang No. 2
Graaf de Gobineau
Le Comte de Gobineau et l'aryanisme historique par Ernest Seillière.
Paris, Librairie Plon. Plon-Nourrit & Cie. 1903. (447 pages).
Joseph Arthur Graf von Gobineau, Sein Leben und sein Werk von Lic.
Dr. Eugen Kretzer. Leipzig, 1902. Hermann Seemann Nachfolger. Band
XI der ‘Männer der Zeit’.
I.
Nous méditerons un instant sur cette pensée salutaire, que toute philosophie
est d'ordinaire un poème personnel, dicté par des préoccupations et des
intérêts éminemment individuels, à ce point que les philosophes sont
peut-être les poètes les plus originaux de tous les temps.
ERNEST SEILLIÈRE.
WIE prijs stelt de denkbeelden van den wijsgeerigen ethnograaf de Gobineau op
ongemeene wijze te hooren verklaren, wie, gelokt door den Duitschen geleerde en
geleid door den Franschen, aan den genialen arbeid van den Franschen graaf - bevriend
met Prosper Mérimée, Richard Wagner en Friedrich Nietzsche - zijne studie wil
wijden, zij op één ding bedacht: indien hij in de wetenschappelijke methode van de
Gobineau strenge logica en een daarmêe verbonden droge dialektiek zoekt, zal hij
vinden: een geestdriftige uitéénzetting, in een kleurrijke taal, van een groote
hoeveelheid ethnografische stellingen, en een artistieke ontvouwing van een aantal
vraagstukken, die ieder op zichzelf een groot materiaal van ondervinding, studie,
vergelijking en gevolgtrekking vertegenwoordigen, doch die in één stelsel
saamgebracht, voortdurend ontsnappen aan de eischen van een klemmend
wetenschappelijk betoog.
Is er - zoo dringt de vraag zich herhaaldelijk op - bij den tegenwoordigen stand
der wetenschap, een wijsbegeerte van de geschiedenis der menschenrassen mogelijk
en zal niet veeleer de levenstaak, die één man als de Gobineau op zoo geniale wijze
vervulde, in den loop der tijden slechts een wolkje blijken op het luchtveld der
Toekomst? Want bewijzen van cijfer-vastheid geeft de Gobineau niet. Er is zoo veel
zwevends in zijn stelstel. En of de school, die zijne leerstellingen ongetwijfeld stichten
in de kringen van historie- en kunstkenners, staat- en letterkundigen, ooit de triomf
der positieve bewijsvoering zal begroeten, is hoogst onzeker. Wie gelijk het aryanisme
alle zedelijke en stoffelijke zegepralen door de menschheid behaald en in de toekomst
te behalen, schier bij uitsluiting van elken anderen invloed aan het arische ras
toeschrijft - zal bij de vaak onnaspeurbare kruising en onderkruising van volksrassen
en volksstammen, althans in de eerste halve eeuw, geduld moeten uitoefenen. En
denkelijk wel langer. Maar zoo slechts in het wetenschappelijk bedrijf die proeven
mochten gelden, waarvan de moeizaam verkregen resultaten in wiskunstigen vorm
zijn vast te stellen - tot welk een geringe afmeting zou het veld van onderzoek en
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ervaring niet worden beperkt?? En hoe weinige denkers zouden om, na jaren één
bewijs van wetenschappelijke zekerheid te verkrijgen, den moed der volharding in
het tasten bezitten? Neen, wat onder onwrikbare cijfers te brengen is, het wordt
slechts
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een voorwerp van studie voor die betrekkelijk kleine minderheid van vorschers, wier
streng-mathematisch denkvermogen het eenmaal genaderde als met ijzeren klem
vastgrijpt. Maar zelfs deze positieve keurgeesten zouden in hun wetenschappelijk
onderzoek niet verder kunnen schrijden, indien hun de dikwijls gewraakte bespiegeling
niet te hulp kwam, want juist uit haar worden de hypothesen geboren, die hoeveel
malen ook verworpen, eindelijk tot een vaste slotsom voeren. Geen stelligheid dus
zonder bespiegeling.
Het veld der hypothesen is sinds de wording der denkende menschen-wereld
onmetelijk en wie de verbeelding - de vruchtbare moeder der onderstellingen van
diverse pluimage - wil verbannen uit de werkplaatsen der Wetenschap, heeft nooit
naar het aandeel gezocht, dat in het gebonden denken van den mensch, de macht der
losse fantazy beslaat.
Bij herhaling zien wij in zijne lijvige, nauwgezette en bijzonder goed-geschreven
studie hoe E r n e s t S e i l l i è r e met G o b i n e a u 's historisch aryanisme en zijne
artistiek-gewaagde conclusiën den spot drijft; bij herhaling toont de handige schrijver
en de scherpzinnige betooger het onhoudbare van de G o b i n e a u 's stellingen aan;
bij herhaling eindelijk wijst hij op de leemten en paradoxen van het gansche stelsel
- maar in welke gedeelten hij het ook bestrijdt en op welke plaatsen hij ook de lont
in 't kruit werpt, om de vesting der rassentheorie te doen uitéénspringen, altoos erkent
hij met een vestingbouw-kunstenaar te doen hebben, die de beste qualiteiten van een
middeneeuwsch edelman, van een schrander onderzoeker, een ijverig werker, van
een schitterend artist en een bijna wetenschappelijk man nooit heeft verloochend.
Oorspronkelijk in alles, werpen zijne fouten breede slagschaduwen door den hellen
glans zijner deugden heen, dit is de slotsom van den Franschen criticus. Geheel anders
dan de Fransche essayïst is Dr. Eugen Kretzer te werk gegaan. Voor hem, den
Germaanschen geleerde, is de arbeid van Graaf de Gobineau in zijn geheel, niet
slechts een werk h o r s l i g n e , een dusdanig geniaal opgevat, aangelegd en volvoerd
stelsel van wijsgeerige ordening der menschenrassen, dat elke critiek daarvan m o e t
uitloopen op een banaal praatje van kwaadsprekerij. Voor hem is de vraag: ‘Gobineau?
- Wie is dat?’ slechts volgenderwijs te beantwoorden: ‘Gobineau is heden d e m a n
v a n h e t o o g e n b l i k . Zijn tijd is thans gekomen. Had dusver zijn leven en werken,
waarvan men de beteekenis toenmaals zelfs niet bij benadering wist te schatten, aan
de verleden tijden behoord, thans begint het heden hem te verstaan en zijne beteekenis
te erkennen voor de toekomst der menschheid, bovenal voor die van het Duitsche
volk’. Reeds dit: een Germaan dus te hooren spreken over een Galliër, zou buiten
wetenschappelijke kringen verwondering kunnen wekken, doch deze zou spoedig
verdwijnen, werden de bijzonderheden bekend, welke in Duitschland den naam van
Graaf de Gobineau tot een bijna inheemsch klinkenden hadden gemaakt.
Weldra 10 jaar geleden werd die naam voor het eerst in kleinen kring genoemd
en door het oprichten der ‘Gobineau-Vereeniging’ naar buitenaf verbreid. Aan het
hoofd van dat genootschap stonden en staan nog Vorst P h i l i p p t o t E u l e n b u r g ,
Vrijheer H a n s v o n Wo l z o g e n en Dr. L u d w i g S c h e m a n n . Hoofddoel is
de moeilijk te verkrijgen wetenschappelijke schrifturen en kunstwerken van den
Graaf ruimer verspreiding te verschaffen. Het plan ze in nieuwe uitgaven te doen
verschijnen; duitsche vertalingen het licht te doen zien; uit Gobineau's nalatenschap
en uit zijne briefwisseling een groot biografisch werk saam te stellen, vond zijn
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brandpunt in de gedachten Gobineau's geestelijken arbeid in ééne prachtuitgaaf in
het Fransch e n het Duitsch te verzamelen.
Men is - dank zij den rusteloozen arbeid van Dr. L u d w i g S c h e m a n n - hiermêe
gevorderd tot eene Duitsche editie van de N o u v e l l e s A s i a t i q u e s (van 1876),
L a R e n a i s s a n c e (van 1877) van het E s s a i s u r l'i n é g a l i t é d e s r a c e s
h u m a i n e s (van 1884).
Een nieuwe editie van L e s R e l i g i o n s e t l e s p h i l o s o p h i e s d a n s
l'A s i e c e n t r a l e is in 1900 te Parijs door de zorgen van Dr. S c h e m a n n
verschenen en uit Gobineau's litteraire nalatenschap zag in 1901 de tragedie
A l e x a n d r e l e M a c é d o n i ë n het licht.
Prof. S c h e m a n n zijn vertaling van het E s s a i inleidend, zegt daarvan: ‘Zulk
een werk is in geen geval een arbeid van den dag, maar behoort aan reeksen van
tijdperken toe, die daarvan, ieder naar zijne bijzondere behoefte, hun eigenaardig
deel nemen. Krijgt het boek eens verspreiding onder ons volk, het zal tijdgenoot en
nazaat in onze 20ste eeuw nog tal van machtige wapenen leveren in hun strijd om de
ideale goederen’. Uit alles blijkt, niet het minst uit de wijze waarop men leden voor
de Vereeniging aanwerft of liever niet aanwerft daar men de adepten tot zich laat
komen1) - dat uit volkomen vrije aandrift tot het lidmaatschap moet worden toegetreden
- men zou ten onzent zoo iets dergelijks kunnen zeggen van de Wagner- en de
Spinoza-vereeniging - en

1) ‘Wir w ü n s c h e n nur solche Mitglieder welche aus D a n k b a r k e i t für das, was Gobineau
ihnen geworden ist, an seinem Denkmal, der Einbürgerung seiner Schriften - in Deutschland
zunächst mitarbeiten wollen’. (Dr. Eugen Kretzer).
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dat in de denksfeer van den aristocraat de Gobineau, slechts zij kunnen ademen, die
het ultrademocratisch modestof van ons tijdperk, goeddeels van hun geridderde of
ongeridderde roklapèl schuieren.

GRAAF DE GOBINEAU

II.
In 't kort is dit zijn herkomst. Gelijk Pallas uit Zeus sproot, heeft, naar de nauwgezette
stamtafel van het geslacht Gobineau door Joseph Arthur, den laatsten telg opgemaakt,
niemand minder dan Odhin, den eersten telg geformeerd van een menschen-reeks,
die met den Franschen diplomaat-kunstenaar-denker- dichterbeeldhouwer, den 13den
October 1882, op 67-jarigen leeftijd, uitstierf.
‘Uit één van de zuiverste familiën, gesproten uit het Arische menschenras, dát ras
waaruit de Noorsche Jarl's kwamen te stammen, ben ik geboren’, wil de Graaf zeggen.
‘Ottar Jarl, een der 9de eeuwsche Noormansche veroveraars, is de stamvader der
familie de Gournay, waarvan de jongere tak in mijne voorvaderen uitloopt’.
Indien dat niet familietrots heet, bestaat hij niet, en toch, wie Gobineau's geschrift
H i s t o i r e d ' O t t a r J a r l , Paris 1879, naleest en bedenkt hoe het als inleiding tot
het in 1884 opnieuw verschenen E s s a i moet dienen, (in 1856 voor het eerst openbaar
gemaakt) hoe het als de decaloog is uit de dogmatische voorschriften der
rassen-theorie, zal begrijpen dat de profeet van het aryanisme en de
wereldheerschappij die het beoogt, zich moeilijk van iemand minder kón doen
afstammen dan van den Noorsch-Germaanschen Oppersten God. Hugin en Munin Odhin's roemruchte raven - zijn waarschijnlijk op de grafelijke schouders
neêrgestreken, toen hij de stamtafelen van zijn goddelijkdoorlucht geslacht
samenvoegde tot een gedenkteeken van zijn roeping.
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Echter, veel, zeer veel moge in het leven en den arbeid van den Graaf tot
onschuldigen spot drijven - torenhoog steekt zijn bestaan boven dat van duizenden
zijner land- en tijdgenooten uit, door het gevoel en het onafwendbaar volgen eener
roeping. De schrandere Ernest Seillière, als republikeinsch Franschman weinig te
spreken over het indo-germanistisch ideaal van zijn legitimistischen landgenoot, zou
geen studie van dien omvang en die beteekenis over een onbeteekenend utopist
hebben geschreven en zeker niet den grafelijken arbeid zoo koninklijk vernuftig
hebben ontleed, indien het gobinisme niet in en buiten Frankrijk aan invloed won,
en men, in een democratisch tijdperk, niet voor de practische gevolgen eener
wijsgeerige theorie beducht was, die in het aristocratisme van ras, stam gezin en lid
wortelt. Wat E r n e s t S e i l l i è r e gaf, is een gloedrijk boek, een polemisch gewrocht,
een biografisch tevens van den eersten rang. Maar het kon niet anders zijn dan een
partij-schrift, met hoeveel onpartijdigheid ook geschreven, daar D e G o b i n e a u
zelf in zijne persoon een geheele denk- en levensrichting, strijdig met die van de
heerschende in zijn levens- en ons tegenwoordig tijdperk, belichaamde. Daarom is
en blijft Seillière een tegenstander,
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gelijk Kretzer een medestander is. Maar een voornaam tegenstander. Slechts een
enkel maal schijnt mij de wetenschappelijke essayist, wiens studie over Ferdinand
Lassalle door de Fransche Académie werd bekroond, uit den toon te vallen en zijn
vernuft hem parten te spelen. Het is, waar hij de H i s t o i r e d'O t t a r J a r l niet
langer ontleedt, veeleer uitrafelt. Opzettelijk wordt in dat Vde hoofdstuk van zijn
IIde Boek een centenaars-zwaarte gelegd op genealogische en heraldische hypothesen,
die te nauwernood - als de vaas in Sully Prudhomme's vers - un coup d'éventail waard
zijn. Het boek wordt dan ook niet aangetikt, maar verpletterd en de degelijke
bestrijding die het E s s a i te beurt viel, loopt hier uit op satirieke plagerij, die telkens
en telkens herhaald, den lezer vermoeit. Om dan ook een waardige kenschetsing van
de Gobineau, uit den mond van zijn tegenstander te vernemen, moet men niet stilstaan
bij de critiek op de H i s t o i r e d'O t t a r J a r l , maar het eerste boek over het E s s a i
en het tweede over de Aziatische période van den Graaf en zijn H i s t o i r e d e s
P e r s e s lezen. Met onverflauwd scherp licht wordt het werk van de Gobineau
verhelderd, maar het is de ijzige klaarte van het magnesium-licht, en tegen de harde
logica, daarbij uitgestraald, is de gloed van den hartstochtelijken Zuiderling niet
bestand. Hij verbleekt als het kleurrijkste doek van een colorist der Renaissance
onder die voorwaarde zou verbleeken. Maar het doek blijft niettemin een kunstwerk,
uit brein en hand van een befaamd artist gesproten, als de Heilige Familie uit die van
den schilder.

III.
Want uit elke overtuiging, eerlijk voorgedragen, onwankelbaar volgehouden en niet
tot bereiking van een zelfzuchtig doel misbruikt - gloeit een Pinkstervlam en elk
geloofsformulier is een zinnebeeld van het hopen en vreezen onder de aandoenlijke
menschenkinderen. Zoo ook het arische geloofsformulier van den Graaf Arthur de
Gobineau, die het menschelijk geslacht door den triomf van het aryanisme en de
daarmeê verbonden kracht aan zijne verfoeilijke ontaarding wil ontheffen, een
hergeboorte, een loutering wil brengen, waardoor het alle bestanddeelen hervindt,
die tot wonderbaren opbloei van heldendom en heldenkracht voeren.
Hoe komen de volkeren met de hoogste beschavings- en ontwikkelings-organen
ten val? Zijn het klimaat en omgeving, maatschappelijke of godsdienstige instellingen,
die op zeker oogenblik in hun bestaan den stoot ten ondergang brengen? Zijn weelde
en zedebederf, wanbestuur of ongeloof de eerste oorzaken? Neen, antwoordt de
Gobineau in zijn rassenboek, de eenige en onafwijsbare oorzaak van het te loor gaan
van hooge beschavingsperioden in Oosten en Westen, is door alle eeuwen heen
geweest d e v e r b a s t e r i n g , m.a.w. de ongelijke vermenging van het eene ras met
het andere. Zwart en geel zijn de minderwaardige rassen; aan het blanke ras behoort
de oppermacht, en daaruit is de germaansche stam - eng verbonden met den iranischen
- voorbestemd om de wereldordening te beheerschen. Overal waar in de geschiedenis
der nieuwe Westersche volkeren van gezonden bloei sprake is, draagt hij het ethnisch
merk van het germaansche element, dat tot heerschappij kwam en terrein had veroverd
op de vijandelijke machten der latijnsche cultuur. Toegepast op het leven der
beschaafde Westersche volkeren ziet de Gobineau - indien herboring hunner
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rassen-kracht mogelijk zij, - die ontstaan uit Scandinaviërs en Saxers, op wier
stamtafels kliekjes van een indo-germaansch helden-maal met arische toespijzen
liggen. Maar enkel voor de stammen die nog eenige arische merken bevatten, kan
een hergeboorte mogelijk zijn, de romaansche stam zal door verbastering blijven
kwijnen, uitsterven misschien, door ontaarding gesloopt.
Komen wij hier niet, zij het ook langs een ander pad, in den gedachtenkring,
waaruit de ‘Uebermensch’ van Friedrich Nietzsche trad? Het verschil tusschen beide
denkers wordt gekenmerkt door hun verschil in maatschappelijken stand en de
godsdienstleer hunner jeugd. Een toekomstbeeld van den mensch als Nietzsche zag,
die Lutheraan, Germaan en van burgerlijke afkomst was; een verwensching tegen
de Christelijke zedeleer als hij slaakte - het zijn geestestoestanden die niet in het
brein en de methode passen van een vormelijk, Catholiek Franschman, van een adel
als de Gobineau, dien hij - naar wij zagen - tot duizelende hoogte opvoerde. Maar
deze kenmerken daargelaten en de Gobineau bezien in de oogenblikken, waarin hij
‘un peu paien’ was - en die komen niet zeldzaam in zijne ethnologische schrifturen
voor - dan zeker zou de Gobineau niet geaarzeld hebben, ter sluik zoo ge wilt, het
ideaal, Nietzsche's ‘Uebermensch’, te omhelzen. Hij zou dan reuzen hebben zien
oprijzen van schoonheid, macht en fierheid, wier wapenroep door de wereld zou
schallen als een andere verlossingskreet voor het ellendig menschdom, in tegenstelling
met de verzuchtingen door een stervenden Heiland aan een smadelijk kruis geslaakt,
drillend van de schilden en strijdaxten der keur-legioenen, die de slaven hadden
verwonnen om als heeren te heerschen. Ras-menschen, die den beschavenden invloed
van het Christendom, niet overwegend-heilzaam zouden achten en op de akkers van
Christelijke lankmoedigheid, mede-

Den Gulden Winckel. Jaargang 3

29
lijden en onderwerping karig zouden zaaien. Een gezonde, forsche menschenteelt,
wier producten het onkruid der ziekelijkheid zouden uitroeien of althans onschadelijk
maken en daardoor in hunne overweldigende heeren-dogmatiek, geen plaats zouden
gunnen aan slaven-formules in staat en maatschappij. Zoo - stel ik mij voor - zou de
Gobineau kunnen meêvoelen met Nietzsche en beiden aan den aristocratischen hang
van hun geest, op staatkundig gebied kunnen voldoen door het beeld eener v o e l b a r e
regeerkunst, waarin eene overheid zich uitspreekt, die niet de dienares wil zijn van
een zwevenden volkswil, en het hare taak niet acht den minderwaardige staatkundige
wapens te geven, nauwelijks te hanteeren door de meerderwaardigen.
Zoo zou - want denk- gevoels- en geboorte-aristocraten zijn hierin allen gelijk noch de Gobineau, noch Nietzsche zijn ideaal vinden in een maatschappij, waarvan
de wetgevers op hun zetels waren gebeurd door eene zeer grauwe menigte, maar het
volbrengen dier gewichtige keus verbinden aan de voorwaarden van besliste keur.
Daarvoor staat ook hun kunstenaars-natuur borg, die machtiger dan wat ook, zich
bij den ultrademocraat Emile Zola, in hun beider leeftijd uitsprak, toen hij, in zijn
artikel L e S u f f r a g e U n i v e r s e l in d e F i g a r o (1880), deze staatkundige
proef in Frankrijk als totaal mislukt kenschetste. (Une Campagne, 1880-1881).
In 't kort, om een beeld van een maatschap te zien naar een model, passend in het
stelsel van Graaf de Gobineau, heeft men zich dat der eerste Fransche omwenteling,
- werkelijkheid geworden utopie uit Rousseau's Contrat social, - weg te denken, hare
leuze van vrijheid, gelijkheid en broederschap half te vergeten, te gemakkelijker voor
wien de documenten in Taine's O r i g i n es heeft bestudeerd, en l e s d r o i t s d e
l ' h o m m e in het mederegeeren, afhankelijk te stellen van den graad op zijn
intellectueelen, zijn klassen- en standsbarometer.Slechts in algemeene trekken kon in deze kolommen uit de studiën van Seillière
en Kretzer het beeld van den stichter van het gobinisme worden geschetst. Het maakt
geen aanspraak iets anders dan een houtskool-profiel te zijn. Naast bovengenoemde
schrijvers streedt vooral, als schilder van Gobineau's persoonlijkheid, Prof. Ludwig
Schemann, op den voorgrond. Tegen dien ijverigen apostel van het gobinisme zou
eene onbillijkheid worden bedreven, werd niet zijne in R e c l a m ' s Universal
Bibliothek (No. 3103, 3104.) opgenomen vertaling der N o u v e l l e s A s i a t i q u e s
genoemd. Aan dien arbeid gaat een levensschets vooraf. Daarin is de toon stijgend
tot de hoogte van den dithyrambe. Al te begrijpelijk bij een apostel, nog
verklaarbaarder voor iemand, die den persoonlijken invloed van De Gobineau
onderging. En dat die groot was, hadden behalve een tros Oostersche en Westersche
geleerden, schrijvers en staatslieden, Richard Wagner en Friedrich Nietzsche kunnen
getuigen. Dr. Schemann heeft ook de Gobineau's ‘Scènes historiques’: La Renaissance,
Savonarole, César Borgia, Jules II en Léon X - indertijd door de Fransche Académie
bekroond - overgebracht (Reclam's Universal Bibliothek No. 3511-15) waarvan de
eerste openbaarmaking in D e B a y r e u t h e r B l ä t t e r , allen Wagner-vereerders
bekend is. Geheel in afwijking met het oordeel van den heer Seillière acht ik die
‘grandes fresques murales’ een noodzakelijke acte in Gobineau's ethnographisch
proces en naar lijn en tint, in één adem te noemen met de historische tooneelen van
Carlyle en Landor. Dit is historie doen zien, doen doorleven, doen voelen. Dit ook
in het karakter van een historisch tijdperk zoover mogelijk indringen en het verlichten
als de beste Fransche schrijvers - ik denk bijzonderlijk aan de Stendhal en Mérimée
- hunne artistieke geschiedbeschrijving vermochten te e n l u m i n e e r e n .
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Na lezing van Seillière's polemiek, is men aanstonds geneigd te vragen: ‘Is
Gobineau's arbeid niet veeleer een vernuftige denkproef, van practisch nut ontbloot,
dan een op wetenschappelijke gronden rustend betoog?’
De onderzoekingen van het k e i l s c h r i f t zouden van dit laatsten ten bewijze
kunnen strekken. De fantasie had daarin de overhand.
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Deze zelfde twijfel sprak zich tijdens Gobineau's eerste optreden uit. Bij het
zoogenaamd ‘vooruitstrevend deel der natie’ werd een
diplomaat-philosoof-ethnograaf, die zich bij wetenschappelijke proeven nog al eens
vrijheden veroorloofde op het rekbaar gebied der verbeelding, niet au sérieux
genomen. ‘Ce bon monsieur de Gobineau’ fluisterden de vooruitstrevenden elkâar
toe. Men zag in den legitimistischen Franschen graaf - die het Tweede Keizerrijk
diende - een reactionnair denker in den trant van een Joseph de Maistre, of een de
Bonald; wiens hypothese in l'i n é g a l i t é d e s r a c e s h u m a i n e s uitgesproken,
buiten de practijk van het moderne leven en zeer zeker buiten het moderne denken
viel. Maar bij het voortschrijden van de Gobineau's invloed is men, bij de bezadigde
denkers, daarvan teruggekomen. In een reactionnaire lijst Gobineau's beeltenis
plaatsen en daarmeê zijn stelsel tot utopistische onvruchtbaarheid doemen, gaat,
buiten politieke partijzucht, niet langer aan.
Hij springt telkens uit de lijst of buigt haar óm tot berstens toe. Zijn betoog en zijn
beweeggronden staan vaak buiten de onwrikbare traditie van zijn godsdienstig geloof.
Zij zijn radicaal en practisch, waar hij een in slechte kruising verbasterende, door
het Latijnsche ras verwordende, Europeesche maatschappij wil zuiveren door
germaansche vermenging en germaansche bevruchting. Hij is daarbij overtuigd, dat
het grootste gewicht in ras-zuivering d e v r o u w draagt. Een van zijn geliefkoosde
stellingen luidt: ‘Een gansche reeks nazaten kan bedorven worden door u n e f i l l e
d e r i e n , die met een man uit onverbasterden stam paart.’
Voor een reactionnair die bij troon en altaar zweert, is dit een radicale stelling, tot
den aard van de Gobineau's heidensche gevoelens behoorend, waarin zijn
wetenschappelijk aryanisme zich meermalen beweegt, en die met zijne sympathieën
voor Hindoes, Brahmanen en Perzen zeer wel te rijmen valt. De gehechtheid aan zijn
onfeilbaar kerkgeloof werd er niet door verminderd, al mochten zijne ras-studiën
door Europa en Azie hem een ruimer veld van inzichten openen dan de grenzen van
het dogma toelaten. Maar ondanks die bonte kruising van gevoelens bij dien
‘gentilhomme de race’, volgens Malvida von Meysenburg, blijft het vermoeden
bestaan - en het wordt door Dr. Kretzer in zijn boek bevestigd - dat eigenlijk maar
één eeredienst zijn gansche leven onafscheidelijk in beslag nam: die der aan- en
ingeboren ridderlijkheid, bij hem onwillekeurig een donquichotisme, in tijden dat
het Orakel van Demos zijne aanbidders bij duizenden en zijn penaten bij schamelen
en weelderigen telt. Zijn God was voor hem verzinlijkt in het Latijnsche Kruis op
Sint Pieter, onder wier booggewelven hij in zijn laatste levensjaren neêrknielde; zijn
vrouwencultus in de Maagd Maria en zijn menschen-eerbied rankte vèr van eene
verbasterde samenleving, in de blazoenen en kwartieren met zuivere staken, door
edel begonnen en edel volgehouden teelt. Met de fijnste
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gaven en teêrste hoedanigheden van lichaam en van geest bedeeld, heeft hij tot dien
kring van ouden Franschen adel behoord, waaruit de Fransche Letteren in de tweede
helft der XIXde eeuw zooveel namen hebben geborgd. Gelijk Villiers de l'Ile Adam,
Barbey d'Aurevilly, de Saint Victor, Edmond de Goncourt, de Pont Martin,
d'Haussonville, de Broglie, Melchior de Voguë, naar ziel en zin in het feodale
Frankrijk thuis behoorend, een anachronisme vormden of nog vormen op de
boulevards van het republikeinsch Parijs - zóo doolde daarin ook de aristocraat Joseph
Arthur de Gobineau als een vreemdeling rond, kwijn-oogend bij de gedachte aan het
H. Sepulcher, de Lelievaan, den door God gezalfden Koning en het Hemelsche
Vaderland.
Ik veroorloof mij te herhalen: ‘Slechts z i j kunnen in de denksfeer van het gobinisme
ademen, die het ultra-democratisch modestof van ons tijdperk, goeddeels van hun
geridderde of ongeridderde rok-lapèl schuieren.’ Sept 1903.
F.S.K.
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D.F. Scheurleer als muziekhistoricus.
WANNEER men in een gezelschap van muziekvrienden in Nederland den naam
noemt van den Heer D.F. Scheurleer uit 's-Gravenhage dan rijst voor ieders
voorstelling op de sympathieke figuur van den man die niet alleen een groot
muziekliefhebber is, maar die ook als muziekkenner een zeer hooge en voorname
plaats in ons land inneemt. Overbodig is het de uitgaven van dezen man in herinnering
te brengen. Trouwens het is ook niet over den Heer Scheurleer als schrijver van
enkele werken dat wij ditmaal wenschen te spreken, hoe gaarne wij het zouden willen.
Waarover wij ditmaal wenschen te spreken, is, over deze persoonlijkheid als eigenaar
van eene buitengewone verzameling van oudere en nieuwere uitgaven van
muziekwerken, van oudere en nieuwere werken over muziek, van oude en zeldzame
muziekinstrumenten. Waarlijk eene verzameling als die van den Heer D.F. Scheurleer
behoort, zoowel in 't binnen- als in 't buitenland, tot de zeldzaamheden.
Reeds voor eenige jaren verscheen een catalogus van alles wat deze kunstmaeceen
toen bezat. Het verschijnen van een tweeden catalogus mag men als een gereede
aanleiding beschouwen om de aandacht van belangstellenden op deze, in ons land
eenige verzameling te vestigen. Deze nieuwe catalogus is een keurig gedrukt boekdeel
van driehonderd en zeven en vijftig bladzijden. Driehonderd en achtien bladzijden
bevatten de titels der werken met vermelding van den naam des uitgevers, het jaartal
der uitgave en den vorm van het boek.
De inhoud wijst ons de volgende indeeling aan t: w:
I. Bibliographie. II. Tijdschriften. III. Almanakken. IV. Woordenboeken. V.
Algemeene beschouwingen. Aesthetiek. VI. Geluidsleer. VII. Algemeene Theorie,
Harmonie en Compositieleer. VIII. Zangkunst. IX. Geschiedenis. X. Geschiedenis
der dramatische muziek. XI. Geschiedenis der kerkelijke muziek. XII.
Gedenkschriften, Levensbeschrijvingen en briefwisseling van Toonkunstenaars, etc.
hunne letterkundige werken, benevens geschriften op hen betrekking hebbende. XIII.
Muziekinstrumenten. XIV. Verhandeling van geschiedkundige en critischen inhoud.
XV. Romans, Anekdoten, enz. XVI. Danskunst. XVII. Het Volks- en Gezelschapslied.
XVIII. Kinderliederen. XIX. Kerkmuziek. XX. Stichtelijke liederen. XXI. Wereldlijke
zangmuziek. XXII. Instrumentale muziek. XXIII. Oratoriums, Cantaten, enz. XXIV.
Dramatische muziek. XXV. Uitgaven van gezamelijke werken en van
Genootschappen. XXVI. Tekstboeken. XXVII. Nalezing.
Het verdere gedeelte van het boek wordt ingenomen door een register. Behoeft
het te worden gezegd, dat het verschijnen van dezen zoo voortreffelijk ingerichten
catalogus op zich zelf reeds een feit van beteekenis is? Gaarne zal ieder, die zich
ernstig met muziekstudie bezig houdt hulde brengen aan den man, die niet alleen
voor zich zelf een prachtige verzameling bijeengebracht heeft, maar die tevens zijn
schatten zooveel mogelijk dienstbaar tracht te maken aan de ontwikkeling van geheel
het muzikale Nederland.
Hoe belangrijk de verzameling is en met hoeveel zaakkennis de Heer Scheurleer
haar weet te completeeren moge uit de volgende mededeeling blijken.
Men vindt b.v. van de ‘P s a l m e n v a n D a t h e e n ’ veertien exemplaren, zijnde
de verschillende uitgaven van dit werk vanaf het jaar 1566 tot het jaar 1668. Van de
‘S o u t e r l i e d i k e n s ’ bezit de Heer Scheurleer achttien exemplaren, uitgave vanaf
1540 tot 1613.
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D.F. SCHEURLEER

Als merkwaardigheden zou men allerlei titels van zeldzame werken hier kunnen
neerschrijven. Waartoe echter? Den vluchtigen lezer maakt zulk een titel niet veel
wijzer, terwijl zij die terwille der uitbreiding van hun kennis dit boek wenschen te
raadplegen, daartoe zeker gelegenheid kunnen vinden in de groote bibliotheken van
ons land, in welke dit merkwaardige werk niet mag ontbreken. Trouwens zij, die een
speciale studie
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van muziekgeschiedenis en muziektheorie wenschen te maken, zullen ongetwijfeld
bij den Voorzitter der Vereeniging voor Noord Nederlands Muziekgeschiedenis een
gewillig oor vinden, om hen met de schatten uit zijn biblioteek te helpen ter verrijking
van hun kennis. Met groote belangstelling en groote ingenomenheid hebben wij van
deze uitgave kennis genomen en met warmte bevelen wij allen aan er kennis mede
te maken. Vooral zij die in het verleden der muziekale kunst een blik willen slaan,
zullen ongetwijfeld hier stof voor uitgebreide studie vinden.
DAN: DE LANGE.

[Kant]

IMMANUEL KANT
(22 April 1724 - 12 Februari 1804)
Naar eene schilderij van Becker (1768) in het bezit van Prof. Dr. Walter Simon in Koningsberg.

Kant ist kein Licht der Welt, sondern ein ganzes strahlendes Sonnensystem auf
einmal.
JEAN PAUL.
Dankbar bin ich für das wohltätige Licht, das Sie meinem Geiste angezündet haben,
ich versichere Sie eines Daukes, der, wie das Geschenk auf das er sich gründet, ohne
Grenzen und unvergänglich ist.
SCHILLER.

Een interessant reisverhaal
De binnenlanden van het district Nickerie, door Dr. H. van Cappelle. - Baarn,
Hollandia-Drukkerij.
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‘HET daghet in den Oosten’ is het devies van het Koloniaal Museum te Haarlem,
waarmee een dagelijks wederkeerend natuurverschijnsel wordt aangeduid, dat den
mensch den nieuwen dag aankondigt, terwijl het hier in een anderen zin als een
profetie van veel goeds gebruikt wordt. ‘Het daghet in den Westen’: onmogelijk zegt
de meteoroloog; wèl mogelijk; schreef reeds in Maart 1897 de heer F.W. van Eeden,
toen directeur van bovengenoemd Museum. Met opgewektheid maakt hij in het
bulletin van die maand melding van de plannen tot het houden van een tentoonstelling
van Nederlandsch West-Indie in 1898; slaagt deze naar wensch, wellicht wordt
Nederland dan wakker, en begrijpt het dat het veel verzuimd heeft tegenover een
verwaarloosd erfdeel. In 1899 kwam de tentoonstelling tot stand en slaagde
uitmuntend en werkelijk: de belangstelling voor de West, en met name voor onze
kolonie Suriname is toegenomen en wordt steeds grooter, het daghet in den Westen.
Plannen voor een expeditie naar Suriname werden gemaakt, besproken, overwogen
en, dank zij veler steun en medewerking: op 1 Juli 1900 stoomde de Prins Willem
II van de Kon. Ned. W.I. Maildienst de haven van IJmuiden uit, met zich nemende
naar de West een expeditie tot wetenschappelijk onderzoek van de binnenlanden van
Suriname, en voor onderzoek naar exploiteerbare delfstoffen, meer in 't bijzonder
naar goud. Dr. H. van Cappelle, het hoofd en de leider op den tocht door het westelijk
deel der kolonie Suriname in September en October van het jaar 1900, heeft de
lotgevallen en algemeene uitkomsten van de expeditie weergegeven in bovengenoemd
werk, dat een overzichtkaart bevat en talrijke platen in en buiten den tekst en een
aantal figuren. De Hollandia-Drukkerij te Baarn heeft gezorgd voor een keurige
uitvoering van deze uitgave, en alleen reeds de prachtige fotografieën, die het boek
sieren, maken het tot een genoegen het te doorbladeren. Maar ook is het een
aangenaam werk het te lezen, opgewekt en prettig geschreven als het is, den lezer
voortdurend tot meedere nieuwsgierigheid prikkelende. Over reisplan, personeel en
uitrusting worden uitvoerige mededeelingen gedaan, gevolgd door een verslag van
de zeereis van Paramaribo, waar men op 16 Juli was aangekomen, en van waar na
een maand, op 13 Augustus, vertrokken werd naar Nieuw-Nickerie, de hoofdplaats
van het district en het uitgangspunt van den eigelijken tocht naar de binnenlanden,
die 3 September aanving.
Van dag tot dag de koe ne reizigers te volgen, is
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onmogelijk, waar ik over betrekkelijk weinig ruimte in dit tijdschrift mag beschikken;
laat me hier en daar een enkel punt mogen vermelden om een indruk van het geheel
te geven, misschien is die zóó gunstig dat hij velen tot nadere kennismaking met dit
boek aanspoort.
Waar wij in onzen zomer dikwijls klagen over allerlei insekten, zoo is er nog veel
meer reden tot dergelijke klachten voor de reizigers in Suriname; des daags zoowel
als des nachts is dit het geval, reeds bij den aanvang van de reis en reeds vóór zij om
8 uur 's morgens op 4 September de onbewoonde wildernissen ingingen. En in die
wildernis, die zij rondom zich zagen terwijl zij de Beneden-Nickerie opvoeren en
nu en dan aan land gingen, wat een plantengroei, welk een dierenleven, wat een
eigenaardigheden, van een tropisch landschap,

Blokvormig verweerde graniet bij Bigi-Santi.

telkens wisselende in vorm en voorkomen en in gesteldheid van den bodem! Welk
een rijkdom van indrukken kregen onze reizigers, wat al eigenaardige en onverwachte
ervaringen hadden zij, hoe werden zij somtijds door allerlei gewaarwordingen
overstelpt! ‘Onvergetelijk zal mij het oogenblik blijven, toen mij voor de eerste maal
de verheven gewaarwording overmeesterde, die de naderende nacht in een tropisch
woud het voor poëzie ontvankelijk gemoed schenkt. Waar bleef de heilige stilte van
het woud, door dichters zoo vaak bezongen? Juist om 6 uur vingen de talrijke groote
cicaden hoog in de boomen met snorren aan, en naarmate de avond viel, mengden
zich meerdere stemmen onder het vreemdsoortige koor.’ ‘Nevens het meer en meer
optreden van harde houtsoorten, is voor dit riviergedeelte kenschetsend het lang-
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zaam verdwijnen der Maripa-palmen. Hier en daar wiegelt nog een eenzame
bamboestruik zijn buigzame, met prachtig lichtgroen beladen stengels over de rivier,
in de verte den indruk makend van een bos van groen fluweel. Het meer en meer als
coulissen langs den oever gegroepeerde hout, ten gevolge van het soms ver in de
rivier vooruitspringen van sommige soorten en het toenemend aantal nuances van
groen geven, vooral in de vroege morgenuren of tegen den avond als de zon hare
schuine stralen op den boschrand werpt, aan het geheel een stempel van grootschheid
en pracht, als men het zelden op aarde vinden zal.’ Elkander steeds sneller opvolgende
kronkelingen der rivier voeren de expeditie steeds dieper het eindelooze reuzenwoud
binnen, terwijl steeds waardevolle houtsoorten aan hun bewonderende blikken
voorbijtrekken, en zoo naderen zij op 10 September het gebied der watervallen en
der rotsen met zijn talrijke moeilijkheden, en den mond der Fallawatra, in 1855 reeds
door Voltz bezocht. Verder gaan zij het onbekende gebied in, en met klimmende
belangstelling volgen wij hen op hun tochten en zien, dank zij de levendige
beschrijving van alles, al die zonderlinge dieren, die merkwaardige planten, die
steensoorten, die prachtige natuur die hen omgeeft; wij deelen ook in hun gevaren,
in hun tegenspoeden en wederwaardigheden, in hun lief maar ook in hun leed. Er
moest door ieder hard gewerkt worden, gelukkig, zegt de schrijver. ‘Toen onze kleine
vloot van wal stak en in den schaduw van het hooge geboomte zachtkens langs het
majestueuze gordijn van groen heengleed, dat bij de toenemende versmalling van
het stroombed ons meer en meer insloot, werd het mij weer voor een oogenblik
angstig te moede bij de gedachte aan het steeds toenemende gevaar van in die
eindelooze, met poelen en moerassen bezaaide wildernis ziek te zullen worden, en
aan de steeds geringer wordende kansen, om bij ernstige gevallen tijdig de stad te
kunnen bereiken. Ik heb het voor mij een geluk geacht, dat de voortdurende
oplettendheid, die van mij geëischt werd, mij zelden voor zulke terneerdrukkende
gedachten den tijd liet, want na de ondervinding gedurende de reis
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Opbrengst eener jacht van 5 minuten. Onze kok, een vijftal leguanen dragende; daarnaast een der
roeiers met een schotel hunner smakelijke eieren.

met een zoo aanzienlijk personeel opgedaan, waag ik de meening uittespreken dat
voortdurende arbeid, die onafgebroken de belangstelling gaande houdt, mede onder
de factoren mag gerekend worden welke den reiziger in de binnenlanden van Guyana
voor de daar heerschende gevaarlijke invloeden minder vatbaar maakt.’ Bij een
bekkenvormige verwijding van de rivier gekomen, heet het: ‘Wij waren hier als in
een paradijs: een schier cirkelronde boschrand, met zijn talrijke nuancen van groen,
weerkaatsend in het spiegelgladde wateroppervlak, waaruit nu en dan een visch
omhoog sprong; eenige groote blauwe vlinders, die nu en dan met langzamen
vleugelslag uit het geboomte te voorschijn kwamen, zich vermijdende in het felle
zonlicht, en niet te vergeten de schitterende kolibrietjes, die ik hier voor het eerst bij
hunne sierlijke bewegingen kon bewonderen - dit stukje natuur, badende in de
tropische morgenzon, bij een ademlooze stilte, zou zelfs den meest prozaischen
sterveling in verrukking hebben gebracht.’
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Als het Zondagmorgen is, wordt niet vergeten een godsdienstoefening te houden; in
de groote en grootsche natuur om hem heen gevoelt de kleine mensch natuurlijk de
behoefte om steun en kracht van boven te vragen. Er wordt gekampeerd bij de
prachtige Blanche-Marie-watervallen en toen daar, bij het vallen van den avond zich
met het donderend geraas van den val het

koor van piepende, gonzende, schreeuwende en fluitende geluiden kwam voegen
van allerlei dieren, en een menigte lichtkevers door het dichte bosch heen- en weer
dwarrelden, ja, wij willen het wel gelooven wat Dr. van Cappelle schrijft: dat toen
de gewaarwordingen overstelpend waren! Verkenningen worden gemaakt in de
omgeving, de waterval wordt met veel moeite omgetrokken en voort gaat het weer,
op 21 September, de onbekende wildernissen in, tot een nieuwe waterval,

Van Eedenval gedoopt, weer moeilijkheden te overwinnen geeft, en na deze volgen
er nog vele, o.a. de Wilhelmina-val. Verder wordt de tocht niet voortgezet en terug
gaat het naar den Fallawatra, waarbij zich weer allerlei wederwaardigheden voordoen,
die ons doen zien hoe moeilijk het reizen is op de bovenrivieren in deze kolonie. Op
8 October ving de tocht op den Fallawatra aan, den volgenden dag werd in het
stroomgebied een breede waterval aangetroffen en deze Cremerval gedoopt. Weer
ging men het oerwoud van Suriname in, weer werden wonderen gezien van de levende
en levenlooze natuur. Naar het hoofdkamp aan de Fallawatra-monding wordt op 19
October teruggekeerd en van daar op 2 November Nieuw-Nickerie bereikt.
***
Wanneer een leek dit boek ter hand neemt, zonder eenige kennis van planten,
dieren en gesteenten, zonder eenige voorstelling van een tropisch landschap en de
daar voorkomende natuurverschijnselen, onbekend ook met iets van aardkunde en
van de aardrijkskunde der tropen, ja, dan zal hij het wellicht onvoldaan ter zijde
leggen. Maar wanneer de lezer belang stelt in dat alles en weet mee te doorleven al
die lotgevollen van onze dappere onderzoekers, weet mee te gevoelen al de
gewaarwordingen en indrukken, die elkaar van dag tot dag opvolgden, dan geniet
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men en leert men ervan, en kan men na de lezing een goede voorstelling zich vormen
van dat kleine stukje Nederlandsch grondgebied, door de reizigers bezocht, en dan
leest men ook met instemming de eerste woorden van het boek: ‘Alles wijst er op
dat onze kolonie Suriname een betere toekomst tegemoet zal gaan.’
DR. CALKOEN.

Keur
Maurice Maeterlinck: Aglavaine en Sélysette, vertaald door J. Pzn. Proost.
- Johan Pieterse, Rotterdam.
Vertalen is een zeer moeilijk werk. Men moet zich tot een soort van geestelijken
dubbelganger maken van den oorspronkelijken schrijver, wiens verwijten u niet met
rust laten als ge hem niet hebt gegeven wat hem toekomt naar uw beste vermogen.
Ge wentelt zijn perioden rond en nog eens rond door uw gedachten, maar het lukt u
niet dàt te zeggen wat ge zeggen w i l t , ge voelt dat er iets aan uw weergave ontbreekt,
en hij laat u niet los, ge loopt bezwaard rond met de speling van zijn woorden in uw
brein, en ge hebt geen vree voordat er iets staat dat u bevredigen kan, tenzij nieuwe
twijfel u weer rusteloos maakt. Altijd door moet ge op den loer liggen om in met
elkaar overeenkomende passages uw scha in te halen; desnoods moogt ge hier en
daar den schrijver vermooien, als ge hem op andere plaatsen te kort hebt ge-
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daan, en als ge u bewust zijt bij hem achtergebleven te zijn. Vooral bij dichters, in
kwesties van klank en alliteratie, moet ge als een dief de klanken waarnemen, en
waar de gelegenheid voorkomt uw slag slaan. Maar het komt er in de eerste plaats
op aan 't origineel te respecteeren en den tekst te begrijpen. Men kan er wel 'n soort
van minachting voor hebben en bv. r o s e a u x door r o z e s t r u i k e n en
e n v e l o p p e m e n t d ' a r m é e s door o n t w i k k e l i n g v a n l e g e r s c h a r e n
vertalen (met nog meer fraais, ik herinner aan s'a l t e r n a i e n t = s t o n d e n ,
d i s c u t a b l e s devoirs = g e w o o n g e l d e n d e plichten, la pâleur de son f r o n t
= de bleekheid van haar h o o f d , l'étrangeté f a t a l e de ce visage = de
o n h e r r o e p e l i j k e vreemdheid van dat gelaat, enz. enz.) en dan tot comble,
wanneer men op zijn domheid wordt gewezen, op hoogen toon door allerlei gezochte
drogredenen, verkeerde voorstellingen en nonsensikale draaierijen zich trachten
schoon te praten; maar geen verstandig en nadenkend mensch laat zich door dergelijke
trucs en foefjes, zelfs niet van een ‘grooten meester’, van de wijs brengen en in de
luren leggen1). Wanneer ‘gevierde’ letterkundigen, in plaats van eerlijk ongelijk te
bekennen, tot dergelijke misselijkheden hun toevlucht nemen, dan is dat voor jongere
menschen die aan 't vertalen slaan een zeer slecht voorbeeld, omdat ze in naam van
de ‘woordkunst’ en het ‘artistiek vertalen’ allicht kunnen meenen het met de zaak
niet zoo nauw te hoeven nemen. Het is te hopen dat de heer Proost niet door het
illustere - maar tevens bedenkelijke, oneerlijke en belachelijke - voorbeeld van den
heer Van Deyssel zijn onnauwkeurigheden heeft bedreven.
Ik heb de vertaling van den heer Proost bijna doorloopend met den oorspronkelijken
tekst vergeleken, en het spijt me te moeten constateeren dat hij geen eerbied genoeg
heeft gehad voor zijn origineel, en dat 't van zelfkennis zou getuigd hebben als hij
deze vertaling niet had laten drukken. Want waarlijk, de fouten die hij maakt zijn
zóó bar, dat ik mij afvraag of de vertaler wel gevoeld heeft wat hij deed toen hij zich
aan 't werk zette. De meest elementaire kennis van het Fransch ontbreekt hem soms.
Voorbeelden.
Que de fois ne nous sommes nous par interdit de nous rapprocher d'une chose que
eût pu être belle, et qui nous eût unis bien plus étroitement qu'un baiser sur les lèvres...
Hoe menigmaal hebben wij elkaar niet onderbroken, om elkander iets te verwijten
dat schooner had kunnen zijn en dat ons dichter bij elkaar gebracht heeft dan een
kus...
Hier is dus van s ' i n t e r d i r e niets begrepen, s e r a p p r o c h e r verward met
r e p r o c h e r , q u i n o u s e û t u n i s etc. verkeerd weergegeven door ‘ons dichter
bij elkaar gebracht heeft’, niet alleen in de beteekenis maar ook in 't timbre van de
uitdrukking, die in 't Hollandsch veel te mat is.
.... et lorsqu'elle se trouve là, on ne sent plus rien entre soi et ce qui est la vérité...
.... en zoodra zij er is, voelt men niets meer van wat is tusschen zich en de
waarheid...
De vertaler zit, vooral in het tweede bedrijf, telkens in de war met e m b r a s s e r ,
waarbij hij maar zelden vermoedt dat 't nog iets anders kan beteekenen dan
o m h e l z e n . Zoo zitten Aglavaine en Sélysette in elkanders armen (‘Druk je tegen
1) Dat dit anders nog wel eens gebeurt, bewijst o.a. de plaatsing van idiote Adriaan-verhaaltjes
door tijdschriften waarin men ze niet zou verwachten. Er is indertijd een soort van vrees
gekweekt, waardoor men dat kinderachtige gelal niet durft weigeren. Thans worden de
vruchten van het terrorisme geplukt.
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me aan, Sélysette, druk je tegen me aan in het donker; laat me je met m'n armen
omprangen - laisse-moi t'entourer de mes bras - heeft A. tegen S. gezegd) en dan
luidt het wat verderop ‘omhels me Sélysette’ wat misschien wel wat overbodig is.
M.i. moet het door ‘Kus me’ vertaald worden, zooals op verscheidene andere plaatsen,
te veel om hier te vermelden, waar de Vertaler geregeld van omhelzen spreekt, zoo
waar Sélysette zegt: ‘Ik zou je nog eens willen omhelzen, Aglavaine.... 't Is vreemd,
in het begin kon ik je onmogelijk omhelzen... O! ik was beangst voor je mond... Ik
weet niet waarom... en nu... Omhelst hij je dikwijls? A g l .: Hij? S é l . Ja. A g l . Ja,
Sélysette, en ik omhels hem ook. S é l . Waarom? A g l . Omdat er dingen zijn, die
men slechts zeggen kan als men elkaar omhelst (qu'en s'embrassant)... Omdat de
geheimste en zuiverste gevoelens misschien de ziel niet verlaten, zoo niet een kus
ze wekt (Parce que les choses les plus profondes et les plus pures peut-être ne sortent
pas de l'âme tant qu'un baiser ne les appelle...) In dit laatste ben ik er ook niet van
overtuigd of de Vertaler wel gevoeld heeft waar dat peut-être bij hoort.
.... dont toutes nos paroles n'altèrent pas le sourire...
.... waarvan al onze woorden geen glimlach opwekken....
Je ne sais ce que le ciel se prépare à exiger d'un homme quand il l'entoure ainsi...
Ik weet niet wat de intentie der voorzienigheid is met een mensch, als zij zoo iets
van hem eischt.. Viens, donne-moi tes lèvres... Je t'embrasse ce soir sur ton âme,
Sélysette...
Kom, druk mij een kus op de lippen... Ik omhels dezen avond je ziel, S...
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Aujourd'hui c'est ton âme et la mienne que j'écoute; et ce que nous dirions ne
transformerait pas ce que je sens bien qu'elles décident simplement tout au fond de
nous-mêmes...
Vandaag zijn het mijn ziel en de jouwe die elkaar aanhooren; en wat wij zeggen,
veranderde niet, wat ik voelde, of zij moesten, eenvóudig wel, veranderen in ons
diepste wezen...
Schrijver dezes voelt wel iets veranderen in zijn diepste wezen, als hij zoo iets
leest.
... et ne vit qu'en toi...
... en niets ziet, dan door jou...
Door welke oogen ziet de vertaler hier? V i v r e met v o i r verward en van e n
maar wat gemaakt! Prosit!
... pour qui l'on se dévoue...
... aan wien men zich wijdt...
Als de heer Proost zoo gauw geen weg weet met een woord (heeft hij geen
dictionnaire?) dan maakt hij er wat van of laat 't eenvoudig weg; zoo vertaalt hij
j o y a u x door b l o e m e n , l a d e s t i n é e s o u r n o i s e door h e t l o t , u n p e u
d e c e n d r e door e e n b e e t j e c e d e r h o u t , é p i n e s door
p i j n b o o m n a a l d e n , r o s é e s d ' a u r o r e door h e t g l o r e n v a n d e n
o c h t e n d -s t o n d (zoo'n noodeloos koppelteeken kleedt wel), l a f r a î c h e u r d e
l ' o m b r e d ' u n b û c h e r door d e f r i s c h h e i d v a n e e n b e u k e -s c h a d u w ,
l e s p e t i t e s v a g u e s s u r l a p l a g e door d e k l e i n e w o l k j e s o p d e
v l a k t e , q u i m e r e g a r d e s o u r n o i s e m e n t door d i e m e z o o a a n z i e t ,
c'e s t l e v e n t d u n o r d q u i f a i t b r i l l e r c e s o i r l e s v a g u e s d e l a
m e r door h e t i s d e n o o r d e n w i n d , e n d i e m a a k t v a n a v o n d d e
wolkjes op zee.
Nu en dan is de toon van het verhaal goed getroffen, maar m.i. kan dit de
opgesomde tekortkomingen niet goedmaken, en moet 't eindoordeel luiden dat de
Vertaler roekeloos is te werk gegaan en niet voor zijn taak berekend is geweest.
Den Haag,
16 October 1903.
EDWARD B. KOSTER.

Liederboek van Groot Nederland door F.R. Coers. - Bussum, C.A.J. van
Dishoeck.
Critische besprekingen van een werk als het bovengenoemde behooren m.i. in een
tijdschrift voor muziek. Ik wil mij dus alleen bepalen bij het teruggeven van
indrukken, die de leidende gedachten en de strekking van dit boek, zonder twijfel
uit een prijzenswaardig beginsel ontstaan, op mij maakten. Tot mijn leedwezen noopt
de karige ruimte van een tijdschrift mij, hierbij slechts vluchtig en aphoristisch te
werk te gaan; men neme deze bespreking dus voor niet meer, dan eene schets. Voor
het overige verwijs ik naar de critische verhandelingen van de Heeren F. van Duyse,
(Weekblad voor Muziek, 1901 en 1903) J.H. Scheltema, (Tijdspiegel, 1901) en J.W.
Enschedé, (Ned. Spectator, 1901).
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De heer Coers, verontwaardigd over de onverschilligheid, die het hollandsche lied,
de oudhollandsche volkszangen en liederen hier te lande ten deel valt - overtuigd,
dat het meer dan tijd is, eene omwenteling ten goede in onzen volkszang in 't leven
te roepen - verkondigend, dat aan onze taal op 't gebied van zang eene eerste plaats
toekomt, stelde zich de taak, de schatten van het hollandsche lied bijeen te garen,
ten einde ze alom gangbaar te maken.
Dit denkbeeld is bij hem tot fanatisme aangegroeid, dat hem en zijne
medestrevenden de meest ongemotiveerde en onware veronderstellingen van
onwilligheid, kwade trouw enz. tegenover dezulken inblaast, die, volgens hem, of
hen, den moord van den Nederlandschen volkszang op 't geweten hebben.
De heer Coers dwaalt van het ééne beginsel naar het andere: hij rent in dolle vaart,
alles wat hem in den weg staat neervellend, smaad op schuldeloozen werpend, naar
't geliefkoosde einddoel, en ziet de ware vijanden van het volkslied of den volkszang
geheel over 't hoofd.
Het vraagstuk, waarom ons Nederland geen eigen lied z i n g t , niet op
wereldbekende componisten van hollandsche liederen, eveneens over de ge heele
aarde verspreid, kan bogen, is voor mij steeds een droevig raadsel, en een onderwerp
van gestadig nadenken en vorschen geweest.
Ik vraag mij af: is de Nederlander een lyrikus van Gods genade - hoe is 't dan in
's hemelsnaam mogelijk, dat zulk een gaaf eeuwenlang verborgen blijven,
doodgezwegen worden kan?
Verrees niet als door een tooverslag de kerkzang onzer beroemde Contrapuntisten,
(onder hen evenwel slechts weinige Hollanders - Obrecht, Sweelinck enz.) en
veroverde deze niet dit gebied van den zang tot in hedendaagschen luister zonder
behulp van opdringerij en chauvinisme?
Veroverde niet het penseel onzer schilders van 't verleden en van 't heden de
hoogste zetels, zonder aanprijzingen, koortsachtige bewegingen en manifesten?
Welke na-apers, funzige zieltjes, kikvorschen en eenden, (staaltjes uit de voorrede
van Coers' Liederboek) indien ze al bestonden, konden de hemelvaart onzer oude
kerkmuziek en van onze schilderkunst stuiten, ophouden, keeren? Moet niet de twijfel
rijzen, dat ons grondkarakter de lyrische tint mist, waarvan de weerklank, het lied,
alle natiën doet buigen?*) Ook moet ik het wraken, dat in onze wetgeving op het
onderwijs,

*) Zelfverheerlijking, die men zoo vaak in onze couranten en tijdschriften vindt, beteekent niets:
de reizende wereld komt niet naar Holland om Alpen te zien; al blaast eene belachelijke
eigenliefde ons in, dat wij ook deze hebben.
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het materialisme overheerschend is, waardoor het verlangen en het streven naar
idealisme geknakt - verstikt wordt.
Een materialist heeft geen lied, ja, heeft geen taal (voor den zang). Wij spreken
onze taal zoo slordig en verminken haar in den omgang zoodanig, dat zij, zuiver
gesproken, tot ons komt als een vreemd idioom. Het lied vergt gebiedend ‘Naturlaute’.
Welk hollandsche jonkman zal tot zijn vriend zeggen: ‘ik bemin dat meisje vurig?’
Zijn taal is: ‘ik hou (niet eens houd) dol van dat meisje’. Niemand zegt: ‘Gij zijt; wij
gebruiken het onmogelijke ‘je bent’ het gemaakte ‘U zijt’ of het beruchte ‘U is’. Het
woord: ‘hij spreekt als een schoolmeester, of als een Dominé’, wanneer iemand onze
schrijftaal spreekt, bewijst, hoe huiverig wij zijn, om onze taal in 't gewone leven
zuiver te hooren spreken. Welnu, hoe is eene zingende uiting der ziel, als ‘Naturlaute’
mogelijk op een pasklaar-gemaakten tekst?! Hoe moeten wij onder de bekoring
komen van de illusie, alsof het gezongene slechts gesproken werd, zoolang wij steeds
anders spreken dan zingen? Wij Nederlanders zijn een praktisch volk: ‘Hangen und
Bangen’ is onze aard niet. Onze taal is de spiegel van onzen inborst; zij is gespierd,
verre van week; zij leent zich voortreffelijk tot het fiere, mannelijke; voor het Drama
is zij d e taal - voor de zachtere beweging onzer ziel, de lyrische, is zij, als uit de
behoeften van ons nationaal-karakter ontstaan, als de weerspiegeling van ons denken
en gewaarworden, te hoekig, te zakelijk, in weerwil dat zij, op zich zelf genomen,
geenszins hard genoemd kan worden.
Ik weet zeer goed, dat ik mij met deze beschouwingen het ‘vade retro, Satanas!’
van velen onder mijne landgenooten berokken, doch dit is mij onverschillig. Ik ben
geen Don Quichotte, die in alles wat Holland heeft, zijne Dulcinea ziet en allen aan
de lans rijgen wil, die er niet in toestemmen, dat haar geen gebrek aankleeft.
Ik werp wederom de vraag op: zou de Nederlander niet bij intuïtie gevoelen, dat
er eene klove tusschen hem en den zang - het lied - bestaat? En zoo niet, waarom
bezitten wij dan geene liederen van nationale eigenaardigheid, gelijk de Duitscher,
de Franschman, de Schot, de Noor, de Hongaar, de Pool, enz.? Wat is het kenmerk
van een nederlandsch lied? Ik weet er geen. Hebben wij het chevalereske, eenigszins
aan de oude minnezangers herinnerende, het min of meer ‘parlando’ van het fransche
lied, eigenlijk hunne romance... den scherpen rhythmus van den Hongaar... de
voorliefde tot de harmonische toonschaal van de Slavische volkeren... de weglating
van den zesden trap in de dalende mineurtoonschaal (altijd de harmonische) die o.a.
de Noor met voorliefde gebruikt?
Nog minder is de stempel ‘N e d e r l a n d s c h ’ op onze kunstliederen gedrukt.
Ons kunstlied is in den regel een Duitsch lied op een hollandsch gedicht. Dit is geen
na-apen; onze toondichters streven slechts naar het hoogste wat in het lied bereikt
is, naar het ideaal-schoone, wat wij in Schubert, Schumann, Brahms bewonderen;
en dit strekt hun tot eer. Het kenmerk in den uitroep: dit lied klinkt beslist hollandsch,
gelijk men een duitsch, een fransch of hongaarsch lied onmiddellijk onderkent, bezit
noch onze volkszang, noch ons kunstlied.
Ik kan niet anders dan wanhopen, dat bij onze beschaafden en onbeschaafden het
gebiedende verlangen ooit gevoeld wordt, om te zingen, wat er in hunne ziel omgaat.
Een aardig staaltje tot illustratie van een en ander:
Van eene buitenlandsche reis terugkeerende, stond er te Mainz aan 't station een
trein met soldaten, die op b e s c h a a f d e wijze één- en tweestemmige, lieve liedjes
zongen. 's Avonds te Arnhem aangekomen, stond er aan 't station een dertigtal
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hollandsche jongelingen uit den g e g o e d e n s t a n d , die deel uitmaakten van een
cricketwedstrijd. En wat zongen (schreeuwden) deze? ‘Nicola, Nicola, ha, ha ha!!!
Der Rest ist Schweigen’, maar mijne vrouw, die mij vergezelde, en ik zelf waren
verontwaardigd, over z u l k een testimonium paupertatis.
Het valt te betreuren, dat de heer Coers in de voorrede van het Liederboek zijn
heiligen ijver, zijne geestdrift voor de goede zaak in zulk een eindeloozen
‘Wortschall’, gekruid met tegen de borst stuitende bewoordingen, gedoopt heeft. De
hem bezielende, hem zeer zeker tot eer strekkende ‘gedachte’ heeft hij daardoor de
hansworstkap der marktschreeuwerij opgedrukt. Voor des heeren Coers bedoelingen
hebben wij in hoofdzaak niets dan lof. Wat verspreid en verbrokkeld was, gaf hij
ons in één geheel: waarlijk een schat, die te verguisd neerlag. Dat de muziek hier te
lande geene staatszaak is, dat zij niet in de filosofische faculteit onzer hoogescholen
opgenomen is, dat wij niet het ‘Doctor in de muziek’ hebben, dat de zang niet
verplichtend, ook op de middelbare scholen gesteld, en de tijd tot beoefening daarvan
voorgeschreven wordt,*) vernedert ons in de oogen van andere natiën,

*) Men leze hierover: H. Kretzschmar, Musikalische Zeitfragen, hoofdstukken III en VI.
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waar de muziek, als onze meest verhevene begeleidster op het, dikwerf kommervol
levenspad beschouwd en vereerd wordt, tot eene natie van den tweeden rang, wat
idealistisch streven en fijnbesnaardheid in denken en voelen betreft.
Te dezer plaatse, en aan het einde mijner beschouwingen (enkel als zoodanige, en
geenszins als apodiktische stellingen op te nemen) gekomen, vervul ik nog de
aangename taak, aan de heeren M.J. Bouman en Willem Petri hulde te brengen voor
hunne klavierbegeleidingen. Die van den heer Bouman zijn, wat toonzetkunst betreft,
rijker bedeeld; men gevoelt, dat hij zich liefdevol aan het onderwerp wijdde, terwijl
die van den heer Petri, in eenvoudiger gewaad, althans voor oudhollandsche zangen
typischer genoemd mogen worden.
De uitgave van den heer C.A.J. van Dishoeck, te Bussum, maakt in alle opzichten
den indruk van werkelijk-voornaam, en beantwoordt aan hooge eischen.
LEANDER SCHLEGEL.

Sonnet en lied.
Joannes Reddingius, ‘Beeld en Spel’. Amsterdam, S.L. van Looy.
Het eerste gedeelte van Reddingius' Verzen-bundel heet Laroche, en in het veertiende
der gedichten die het bevat wordt Jacques Perk herdacht en aangeroepen:
‘Mijn groote vriend...’
Geen wonder dus dat voor den schrijver van ‘Beeld en spel’ - als voor zooveel anderen
- het Sonnet de uitverkoren vers-vorm is. Want wij hebben om den dichter ook het
kleed lief waarin hij ging.
Intusschen, - ook zonder Perk-vereering zou Reddingius waarschijnlijk veel
sonnetten hebben geschreven; want omstreeks het jaar 1896, - waaruit de eerste der
hier verzamelde verzen dateeren - was het sonnet méér nog dan nu de vorm bij
uitnemendheid. Een gedicht... en toch geen sonnet, - het begint allengs minder een
rara avis in onze letteren te worden.
Behalve Perk hadden Kloos en Helène Swarth er dan ook zooveel schoons in
gegeven.
Het sonnet is een prachtige, weelde-volle, maar streng-gebonden structuur, die,
eerder dan eenig-andere kunstmatig en gewild en virtuozig wordt en alleen bij
meesterlijke behandeling geen voegen zichtbaar laat, waar het verstand de inspiratie
is te hulp gekomen.
Goethe zegt:
So möcht' ich selbst in künstlichen Sonetten
In sprach gewandter Masze kühnem Stolze,
Das Beste was Gefühl mir gäbe, reimen;
Nur weisz ich hier mich nicht bequem zu betten;
Ich schneide sonst so gern aus ganzen Holze
Und müszte nun doch auch mitunter leimen.1)
1) Das Sonett.
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Zoo gaat het in onzen tijd meerderen.
En buitendien, het sonnet is te exquis een vorm, om, al wordt hij beheerscht, maar
klakkeloos toegepast te worden ook waar geen overeenstemming van zijn bizonderen
aard met den aard van het gedicht-in-abstractie er toe noopt.
Er moet een duidelijk voelbare, in de kern van het gedicht zelf schuilende reden
zijn, die verklaart het behoud van maar twee rijmklanken voor a c h t regels, in een
samenstel van slechts v e e r t i e n ; en daarna het zich-verkorten der strofen tot terzinen,
- zullen niet deze beide, het wezen van het sonnet uitmakende, eigenschappen worden
tot gezochten en overladen tooi en doelloos vormspel. Onder den regen van sonnetten
die na Perk over Nederland zijn uitgestort, zijn er maar weinige die waarlijk niet
anders hadden kunnen en mogen zijn dan sonnetten; bij welke vorm en inhoud
volkomen saam passen, de eerste niet een toevalligheid maar gevolg van den laatste
is.
En deze zijn goed beschouwd de eenige echte. Hoor bijvoorbeeld hoe in de
schoonste sonnetten van Kloos het in de kwatrijnen verwoordde sentiment zich neigt
naar de terzinen of er zijn tegengestelde in oproept; hoe in de terzinen de meditatie
gefluisterd wordt die ontwelde aan het vizioen der eerste strofen; of hoe een nieuw
gevoelen de kwatrijnen volgt in nieuwe rijming, als was het den dichter liever nog
en als wendde hij zich van het vorige af met een zacht-werend gebaar.
Ik betreur dat Reddingius, meegevoerd in den grooten sonnetten-stroom, zich niet
méér van deze voorkeur heeft losgemaakt en vrijen vorm gekozen voor vele zijner
nu tot sonnetten gesmeedde gedichten uit ‘Laroche’ en ‘Uit de Diepte’. En dat niet
zoo zeer omdat de vorm hem hier en daar te machtig is2) - wien der sonnetten-dich-

2) Wat blijkt ten eerste uit onechte rijmen, die niet de natuurlijk-blijde, maar gedwongen
samenklank der verzen zijn en daarom niet goed te lezen.
Voorbeeld: ‘De Wagen’ (p. 16): De verzen 6-7 vervloeien geen van beide natuurlijk in de
eindsylben; stonden de regels niet in een gedicht dan zou niemand er aan denken ‘man’ en
‘dan’ zoo te betonen als nu noodig is om het rijm hoorbaar te maken. Ten tweede uit leelijke
zin-vorming. Voorbeeld: ‘Vallée des Tombes’ (pag. 18):
Een ridder kwam in wapendos van rood
e n s p r a k t o t h e n , d i e brasten op den dag
g e w i j d a a n H e m , d i e stierf den droefsten dood, etc,
en in ‘De Zomer gaat’ (p. 76) de verzen 5-6, daar bovendien het rijm hinderlijk gezocht is.
Ten derde uit een negeeren van onjuistheden, wanneer de schrijver tot verbetering geen
mogelijkheid zag; als de onverdedigbare afkapping van ‘jachtte’, pag. 12, vs 8.

Den Gulden Winckel. Jaargang 3

40
ters was hij dat nooit? - als wel omdat en de aard van onderwerp en gevoel dikwijls
zoo weinig uit zich zelve om den sonnetten-vorm vragen; terwijl enkele bladzijden
uit het laatste deel van ‘Beeld en Spel’, bewijzen hoe veel beter menig gedicht uit
de eerste deelen had kunnen zijn als het sonnetten-duiveltje den dichter minder had
bereden, en gebondenheid van vorm zich niet zoo belemmerend tusschen hem en
zijn gevoel had gesteld. (Enkele zeer mooie sonnetten niet te na gesproken als o.a.
Waar 't lichte luwen is...,’ ‘Gezicht’, ‘Beeld en Spel’.)
‘Mocht ik als herdersknaap mijn ziele lesschen met zachte tonen van mijn kleine
fluit’ - is de aanhef van het zesde sonnet. Dit is de toon die telkens weerkeert in het
boek; de herders- en pan's-pijp kweelt vriendelijk en vleiig zonder ophouden in deze
modern-boekolische poezie; en nu klinkt er mij menig sonnet als een concert-aria
uit een juist om zijn eenvoud zoo bekoorlijke herdersfluit. Zou, om een voorbeeld
te kiezen, ‘Dans’ (p. 15) niet méér hebben kunnen zijn wat de dichter bedoelde, had
hij zich laten gaan in speelscher rhythmen en rijm? Zoo is ‘De Bronze’ eigenlijk een
simpel beekliedje, ondanks het deftiger uiterlijk; de kwatrijnen zijn koud, maar in
het negende vers slaat de dichter opeens den innerlijk sterkst gehoorden toon aan,
en wat het beekje voor hem was, verraden terstond klank- en maat-beweging: een
liedje was het, een liedje als waarvan hij in het laatste gedichtje van den bundel zegt:
In liedjes leeft mijn ziel!
Het goede van ‘de Bronze’ begint bij de terzinnen:
Het lieve leuterbeekje wordt niet moe
het zendt mijn liefste duizend kleine groetjes.
Het meest-bekoorlijke in de verzen van Reddingius is voor mij hun innerlijke eenvoud;
het gevoel is niet opzettelijk aangedikt of opgesmukt terwille van het gedicht; de
emotie is er niet pretentieus in, en geeft zich oprecht, wel wetend niet geweldig te
zijn, maar zonder verlangen meer te schijnen dan ze is. Ook de sonnetten zijn in dit
opzicht zuiver; liever evenwel zijn mij, in 't algemeen, de ‘Kleine Gedichten’, waarin
deze deugd - een kostelijke bij zooveel onzuiverheid en opgeschroefdheid rondom
- zoo ten volle tot haar recht komt, en die in lichtheid en ongedwongenheid van vorm
meer harmonisch zijn, dan de sonnetten, met de innerlijke stem van hun dichter.
Zoo bijv. het mooie:
Hei met de wolken zoo wit
drijvend zoo rein in den hoogen
'k ga rustig van hart en van oogen
en bid.
Heuvelen die liggen in rij,
ver, ver, als goud-gele banken,
als duinen, ik weet nu weer klanken
nabij.
Dag, zoo wijd-wijd en zoo licht,
gij gaaft het nimmer verwachtte
teer-blonde, hoog-open en zachte
gezicht.
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Sedert ik het las in de Nieuwe Gids (1901) bleef het me bij, evenals ‘de Witte Sneeuw’
en ‘Liedje van Liefde’1).
Hoe de schrijver ook aan deze ‘kleine Gedichten’ serieus heeft gewerkt, blijkt uit
vergelijking van ‘Te rusten lig ik stil...’ (o.a.) zooals het nu is, met zijn vroegeren
vorm, te vinden in Pol de Mont's verzameling: ‘Sedert Potgieters Dood’. ‘Beeld en
Spel’, met zijn zacht-tintige verschijningen van nimfen en kudden, zijn vriendelijke
geluiden van fanus-fluit en koe-klokjes, is een lief boek, bescheiden maar nobel van
stem; een boek om op een zomerschen dag in te bladeren onder een schaduw-boom,
zonder verlangen naar hevige aandoeningen, ‘rustig van hart en van oogen’.
W.F. GOUWE.

Snippers
Es würde tadelhafte Anmaszung sein, andere mit der inneren Geschichte meines
Gedankenspiels unterhalten zu wollen, welche zwar subjective Wichtigkeit (für mich)
aber keine objektive (für jedermann gekende) enthielten.
KANT.
Es ist ein heiliges, unbedingt gebietendes, durch keine Konvenienzen
einzuschränkendes Vernunftgebot in Anerklärungen wahrhaft ehrlich und gerecht
zu sein.
KANT.
Wat hunne m o e d e r s hen hebben gemaakt, dát zijn de menschen.
EMERSON.
In water kunt gij uw eigen aangezicht zien, in wijn het hart van een ander.
PORTUGEESCH SPREEKWOORD.

1) Dit in ‘Hoofd en Hart’ 1902.
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Derde Jaargang No. 3
Graaf Bülow als redenaar
Graf Bülow's Reden nebst urkundlichen Beiträgen zu seiner Politik. Met
Erlaubniss des Reichskanzlers gesammelt und herausgegeben von
Johannnes Penzler. - Leipzig, Otto Wigand. 1903.
I.
GRAAF Bernhard von Bülow is, wat een Duitscher noemt: ein ganzer Mann!
Ik herinner mij nog levendig den dag, toen ik voor het eerst den Rijkskanselier in
den Rijksdag het woord hoorde voeren. Het was een droevige najaarsmorgen. Berlijn
zag er in den regen al net uit, als andere groote steden wanneer ze nat zijn.
Beraadslagend over onze plannen, met het oog op het druilige weer, herinnerden wij
ons de uitnoodiging van den afgevaardigde Johannsen, ‘der einzige Däne im Hause’,
om een zitting van den Rijksdag te komen bijwonen. Een droschke bracht ons spoedig
door de leelijke Siegesalleé naar het Rijksdag-gebouw, dat nog altoos een gevel
zonder opschrift vertoont, omdat men het daarover niet eens kan worden. Gewapend
met de uitnoodiging van den heer Johannsen braken wij door de rij cerberussen die
het ‘Paleis der Duitsche natie’ bewaken, en weldra kwam onze gastheer ons halen
en bracht ons in een gereserveerde tribune, waar wij de beraadslagingen gemakkelijk
konden volgen.
Het scheen dat wij het slecht getroffen hadden. Binnen was het even druilig als
buiten. Een allervervelendste mijnheer, die naar wij later vernamen op den titel
Freiherr von Rettig aanspraak maakt, tot den Bund der Landwirte behoort, en
rapporteur was over een landbouw-wetje, hield een allervervelendste speech voor
een stampleege zaal. De enkele afgevaardigden, die voor het decorum gebleven
waren, en niet naar de koffiekamer of de couloirs waren gegaan, poogden zich zoo
goed mogelijk een houding te geven. Richter zat druk te corrigeeren, Singer maakte
hier en daar een praatje, Schaedler schreef dicht opeen krabbelend brieven, Paasche
las de ‘Vossische Zeitung’, de rest stond in een groepje te praten; de president von
Ballestrem zat met zijn kortgeknipt grijs hoofd stukken te teekenen, of babbelde dan
weer eens even met een der secretarissen; en in de Regeeringsbank zat de lange figuur
van Graaf Posadowsky-Wehner, weemoedig met de lange, witte vingers door den
langen grijzendblonden baard strijkend!
Naar wat de heer von Rettig stond te beweren luisterde niemand, het scheen
absoluut niet de moeite waard, en bovendien sprak de man zóó onverstaanbaar, dat
de stenografen het opgaven: zij zouden straks het manuscript wel vragen, dat de
vrijheer met groote zorgvuldigheid steeds bij de hand had. Slechts een paar
landjonkers, van het echte type, meenden nu en dan: ‘Sehr richtig!’ of: ‘Hört! hört!’
te moeten roepen; dat staat gekleed in het officieele verslag.
Wij hadden tijd om de zaal eens op te nemen, en ons te orienteeren. Met het
plattegrondje voor ons, waarop de zitplaatsen der afgevaardigden vermeld zijn,
konden wij de plaatsen opzoeken waar de meest bekende afgevaardigden straks
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zouden verschijnen. De redevoering van vrijheer von Rettig zou toch niet eeuwig
duren....
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Eindelijk was het gemurmel van den rapporteur ten einde. De man had zich
uitgesloofd, maar hij had den indruk niet kunnen verdrijven, dien een lekke goot bij
plasregen maakt.
Eugen Richter kreeg het woord. En de zaal begon vol te loopen. Staande op de
tribune, met veel levendige gebaren, bulderend nu eens, dan weer op grappig-ernstigen
weemoedstoon, straks droog-komiek of scherp-satyriek, maar altoos de aandacht
vragend, hield Richter een redevoering, die vaak door hartelijk gelach werd
afgebroken. De bankjes vulden zich, de klapdeuren in de houten betimmering
aangebracht lieten telkens een paar afgevaardigden door, die kwamen aanloopen op
het bericht dat de vrijzinnige afgevaardigde het woord had.
President von Ballestrem had het stukken teekenen gestaakt, en luisterde aandachtig,
met de hand aan de bel, die de sprekers tot de orde moet roepen, een waarschuwing
die Richter nog wel eens noodig heeft. De kranten lagen uitgespreid op de tafeltjes,
de lezers keken er niet meer in; en Schaedler, bood niet langer zijn tonsuur aan de
beschouwing van de tribune-bewoners, doch had zijn brieven opgeborgen in zijn
map.
In de bank voor de leden van den Bondsraad was het ook levendiger geworden.
Eenige ministers en leden van den Bondsraad, een paar officieren met tadellooze
scheiding, en de Rijkskanselier waren binnengekomen. De Rijkskanselier - graaf
Bernhard von Bülow. Snel wisselde hij een paar woorden met Posadowsky, die nu
wat opgewekter keek en niet meer zoo weemoedig-eenzaam met zijn langen baard
speelde; hij snuffelde in een dikke portefeuille van rood marokijn, die voor hem
geschoven was, en met zijn gouden potlood maakte hij aanteekeningen op een blad
papier... De Rijkskanselier bereidde zich tot den strijd voor. Het werd dus toch een
interessante zitting. De redevoering van Rettig was maar een hors d' oeuvre. Een
duel tusschen Richter en von Bülow maakt een bijeenkomst van den Rijksdag tot
een ‘Ohrenschmaus’.
Zooals de Rijkskanselier daar zit maakt hij een prettigen indruk. Er is iets
innemends in zijn oogopslag: geest, guitigheid, gevoel voor humor spreken in zijn
heldere kijkers. Belangstellend volgt hij den spreker, snel nu en dan een paar woorden
neerschrijvend, en alleen een lichte trekking om de mondhoeken verraadt dat hij een
kostelijken inval noteerde, als antwoord op een scherpe geestigheid van den
‘Vorredner’.
Met een als vuurwerk schitterende fanfare heeft Richter zijn redevoering geëindigd;
een redevoering die een doorloopenden, fellen aanval vormt op de handelspolitiek
van de Regeering. Want door zich geheel aan de belangen van den landbouw te
wijden en handel en nijverheid als ‘quantité négligeable’ te beschouwen, behartigde
de Regeering allerminst het belang der consumenten, dat is der groote meerderheid
van het Duitsche volk.... Met een wipje staat de Rijkskanselier in zijn bank. De
president tikt op de bel, en kondigt aan: ‘Der Herr Reichskanzler, Graf von Bülow
hat das Wort’. Er ontstaat beweging in de zaal. De achterblijvers, door het getingel
en door de boden gewaarschuwd, komen snel binnen. In een oogwenk is het vol.
Aller belangstelling is voor den spreker. Een groep afgevaardigden hangt als een tros
om en aan de tribune. De Rijksdag verspitst zich op een redevoering over zulk een
onderwerp van dezen kanselier.
De Rijkskanselier ziet dat alles oogenschijnlijk kalm aan. Hij weet zijn tijd te
kiezen. Snel den blonden snor opstrijkend, de eene hand in de zak van den pantalon
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gestoken, en een vel papier in de andere, staat hij gereed. En als er een oogenblik
van stilte is ontstaan, vangt hij aan:
‘Meine Herren....’
Kort, zakelijk, zonder omhaal grijpt hij aan, vat hij samen, wat de vorige spreker
heeft betoogd of beweerd. En onmiddellijk is hij ook gereed met zijn antwoord.
Scherp, snijdend klinken die eerste zinnen. Maar in weinige minuten is de spreker
midden in zijn onderwerp. Zijn perioden worden langer, en keuriger; handig vlecht
hij er metaforen door heen; een somtijds zeer ingewikkeld stel tusschenzinnen komen
aanhuppelen, zonder dat hij den draad verliest. Met groote gemakkelijkheid springt
hij uit den band van zijn zin, om een opmerking of een toeroep te beantwoorden; en
altoos vat hij onmiddellijk den draad weer op. Het is, of hij zijn redevoering vooruit
geschreven en doorgewerkt heeft, zoo gemakkelijk gaat het improviseeren hem af.
Een korte opmerking over de verschillende meeningen:
‘Es geht eben wie in der Fabel vom alten Aesop, wo der Gärtner den Himmel um
Regen bittet und der Töpfer um Sonnenschein’, wekt de vroolijkheid op. En als de
eerste gulle lach weerklinkt weet von Bülow dat hij zijn gehoor ‘beet heeft’. - Sneller
volgen zijn ‘Witze’, zijn ‘citaten’, zijn ‘scherpe opmerkingen’ elkander. Het is alsof
hij zich dronken drinkt aan zijn eigen woorden, en telkens klinkt hem het gejuich,
of het gelach van zijn toehoorders, als een aanmoediging toe.
Tot hij eindelijk pathetisch begint te worden, met dieper stemgeluid sprekend, en
korte, nijdige gebaren makend met het vel papier in zijn hand. Dan worden zijn
zinnen ronder, zijn gedachten scherper geformuleerd; dan legt hij nadruk op de
woorden, die als het ware bestemd zijn om de politiek, zooals hij zich die voorstelt,
te begrenzen
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en af te bakenen. Dan zet hij meening op meening, behoorlijk gerijd, streng-logisch
uit elkander voortkomend: dan is het alsof hij die denkbeelden wel zou willen hameren
in de hersens zijner toehoorders....
Een luid, krachtig ‘bravo’ van de rechterzijde breekt plotseling door dien
woordenstroom heen. Er blinkt iets helders, iets lichts in de oogen van den spreker,
dankbaarheid voor die toejuiching verkondend; een nauw bedwongen glimlach van
voldoening speelt om zijn mond.
Hij ‘räuspert’ zich even, en besluit met een paar gemoedelijke woorden tot zijn
politieke tegenstanders, in het bijzonder tot Richter alsof hij zeggen wilde: ‘Zie-je
nu vriend, zoo denk ik er nu over, en dat is toch niet zoo heel verkeerd’.
En met een kort, verheffend beroep op de medewerking van het Huis, om hem
daarbij te steunen, sluit de kanselier zijn toespraak, die met een ‘triple salve
d'applaudissements’ wordt toegejuicht.

II
Hieruit was het ons duidelijk geworden - zoo wij het nog niet wisten - dat de Duitsche
Rijkskanselier een gaarne gehoord spreker is, een die ‘het oor van het Huis’ heeft.
En die indruk wordt bevestigd door den bundel redevoeringen, die door de zorg
van den heer Johannes Penzler is uitgegeven. Het is werkelijk een pleizier daarin te
bladeren en te lezen. En ik kan me niet voorstellen, dat er een tweede bundel
parlementaire redevoeringen - behalve die van Bismarck - zou te vinden zijn, die
zulk een onderhoudende lectuur oplevert. Parlementaire redevoeringen hebben in
den regel een groot gebrek; zij zijn te lang, en te weinig zaakrijk, en worden daardoor
vervelend. Bismarck heeft dat gebrek eens op deze wijze aangeduid:
‘Es ist wirklich mit diesen beredten Herren wie mit manchen Damen, die einen
kleinen Fuss haben und immer zu enge Schuhe anziehen, und die Füsse vorstrecken
und sehen lassen. So, wenn einer das Unglück hat, beredt zu sein, da hält er zu lange
Reden und zu oft’.
En hij zeide, dat hij in geen Parlement - en hij stelde er geen hoog, behalve wellicht
het Engelsche - ‘diesen Grad von Entschlossenheit im Bilden und Aussprechen von
Ansichten, gepaard mit demselben Maasse von Unkenntnis der Dinge wie bei uns’
gevonden had.
Graaf von Bülow heeft gepoogd zich voor dat alles te wachten: hij streeft er naar
duidelijk en zaakrijk te zijn, op de hoogte van het onderwerp dat hij bespreekt, en
tevens zoo onderhoudend, met zooveel ‘Mutterwitz’, en zooveel geleenden geest,
dat ieder zijner redevoeringen de moeite van het nalezen loont. In dit opzicht, en in
menig ander, is hij een uitstekend leerling van Bismarck geweest. Opmerkelijk is de
groote eerbied, die von Bülow telkens als hij er gelegenheid voor heeft, toont voor
den eersten Rijkskanselier. Niet alleen blijkt dat uit de bewonderenswaardige
redevoering, op 16 Juni 1901, bij de onthulling van het ‘Bismarck-Nationaldenkmal’
te Berlijn gehouden, een redevoering die op die plaats en onder die omstandigheden
grooten indruk maken moest; - ook bij andere gelegenheden schuwt von Bülow het
niet met ingenomenheid, met voorliefde, met vereering te spreken van den grootsten
onder zijne voorgangers.
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En toch, welk een tegenstelling, wanneer men deze beide mannen voor een
oogenblik naast elkaar zich denkt.
Bismarck, de ijzeren kanselier, de Titan, die nooit in het Huis verscheen dan in
zijn kurassiersuniform, met de reuzenlaarzen aan en den zwaren helm op; die op den
pallas steunende, indruk maakte door zijn geschiedenis, zijn persoonlijkheid, zijn
figuur, door de krasse, maar altoos ronde eerlijkheid waarmede hij in den Rijksdag
de heeren ongezouten de waarheid kon zeggen; Bismarck, de ‘Reichsschmiede’, tot
wien men opzag met respect, met vrees bijna, en die in zijn Rijkshond ‘Tiras’ een
trouwen metgezel had op zijn eenzame hoogte: Bismarck, die als ‘alter Deutscher’
liefst een lange pijp, een steenen bierkroes of een ‘Humpen’ wijn naast zich had;
Bismarck, die van den ‘ongemakkelijken ouden heer’ kon praten en den jongen keizer
bijna met een inktpot naar het hoofd had geworpen....
En von Bülow, de gentleman-kanselier, altijd keurig verzorgd, tiré à quatre épingles,
meer diplomaat dan soldaat, ondanks zijn majoorsrang bij een elegant
dragonder-regiment, die in het Huis steeds verschijnt in den onberispelijken ‘Gehrock’
met den hoogen zijden ‘à huit reflets’ op, en die meer in fijne scherts, in satyrieke
opmerkingen, in geestigheid en gewilde bonhommie zijn kracht zoekt: von Bülow,
dien men graag hoort, omdat hij een gezellige prater, een soort officieele
grappenmaker is, en die in zijn gedresseerden poedel ‘Moortje’ óók een Rijkshond
heeft, die recht evenredig staat tot Tiras, als zijn baas tot Bismarck; von Bülow die
een sigarette, of een Havana, verkiest boven de Duitsche pijp; die met meer gemak
de sierlijke, spitse fleuret hanteert dan den zwaren kurassierssabel, en die in den
keizer het toppunt van ‘allerhoogste Majesteit’ ziet.....
Grooter tegenstelling is bijna niet denkbaar; en die tegenstelling vinden wij terug
in hunne redevoeringen in Rijksdag en Landdag. Ten bewijze citeeren wij eenige
aanhalingen uit Bismarck's ‘Reden’ om die te plaatsen naast citaten uit Bülow's
‘Reden’:
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Bismarck kon in den Rijksdag uitvallen op deze wijze:
‘Die Herren müssen doch nicht glauben, dass ihnen die Wahl ihrer Mitbürger
zugleich durch eine gewisse mystische Weihe alle die Intelligenz, die gesamte
Klugheit der zehntausend Wähler überträgt, die hinter ihnen stehen’.
‘Sie sind ja natürlich von Hause aus, da Sie von der Nation gewählt werden, viel
erleuchterer als die Minister, die nur von dem Monarchen gewahlt werden’.
‘Ich bin nicht durch die Weihe der öffentlichen Wahl gegangen und bin deshalb
auch nicht in der Lage über alle Dingen in der Welt eine feste, unabänderliche
Meinung rasch in promptu zu haben, sondern ich überlege mir die Dinge selbst; und
wie ich in manchem Concept über wichtige Sachen viel streiche, viel ändere, sie
kassiere und wieder neu arbeite, so ist es auch in diesen Fällen’.
‘Das, was das Schwert uns Deutschen gewonnen hat, wird durch die Presse und
die Tribüne wieder verdorben’.
‘Gegen die Regierung mit allen Mitteln zu kämpfen ist ja ein Grundrecht und ein
Sport eines jeden Deutschen’.
‘Widerlegen kann man bekanntlich niemand; er behält doch recht’.
‘Die Aufgabe der Regierung sei, zu regieren. Es hat sich neuestens die Meinung
gebildet, dass die Welt von unten aus regiert werden kann. Das kann aber nicht sein’.
Deze bloemlezing zou nog aanzienlijk uit te breiden zijn; zij is echter voldoende
om de wijze te kenschetsen, waarop de eerste kanselier met de
volksvertegenwoordiging omsprong.
Dergelijke uitvallen zijn bij von Bülow niet te vinden. Hij zoekt het meer in een
geestigheid, die de lachers op zijn hand brengt. En vaak met groot succes; want hij
weet: ‘que le ridicule tue’, meer dan de kracht: en daarvan maakt hij handig gebruik.
Met zijn salondegentje weet hij echter nog wel eens lichte, maar pijnlijke steken
toetebrengen. Enkele voorbeelden tot toelichting.
Uit een redevoering van 21 Juni 1899 over de Marianen en de Carolinen:
‘Im übrigen hat der Herr Vorredner von den Insein eine Beschreibung entworfen,
bei der mir die Haare zu Berge stehen würden, wenn ich mir nicht als Trost sagte,
dass er die Inseln aus eigener Anschauung ebensowenig kennt wie ich’.
Toen Richter den 20 November 1900 zich beklaagde over het niet bijeenroepen
van den Rijksdag in den zomer van dat jaar, toen de eerste Duitsche expeditie naar
China werd gezonden, las von Bülow een artikel van dien afgevaardigde uit de
‘Freisinnige Zeitung’ voor, waarin deze de niet-bijeenroeping van den Rijksdag
goedkeurend motiveerde. De Rijkskanselier liet er op volgen: ‘Ich verrate Ihnen kein
Geheimnis, wenn ich sage dass ich zu denjenigen gehört habe, welche glaubten, das
damals ernste und gewichtige Gründe für die Einberufung des Reichstags sprachen.
Aber, wie ich den Artikel las, sagte ich mir doch: das ist übel, da muss ich mich
strecken, gegen den Herrn Abgeordneten Richter kann ich nicht aufkommen’. Het verslag meldt, dat hierop ‘grosse Heiterkeit’ volgde, en de zaak was uit.
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In het China-debat, op 23 November 1900 speelde von Bülow den Chineeschen
gezant tegenover Bebel uit, en voegde hij er aan toe:
‘In dieser Beziehung ist er doch zweifellos noch kompetenter als der Herr
Abgeordnete Bebel, denn er ist doch ein geborener Chinese; der Herr Abgeordnete
Bebel ist höchstens ein freiwilliger Chinese’.
Bij een debat over de houding van Duitschland in den Boerenoorlog, waarin de
All-Deutsche afgevaardigde dr. Hasse zich danig had geroerd, zeide de kanselier:
‘Es hat mich sehr interessiert zu sehen, wie munter der Herr Abgeordnete Hasse
herumplätschert in den blauen Wellen des unbegrenzten Ozeans der
Konjekturalpolitik. An diesem Vergnü-
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gen kann ich mich nicht beteiligen: ich muss auf der t e r r a f i r m a der Wirklichkeit
bleiben. Ich zweifle ja nicht daran, dass der Herr Abgeordnete Hasse mir an
diplomatischer Geschicklichkeit, an staatsmännischer Erfahrung und Einsicht, an
Willenskraft weit überlegen ist, ich bin aber doch überzeugt dass, wenn er an meiner
Stelle stünde... er ganz genau dieselbe Politik machen würde wie ich’.
Trouwens, graaf von Bülow heeft zich geen enkele maal aan algemeene uitvallen
tegen de parlementariërs of tegen het Huis schuldig gemaakt. Hij heeft zoo zijn
bijzondere ‘vrienden’, en daaronder behooren in de eerste plaats de
sociaal-democraten, en in het bijzonder de afgevaardigde Bebel. Dien kan hij nu
eenmaal niet zetten, en uit de beide redevoeringen, die von Bülow onlangs - op 10
en 14 December 1903 - gehouden heeft1) ter bestrijding der sociaal-democratie zouden
daarvoor heelwat bewijzen te putten zijn. Ook Eugen Richter (dien hij vergeleek bij
Mephisto, der Geist der stets verneint) dr. Barth, Schaedler, Hasse, Ledebour,
Liebermann von Sonnenberg (tot wien hij eens zeide:
‘Wenn vor 1900 Jahren der gute alte Horaz gesagt hat: Quidquid delirant reges,
plectuntur Achivi - so liegt die Sache heute eher umgekehrt. Heute sind es meist die
Achivi, die das Unheil anrichten, und die reges sollen es ausbaden. Und unter den
‘Achivi’ steht der Herr Abgeordnete Liebermann von Sonnenberg in allererster
Reihe), Grandnauer, en enkele Poolsche afgevaardigden staan bij hem in geen goed
blaadje. Maar hij gaat bij deze op den man af, en toont overigens voor het ‘Hohes
Haus’ een eerbied, dien Bismarck nooit gekend heeft.
Onder den titel ‘Bismarck als Erzieher’ - sedert eens Rembrandt daarvoor is
aangewezen wordt in Duitschland elk op zijn beurt Erzieher - heeft de heer Paul
Dehn een lijvig boek saamgesteld, waarin talrijke uitspraken van Bismarck over alles
en nog wat zijn samengebracht; een soort politieke aphorismen-bundel, die vaak
gelegenheid geeft een kort, kernachtig, veelzeggend citaat van den grooten man aan
te halen.
Dat boek is voor von Bülow vaak een goede handleiding gebleken, en ook
Büchmann's: ‘Geflügelte Worte’ behoort tot zijn bibliotheek. Want von Bülow citeert
graag. Hij is veelbelezen en toont dat bij elke gelegenheid.
Maar hij is tevens oorspronkelijk genoeg, om op zijn beurt ook weer geciteerd te
kunnen worden. En naast ‘Bismarck als Erzieher’ is er altoos nog wel plaats voor
een ‘Bülow als Erzieher’, of ‘Aphorismen uit eens staatsmans redevoeringen’. Wilde
men een reeks gevleugelde woorden uit Von Bülows redevoeringen bijeenhalen, dan
bieden zij daarvoor alle gelegenheid. Zelden zal men een reeks politieke toespraken
bijeen vinden, als deze, die zooveel gelegenheid geeft korte zinsneden aan te halen,
die als puntige gedachten verdienen verzameld te worden.
‘Die Zeiten, wo der Deutsche dem einen seiner Nachbarn die Erde überliess, dem
anderen das Meer, und sich selbst den Himmel reservierte, wo die reine Doktrin
thront.... diese Zeiten sind vorüber’.
‘Wir wollen niemand in den Schatten stellen, aber wir verlangen auch unseren
Platz an der Sonne’. ‘Den Störenfried werden wir nirgends spielen, das Aschenbrödel
aber auch nicht’.
1) Reichskanzler Graf von Bülow gegen die Sozial-demokratie. Auszüge aus den Reden in den
Reichstagssitzungen von 10 und 14 December 1903.
Berlin. Ernst Siegfried Mittler und Sohn.
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‘Wir müssen auch unseren Kindern und Kindeskindern einige Nüsse zu knacken
übrig lassen’.
‘Es geht mit den Allianzen ähnlich wie mit den Damen: die besten sind schliesslich
doch diejenigen, von denen man am wenigsten redet’.
‘Ich glaube das zwischen zwei starken und männlichen Völkern Offenheit und
Geradheit die beste Politik sind’.
‘Stimmungen und Verstimmungen haben die Eigenthümlichkeit dass gegen sie
mit logischen Gründen gewöhnlich schwer anzukommen ist’.
‘In der grossen Politik sprechen doch noch andere Erwägungen und andere
Rücksichten mit, als nur Erwägungen kalkulatorischer Natur’.
‘Untätig beiseite stehen, wie wir das früher oft getan haben, entweder aus
angeborener Bescheidenheit, oder weil wir ganz absorbiert waren durch unsere
inneren Zwistigkeiten, oder aus Doktrinarismus, - träumend beiseite stehen, während
andere Leute sich den Kuchen theilen, dass können wir nicht und wollen wir nicht’.
‘In dem kommenden Jahrhundert wird das Deutsche Volk Hammer oder Ambos
sein’.
‘Vom Standpunkt der reinen Moralphilosophie kann man nicht auswärtige Politik
treiben, und vom Standpunkt der Bierbank auch nicht’.
‘In einer glücklichen Ehe muss der Gatte auch nicht gleich einen roten Kopf
kriegen, wenn seine Frau einmal mit einem anderen eine unschuldige Extratour tanzt’.
‘Es ist immer noch besser sich Hektor zum Vorbild zu wählen als Kassandra’. ‘In Republiken wird auch mit Wasser gekocht’.
‘Aufzubauen ist schwer, einzureissen ist leicht. Die Künstler, die den Tempel
aufführen werden selten geboren, aber Herostrate, die bereit sind, ihn anzuzünden
sind zu Dutzenden vorhanden’.
Zoo zou men kunnen voortgaan; pagina's vol; want telkens ontmoet men weder
een pakkende,
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kernachtige zinsnede. Daarin is von Bülow al zijne collega's ‘über’.

III
Bernhard von Bülow is Mecklenburger; in het dorpje Kleinflottbek, in het district
Pinneberg werd hij den 3en Mei 1849 geboren, als de oudste zoon van den lateren
Duitschen minister van buitenlandsche zaken Bernhard Ernst von Bülow en diens
gemalin Louise Viktorine Rücker. Met Göthe kan hij zeggen:
Vom Vater hab' ich die Statur
Des Lebens ernstes Führen;
Vom Mütterchen die Frohnatur,
Die Lust zum Fabuliren.

Mecklenburg, dat door Richter eens genoemd werd ‘nicht gerade ein für den
Liberalismus fruchtbarer Boden’ - is het eenige der Duitsche Bondsstaten, waar nog
niet voldaan is aan den eisch der ‘Deutsche Reichsverfassung’, dat iedere staat een
grondwet hebben moet. Von Bülow achtte het toen noodig zijn groote genegenheid
voor zijn geboortegrond uittespreken in deze woorden:
‘Mecklenburg ist doch ein sehr schönes und ein sehr gutes Land, und ich möchte
sogar annehmen, dass es dem Herrn Abgeordneten Richter ganz nützlich sein würde,
wenn er einmal längere Zeit in Mecklenburg zubringen wollte. Ich möchte glauben,
dass die Mecklenburgische Luft woltuend einwirken würde auf Herrn Abgeordneten
Richter, dass er vielleicht aus Neubrandenburg oder Neustrelitz zurückkehren würde
als ein ganz zufriedener Staatsbürger, der die Königliche Staatsregierung wacker
unterstützt’.
Von Bülow studeerde in de rechten, en moest in 1870 mee te velde trekken; hij
diende bij de Bonner Königshusaren, en werd tijdens den veldtocht officier. Zooals
wij reeds mededeelden is hij thans majoor à la suite van dit regiment. Toen de oorlog
geeindigd was, keerde hij weer tot de juristerij terug, werd referendaris bij het
Landgericht te Metz.... maar het ging hem als Bismarck. In zijn ‘Gedanken und
Erinnerungen’ vertelt deze, over zijn betrekking bij het Landgericht:
‘Ik vond het mij toegedeelde werk kleingeestig en vervelend, en mijn arbeid op
het gebied der processen over maalbelasting of over den plicht tot het bijdragen voor
den bouw van een dam in Rotzis bij Wüsterhausen hebben bij mij geen heimwee
naar mijn toenmalig ambt achtergelaten.’ Bismarck werd econoom; von Bülow zocht
en verkreeg een aanstelling in het corps diplomatique. Hij werd attaché bij het
gezantschap in Rome... en daar trad hij in het huwelijk met de prinses van Camporeale,
een stiefdochter van den Italiaanschen minister Minghetti.
Dit huwelijk van een Duitsch diplomaat met een buitenlandsche dame behoorde
tot de dingen, die Bismarck verafschuwde. Kort en bondig zette hij het neer
(Tagebuchblätter III 278): ‘Ich bin auch überhaupt gegen die Heiraten mit
Ausländerinnen, besonders bei Diplomaten’. Bij de benoeming van Freiherr Speek von Sternburg - die met een Amerikaansche
dame gehuwd was, - bracht de afgevaardigde Hasse dit punt ter sprake in den
Rijksdag. Von Bülow vatte daarop natuurlijk vuur; hij hield over huwelijken van
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diplomaten met buitenlandsche dames een redevoering, die men als een soort ‘oratio
pro domo sua’ beschouwen kan. Daarin zeide hij:
‘Der Fürst Bismarck hat wohl den Grundsatz aufgestellt, dass der Diplomat sich
nicht mit einer Ausländerin verheiraten solle; er hat aber im einzelnen Falle nicht
selten Ausnahmen statuiert. Eine so radikale, so absolute, - ich möchte sagen: so
doktrinäre Auffassung, wie sie in dieser Beziehung der Herr Abgeordnete Hasse
vertritt, wäre dem Fürsten Bismarck nicht kongenial gewesen’.
Dat bleek, want Bismarck had o.m. ook aan von Bülow vergunning voor het
huwelijk met een Italiaansche prinses gegeven.
Als diplomaat was Bülow werkzaam in Italië, Frankrijk, Rusland en Roemenië,
en hij kon later zeggen ‘dat hij in het buitenland veel had geleerd, dat hem als minister
in Duitschland zou te pas komen’. Toch was het met tegenzin, dat hij hij voldeed
aan de opdracht om in 1897 optetreden als opvolger van Freiherr von Marschall, als
minister van buitenlandsche zaken. In Italië vond hij zijn tweede vaderland, en een
nieuwe familie; zijn kunstzin voelde zich tehuis op den klassieken bodem van het
oude Rome; en in zijn afscheid in de Duitsche club te Rome zeide hij:
‘Der Not gehorchend, nicht dem eigenen Triebe übernehme ich die schwierige
und aufreibende Stellung in Berlin. Ich komme mir vor wie Odysseus. Indem ich
von Rom fortgehe verlasse ich, wie einst der homerische Irrfahrer, friedliche und
glückliche Gestade, um mich zu stürmischer Fahrt auf dem weiten Meere
einzuschiffen’.
Maar hij was vast besloten ‘seine verfluchte Pflicht und Schuldigkeit im Sinne
des kategorischen Impirativs zu tun, auf dem der Preussische Staat aufgebaut sei’.
Zoo werd hij minister, en reeds drie jaren later benoemde hem de keizer tot
opvolger van vorst Hohenlohe als Rijkskanselier.
De Rijkskanselier is in het Duitsche Rijk de eenige verantwoordelijke minister,
en gewoonlijk is hij in Pruisen tevens minister-president. Bij zijn optreden vroeg von
Bülow zich af, of het gewenscht zou zijn dat hij een programrede hield.
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In het Heerenhuis zeide hij daarover:
‘Ich habe lange in Ländern met rein parlamentarischer Regierungsform gelebt.
Manches habe ich da nicht übel gefunden; aber unter den Dingen, die mir nicht
gefielen, war, das sich dort jede neue Regierung und jeder neue Minister mit einem
neuen, an Verheissungen und Versprechungen reichen Program vorzustellen pflegt.
Wenn nun Gott hinterher den Schaden besieht, das heisst, wenn die betreffende
Regierung und der betreffende Minister nicht mehr im Amte ist, so pflegt von den
Verheissungen und Versprechungen meistens nicht alles erfüllt zu sein. Darum will
ich mich lieber darauf beschränken, durch mein tatsächliches Verhalten mir nach
und nach das Vertrauen dieses Hauses zu verdienen’.
In den Rijksdag vond hij herhaaldelijk gelegenheid uiteen te zetten dat zijn eenige
richtsnoer, ‘das reale und dauernde Interesse des Landes’ zou zijn, en dat hij zich
noch door ‘Reden, Resolutionen, oder Volksversammlungen’ - noch door
‘Ausländische Strömungen, Stimmungen und Demonstrationen’ daarvan zou laten
afbrengen. De uitdrukking, door hem in het Heerenhuis gebruikt, over ‘Landen mit
rein parlamentarischer Regierungsform’, was met zorg gekozen. In den Landdag
heeft hij doen uitkomen welk verschil er bestaat tusschen een parlementair geregeerd
land en Pruisen. In Pruisen toch, zegt art. 45 der Grondwet: Der König ernennt und
entlässt die Minister’. De koning is volstrekt niet gebonden daarover ruggespraak te
houden met eenige politieke partij.
‘Wenn wir in einem Lande mit rein parlamentarischen Einrichtungen und
Gebräuchen leben würden, dann wäre vieles anders. Dann würde vielleicht auch
dieser oder jener eminente Politiker in den Reihen der Opposition, wenn er eine Rede
hielte oder einen Zeitungsartikel inspirierte, sich immer fragen ob er, wenn er am
nächsten Tage in die Regierung berufen würde, auch in der Lage wäre seine Ansichten
praktisch durchzuführen. Und ich glaube, dass dann manche Rede anders gehalten,
und mancher Artikel anders geschrieben werden würde’. Dit is geheel in Bismarck's geest; deze zeide eens: ‘Wir sind überhaupt nicht in
der Lage, ein Parteiministerium zu bilden; das Ministerium muss einen vorwiegend
gouvernementalen, ja königlichen Charakter tragen’. Maar al acht Bülow een program onnoodig, zijn verantwoordelijkheid is hij zich
steeds bewust geweest en heeft hij met vreugde ‘wie das meine verdammte Pflicht
und Schuldigkeit ist’ vervuld. In de eerste plaats, om optetreden als vertegenwoordiger
van den onverantwoordelijken keizer. ‘Ich habe genügend bewiesen, dass ich mich
nicht scheue, kaiserliche Aeusserungen zu vertreten. Wenn der Träger der Krone
angegriffen wird, so werde ich niemals zögern, mich vor den Träger der Krone zu
stellen, um ihn zu decken. ‘Wenn sie also Angriffe erheben wollen gegen
irgendwelche Handlungen des Monarchen, so richten Sie dieselben gegen die Person
des Reichskanzlers’.
‘Solange ich an dieser Stelle stehe bitte ich für etwaige Angriffe sich nicht die
Allerhöchste Person als Zielscheibe zu wählen, sondern meine Person, und Ihre
Angriffe gegen mich zu richten’.
‘So wenig ich mich je hinter die Krone zurückgezogen habe oder zurückziehen
werde, so wenig denke ich daran, meine Mitarbeiter und Kollegen dem Feuer
auszusetzen, und mich selber hinter der Front zu halten’.
Van den keizer ontwerpt von Bülow de volgende karakterschets:
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‘An ihm ist nichts Kleinliches. Was Sie ihm auch vorwerfen mögen - ein Philister
ist er nicht, und das ist viel wert, sehr viel wert im zwanzigsten Jahrhundert. Selbst
diejenigen, die mit dem Gange unserer Politik nicht einverstanden sind, sollten nicht
ungerecht sein für das tatkräftige und redliche Wollen unseres Kaisers, nicht ungerecht
für den grossen Zug in seinem Wesen, nicht ungerecht für seinen freien und
vorurteilslosen Sinn. Man kennt seine Majestät den Kaiser sehr wenig wenn man
glaubt, das für seine Haltung andere Motive massgebend sind als die gewissenhafteste
Fürsorge für die Wohlfart des Reichs, für die Sicherheit und die Zukunft des Reichs.
Stets soll uns das Vorbild unseres Kaisers voranleuchten, der seinen schönsten Ruhm
darin findet, unermüdlich unser Gesamtvorbild zu sein’. Dat de keizer een vorst met
absolutistische neigingen zou zijn, ontkent von Bülow ten sterkste:
‘Absolutismus ist wie kein deutsches Wort so keine deutsche Einrichtung;
Absolutismus ist ein asiatisches Gewächs, und von Absolutismus wird in Deutschland
nicht die Rede sein, solange unsere Zustände sich weiter entwickeln in organischer
und legaler Weise unter Achtung der Rechte der Krone, die ebenso heilig sind wie
die Rechte der Bürger. ‘Was soll dieses ganze Gerede also van ‘Absolutismus’,
‘Bonapartismus’, ‘Cäsarismus’, u.s.w? Als ich jene dunkle Andeutungen in dieser
Richtung höre frage ich mich, ob ich mich etwa statt in Deutschland in Marokko
oder China befände. ‘Nennen sie mir doch einen einzigen Fall, wo die
verfassungmässigen Rechte des Deutschen Volkes von dem Deutschen Kaiser.....
irgendwie verletzt worden wären!’
Het recht van persoonlijk initiatief van den Duitschen keizer moet echter worden
erkend en geeerbiedigd, en dat wenscht het volk ook: ‘Das
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Deutsche Volk will gar keinen Schattenkaiser, das Deutsche Volk wil einen Kaiser
von Fleisch und Blut. Die Schattenkaiser haben genug Unheil über das alte Reich
gebracht’.
Maar de keizer, die evengoed ‘von seinen Pflichten wie von seinen Rechten
durchdrungen ist’ ‘verträgt sehr gut Widerspruch. Er will gar keinen Reichskanzler
haben, der nicht unter Umständen einen Widerspruch erhebt. Ich wünschte, sie
vertrügen den Widerspruch so gut und wären so wenig voreingenommen wie S. M
der Kaiser’. Over de verhouding tot den keizer zeide von Bülow: ‘Die
Reichsverfassung bildet die Grundlage und die Form für das Verhältniss zwischen
diesen beiden Faktoren. Das Wesen des Verhältnisses liegt in den beiderseitigen
guten Willen, in dem beiderseitigen Wunsche im Interesse der salus publica und für
die salus publica zusammen zu wirken. Ohne gegenseitigen Konzessionen, ohne
gelegentliche Kompromisse geht es nun einmal nicht in der Welt, Aber.... ein
Reichskanzler, der auch diesen Namen verdient, der nicht ein Altes Weib ist, wird
nichts gegenzeichnen, was er nicht mit seinem Gewissen verantworten kann’. ‘Ich
nehme keinen Anstand hier und vor dem Lande zu sagen, dass ein gewissenhafter,
ein seiner moralischen Verantwortlichkeit sich bewusster Reichskanzler nicht würde
im Amte bleiben können, wenn er Dinge nicht zu verhindern vermöchte, die nach
seinem pflichtmässigen Ermessen das Wohl des Reichs wirklich und dauernd
schädigen würden’. ‘... Wenn irgendwelche verwandtschaftlichen Beziehungen, wenn irgendwelche
dynastischen Rücksichten Einfluss hätten auf unsere auswärtige Politik, dan würde
ich nicht ein Tag länger Minister bleiben’.

IV
Toen graaf von Bülow in November 1900 pas als Rijkskanselier in den Rijksdag
optrad, zeide hij eens: ‘Sie kennen mich ja noch gar nicht genug, weder politisch
noch persönlich, um ein abschliessendes Urteil über mich aussprechen zu können’.
Thans is hij ruim drie jaren kanselier, ruim zes jaren minister en hij heeft heel wat
gesproken, en heel wat gedaan, wat ons het recht geeft om een oordeel, zij het dan
ook geen ‘abschliessendes’ over hem te kunnen uitspreken. Dat oordeel kunnen en
mogen wij gronden op de beide bundels redevoeringen die voor ons liggen, en die
een helder en duidelijk beeld geven van zijn werken, door de zorgvuldigheid der
uitgave, en door het met groote nauwkeurigheid bewerkte, zakelijke register, dat er
aan is toegevoegd. Dat oordeel is kort samen te vatten in de woorden waarmede wij
dit opstel openden: Graaf von Bülow is ‘ein ganzer Mann’. Men moge op een geheel ander politiek en sociaal standpunt staan, dan hij zich
plaatst; men moge niet instemmen met zijn economische beginselen; men zal moeten
erkennen, dat hij van zijn standpunt en in zijn positie een volkomen eerlijke en
consequente staatkunde volgt. Het is niet mogelijk hem op een afwijking te betrappen
van den weg, dien hij insloeg. Met groote zorgvuldigheid treedt hij op als bevorderaar
van Duitschland als koloniale en zeemogendheid; hij ijvert op zijn wijze voor het
handhaven van de Grondwet: ‘Seitdem ich Minister bin ist die Verfassung mein
Vademekum’ kon hij terecht zeggen. Hij bestrijdt met zeldzame welbespraaktheid
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en vaak in zeer gelukkige termen de sociaal-democratische beginselen (zie vooral
de beide redevoeringen van 10 en 14 December 1903, uitgave Mittler und Sohn,
Berlin) en is een krachtig ijveraar voor de bestaande toestanden en voor de monarchie;
hij is tolerant, meer dan Bismarck, op kerkelijk-staatkundig gebied, en toch flink
genoeg om krachtig te velde te trekken tegen onverdraagzaamheid van Roomsche
zijde, zooals in de quaestie van Bisschop Korum van Trier; hij is steeds in de weer
om met den keizer te werken voor de welvaart des rijks. En zonder te willen zijn een
‘Arabischer Märchenerzähler’ zonder te zijn een ‘frivoler Kauseur’ of een ‘lederner
Nachmittagsprediger’, tracht hij door ‘höflicher Verkehr met dem Reichstage’
conflicten te vermijden, zonder echter ‘im Interesse des Staates notwendig geachtes’
uit den weg te gaan. ‘Das öffentliche Wohl ist die alleinige Richtschnur für meine
innere und äussere Politik’ mag hij gerust zeggen; en tevens: ‘Ich bin kein Freund
einer Politik kleinlicher Schikanen; ich halte nichts von einer Politik der Nadelstiche’.
En al moge hij afvallen, wanneer men hem vergelijkt met den kolussus, die het
Duitsche Rijk tot stand bracht, en die in woord en daad steeds hoog boven zijn
opvolgers zal uitsteken, niet iedereen kan een ‘ijzeren kanselier’ zijn. Bülow is een
kanselier van vleesch en bloed, met menschelijke eigenschappen; een die zeggen
kan: ‘Mon verre est plus petit, mais je bois dans mon verre’.
CHR. NUIJS.

Snippers
Hoe zal een mensch ontkomen aan zijne voorvaderen of zijn polsen ontdoen van den
zwarten droppel, die uit het leven van zijn vader of zijne moeder hem werd ingestort?
EMERSON.
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Vlinders
Friedrich Hebbel. Tagebücher. Dritter Band. - Berlin, B. Behr's Verlag.
1903.
MOCHTEN er onder onze oudere en jongere letterbeoefenaars (wie de Goden zegenen
door Eendrachtigheid!) wellicht worden bevonden met gebrek aan fantazy - dat zij
Hebbels Ta g e b ü c h e r lezen, hun nooddruft wordt tooverweelde, en waar vale
dorheid hun geestesvlakten sloeg, bloesemt, bloeit, geurt en glanst een oasis.
Een verscheidenheid van teêre aandoeningen in fluweelen taal geboekt, wisselt
met krachtgedachten, forsch gehouwen uit woord-marmer; een echtmenschlijke
gewaarwording van vreugde of smart, van liefde of haat, van hoop of vrees wordt
gemodelleerd met de gratie van een Botticelli of een Thorwaldsen, vast van lijn als
een ets van Rembrandt, rustig van kleur als de toets van een Ruysdael; een kleine,
alledaagsche gebeurtenis neemt den vorm aan van iets verhevens en de afmeting van
iets uitgebreids; een schema van een denkbeeld rijst tot een grootschen
gedachtenbouw, dat van een dramatisch karakter tot een geweldig treurspel en een
karos- en spoorreis van Weenen naar Graz, een tooneelvoorstelling, de geboorte van
een menschenkind, ziekte en sterven, vaderfierheid en moederweelde, - tot een mozaïk
van aandoeningen, waaruit een kleurweefsel als van een Moorschen tempel daagt.
Anecdoten en spreuken, gedachtenflitsen en nevelen wolkfiguren, droom en
werkelijkheid, geborduurde poëzy en grof-gestikt proza, de bronzen denkkracht van
een wijsgeer, naast het ijle woordgevlei van een taal-artist, de gymnastiek van een
hersen-virtuoos, naast de malle toeren van een woord-acrobaat - ze worden in deze
dagboeken vertoond. Ik doe een willekeurige greep. In April 1846 leest men: ‘Zon,
maan, sterren beschijnen alle menschen en hoe weinig astronomen zijn er onder hen.
Zoo gaat het ook met de denkbeelden.
Weenen de 26ste Mei 1846. Het is tien uur in den morgen, ik ben aangekleed, om
tegen den middag naar de kerk te rijden om met Christine Enghaus uit Brunswijk te
trouwen.
Juny 1846. Iemand komt bij zijn vriend, om hem met den dood zijner vrouw te
condoleeren; deze stelt hem zijne bruid voor.
Een ander huwt de weduwe om een aandenken aan den man te hebben.
‘Ik heb nooit lief gehad. Ik ben bijziend’.
Zoons beginnen gewoonlijk eerst dan van hunne vaders te houden, wanneer zij
eindigen met de achting voor hunne moeders.
30 Juni 1846. (Christine Hebbel geboren Enghaus*) Hier staat de naam van een
engel.
4 Sept. 1846. Biographiën mogen geen recensiën zijn, daarom moeten zij door
liefde worden ingegeven....

*) Christine zelve schreef haar naam.
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16 Sept. 1846. Het is niet de zachtste straf voor een bedreven onrecht het te
moeten vertellen. Dit geschiedt in den biechtstoel en in eene auto-biographie.
21 Sept. 1846. Een hond gaat 15 jaar lang met menschen om, zonder dat het
hem invalt zich van kant te maken. Desgelijks de geestesproleet in verkeer met
geestes-grootheid.
10 Oct. 1846. Een zendeling, die een afgodsbeeld stuk slaat en nu daarvoor zal
worden gehangen, maar zich redt doordien hij zichzelven voor een God uitgeeft.
Idee voor een blijspel.
7 Dec. 1846. Vannacht heeft Christine door de beweging van het kindje dat zij
bij zich draagt, niet kunnen slapen. ‘O, wat heb ik een meêlij met het wurmpje
gehad!’ zeide zij 's morgens met haar engel-lief gezicht. Een goede vrouw, een
goed geslacht! Een man had het wurmpje verwenscht.
18 Dec. 1846. Aan geen mensch, die met mij in de hedendaagsche letteren
werkt, heb ik zoo'n grooten hekel, als aan Karl Gutzkow, en jegens niemand
wensch ik daarom rechtvaardiger te zijn....
27 Dec. 1846. Heden, den 27sten December 1846, Zondag na Kerstmis,
namiddags, tien minuten voor twee, schonk mijne lieve vrouw mij een gezond
knechtje....
27 Januari 1847. Als de menschen wisten, hoe de dichtertitel mijn weerzin wekt,
dan zouden zij hem achterwege houden. Ieder bericht in een courant, dat zoo
aanvangt: ‘De d i c h t e r H.’ Is mij een gruwel, en in geen enkel opzicht heb ik
een onaangenaam gevoel als ik eenvoudig bij mijn naam word genoemd.
18 Febr. 1847. Op het 2de kerkhof aan den Schmelz, no. 1776, boven het graf
van een tienjarigen knaap, zóó dat men, den rug naar den grafsteen van den
laatste gekeerd, en met den rechter voet één schrede voorwaarts doende, op het
graf treedt, rust mijn A r i e l , mijn dierbaar innig geliefd kind.... Zondag 14
Februari 's avonds 9 uur is de engel gestorven....
10 Maart 1847. De menschenwaarde in den dood. Een geheimzinnige Majesteit
omvloeit de om-
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gestorte gestalten, een dier wekt afschuw. Werken schrijven, die niet uit ons
binnenste opdagen, en die toch als zoodanig willen doorgaan, m.a.w. gevoelens
uitspreken, die men niet bezit, maar alleen opvangt, zooals vogels naar wier
gezang men anderen zag luisteren; dingen zeggen die men niet voelt, in 't
dagelijksch leven, dus liegen, handelingen verrichten, die iemand niet alleen
onverschillig zijn, doch waarvan men liever het tegendeel zou wenschen te
doen; allebeî komen op één en hetzelfde neêr, het is Dichten en Verdichten.
De grootste misslag in den mensch is naar de dingen eerst vurig te streven en
d a a r n a te onderzoeken wat ze waard zijn.
Scherts is een proef voor het steekhoudende van den ernst; wat geen scherts
kan verdragen, staat op zwakken voet. Geldig voor leven en kunst.
29 Aug. 1847. Tine*) als Chriemhilde: eine schwarze Flamme! Grosz!
Uebergewaltig.
Woensdag den 12den Januari 1848 is mijn klein dochtertje met de namen Christine
Elisabeth Adolphine door den Dominé van de protestantsche gemeente alhier
gedoopt....

Een dichter, een kunstenaar, een wijsgeer, een raadsel voor anderen en zichzelven,
een tweesnijdend zwaard, een vat vol tegenstrijdigheden, in één woord een mensch,
wien niets menschelijks vreemd bleef. - Ziedaar Friedrich Hebbel.
PIET VLUCHTIG.

Oude boeken.
MET groote belangstelling zullen velen gelezen hebben wat in de Januari-aflevering,
blz. 10-11, van dit Maandschrift door den Heer F. Bezemer is medegedeeld naar
aanleiding van en over de tegenwoordig zeldzaam voorkomende ‘Datheeniana’, door
Juvenalis Glaucomastix. Wat mij aangaat, na de lezing nam ik mijn exemplaar van
het genoemde spotschrift weder eens ter hand; opnieuw voor enkele oogenblikken
mij onledig houdende met zijnen geestigen en guitigen, doorloopend sarcastischen
inhoud, vormde ik daarna het plan om hier ter plaatse even de aandacht te vestigen
op een tweede, niet minder zeldzaam werkje, mede in mijn bezit, dagteekenende uit
denzelfden tijd en hetzelfde onderwerp behandelende.
In het jaar 1756 namelijk zijn verschenen te Middelburg en te Amsterdam, bij
Louis Taillefert, Dz. en Dirk Onder de Linden, de ‘A a n m e r k i n g e n op de
Psalmberymingen van P e t r u s D a t h e n u s ; in welke uit het algemeen gebrek van
taal- en dightkunde, onheblyke wantaal van psalm tot psalm voorkomende, en
ongelykvormigheidt aan den text, derzelver onbestaanbaar Gebruik, en
Noodtzaaklykheidt der Veranderinge vertoont en aangedrongen wordt, door
A n d r e a s A n d r i e s s e n , Predikant te Vere.

*) Hebbels vrouw, aanzienlijk tooneelspeelster aan het Burg-theater in de rol van C. in Raupach's
‘Nibelungenhort’.
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Titelvignet uit: ‘De Aanmerkingen op de Psalmberymingen van Petrus Dathenus’.

Het titelblad drukken wij hier af. Het geheel, van dezelfde afmetingen als het
geschrift van Glaucomastix, bestaat uit drie deelen, ieder met een langgerekten titel:
I. Beredeneert Vertoog, aangaande de noodtzaaklykheidt, en mooglykheidt der
veranderinge van het Openbaar Psalmgezang; en de middelen, door welke het zoude
konnen bevordert worden (blz. 1-48). - II. Vertonende, met enen overvloedt van
bewyzen, de onhebbelyke wantaal en ondraaglyke uitdrukkingen, van psalm tot
psalm, by Datheen voorkomende (blz. 49-168). - en III. Behelzende ene naauwkeurige
Naamlyst der genen, die de psalmen van David, in Nederlandtsche dightmaat gebragt
hebben; benevens de uitvoering van hun werk (blz. 169-213). - Bij wijze van inleiding
laat de schrijver aan alles voorafgaan eene reeks ‘Getuigenissen, van verscheidene
schryveren, aangaande de onheblykheid der psalmen van P. Dathenus; en de
noodtzaaklykheidt der veranderinge van het openbaar psalmgezang’.
Merkwaardig is het boek van Andriessen, omdat het op blz. 174 henenwijst naar
drie edities, reeds in 1566 verschenen van de psalmberijming van Datheen: eene,
gedrukt buiten Londen, bij M. Wendelen; eene tweede, ‘zonder naam van plaatse’,
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maar met ‘de ondertekening agter de voorreden van Datheen, 1566., den 25. dag
Martis’; eene derde, een exemplaar in 120, te Heidelberg uitgegeven en indertijd
toebehoord hebbende aan Jan van Beekhoven de Wind, Med. Doet. en Doopsgezind
predikant te Haarlem. Verg. hierbij wat door Dr. L.A. van Langeraad te Lekkerkerk
geschreven is over de eerste drukken van Datheen 's Psalmen in zijne belangrijke
studie ‘De Psalmen’, opgenomen in de ‘Teekenen des Tijds’, 2de jaarg. - 1900 -, afl.
5 (zie ‘Overdruk’, blz. 16-18). Niet spottend maar ernstig, niet heftig maar bezadigd,
niet altijd afkeurende maar meermalen ook waardeerende, overal zichzelven gelijk
blijvende en op eene den Evangeliedienaar waardige wijze bespreekt Andriessen in
zijne ‘Aanmerkingen’ de gebreken der bekende psalmberijming, voornamelijk met
het doel zijnen tijdgenooten het middel aan de hand te doen tot verbetering.
Wien past het nader om de feilen aan te wyzen
Van godsdienst, hoe genaamd, dan aan een godsgezant,
Die niet zoekt eigen lof? wie kan dan ook mispryzen,
A n d r i e s s e n , uwen lust om op een betren trant,
Waar 't moogelyk dan 't is, het Psalmgezang te brengen?
Niet tot verkleining van D a t h e n u s vlyt, gansch niet.
Maar wie kan al die vreemde en duistre taal gehengen
En zaken, die men niet in D a v i d s Psalmen ziet?
Aldus de aanhef van een in het boek opgenomen lofdicht.
Na de verschijning van de ‘Aanmerkingen’ en van de twee jaren later volgende
‘Datheeniana’ zijn in den lande heel wat pennen in beweging gebracht; toch hebben
beide krachtig medegewerkt tot verbetering, d.w.z. tot de invoering op 1 Januari
1775 van een nieuwen, den thans in de Nederlandsche Hervormde Kerk gebruikelijken
psalmbundel.
Wie over de verschillende psalmberijmingen uit vroegeren en lateren tijd en over
het daarmede samenhangende volledig wenscht ingelicht te worden, raadplege o.a.
de ‘Kerkelyke Historie van het Psalm-gezang der Christenen’, door Josua van Iperen,
2 dln., Amsterdam, 1777-1778, passim, en, meer beknopt, H.H. Barger, ‘Ons
Kerkboek’, Groningen, 1900, blz. 25-63 (verg. blz. 287-376).
D.A. BRINKERINK.
Bovenkarspel.
1)

Multatuli's blijspel?
IN het Febr.-nommer van D e G i d s verscheen een aankondiging van mijn
‘Multatuliana’ (Baarn, Hollandia-drukkerij). In deze - overigens waardeerende. aankondiging komt de volgende opmerking voor:
1) Onder het afdrukken van dit artikel kwam mij het Februari-nummer van ‘Den Gulden Winckel’
in handen, waar ik op blz. 31 vermeld vind, dat de Heer D.F. Scheurleer te 's-Gravenhage
bezit ‘van de “P s a l m e n v a n D a t h e e n ” veertien exemplaren, zijnde de verschillende
uitgaven van dit werk vanaf het jaar 1566 tot het jaar 1668’.
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‘De heer Kok vergist zich, wanneer hij op blz. 154 schrijft: “Va n h e t
v e r w a c h t e b l i j s p e l i s n i e t s g e k o m e n , z o o a l s m e n w e e t ”, De heer
Petit weet het beter. In zijn bibliografisch overzicht leest men onder de na Multatuli's
dood uitgegeven werken: “A l e i d ”. Twee fragmenten uit een onafgewerkt blijspel’
Deze fragmenten’ enz. Niet uit gevoeligheid over het verwijt van een zoogen.
vergissing, maar om de zaak zelve tot helderheid te brengen, veroorloof ik mij hier
eenige nadere opmerkingen in het midden te brengen. Wel zou ik allereerst de vraag
kunnen doen, of de recensent werkelijk meende, dat de fragmenten van A l e i d mij
onbekend waren? Dat vermoeden zou toch al te gek zijn; dus genoeg daarover. De
hoofdvraag blijft, of ik mij onjuist heb uitgedrukt en daardoor aanleiding gaf om van
een ‘vergissing’ te spreken.
In de ‘Brieven’ komen herhaaldelijk toespelingen van Multatuli voor op zijn aan
den uitgever Funke en aan de heeren Le Gras en Haspels toegezegd blijspel. Ik
herinner mij de volgende plaatsen. In een brief uit Wiesbaden aan den heer J.N. v.
Hall en gedateerd: 11 Maart 1873, schrijft M.
‘Verbeeld u, ik ben m'n uitgever 'n Blyspel schuldig. En ik kan maar niet beginnen:
Ik durf niet! Dat is de zuivere waarheid. Nu moet men daarby weten dat de Comédies
(????) van Molière my niet bevallen. Van den Bergh's “N e v e n ” ook niet. En ik zie
tot nog toe geen kans de dingen die me daarin niet aanstaan, beter te maken of te
vermyden. Daarom kan ik in waarheid zeggen dat ik niet durf.’
Kort daarop schrijft M. uit Wiesbaden (18 Maart) aan den heer Funke:
‘Blyspel? Wel zeker! Ik schreef nog aan van Hall dat ik 't wil. En 't zal geschieden.
Maar... ik durf niet. De eischen van een blyspel zyn naar myn inzien zeer hoog. Ja,
ik wil absoluut 'n Blyspel maken, maar laat me m'n tyd kiezen. O, de eischen zyn
zoo zwaar. Niets is gemakkelyker dan grollen (farce). Die klip moet vermeden worden.
Nu, ik zal er geen verhandeling over schryven. Ik zal 't u leveren, maar geef me tyd’.
Hier volgen nog enkele interessante denkbeelden over het blijspel, o.a. ‘Maar zeker
zal 't weer tot geen enkele school behooren, ook niet tot de antieke’, enz.
En wederom aan den heer van Hall, uit Wiesbaden, 2 Nov. 1874:
‘Nog altyd sukkel ik met 'n Blyspel, of Blyspe-
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len, want ze avorteeren telkens! Het is drommels moeilyk, vooral daar ons Publiek
zoo byzonder leerzuchtig is, en ik juist alle didaktiek, alle preekerigheid vermyden
wou! Wat leert men uit: “As you like it?” Uit “What you will?” Men is ten-onzent
niet gediend met gulle tendenzlooze vroolykheid: “Dit is in Publiek 'n slecht merk”
zou Droogstoppel zeggen. Ik laat nu daar, of ik slagen zou in 't leveren van wat my
voorkomt de eisch te zyn. Tot nog toe niet!’
En nogmaals aan den heer van Hall den 26en Dec. 1875 een toespeling op het
voorgenomen blijspel, als M. terloops over Mevr. Beersmans in Vo r s t e n s c h o o l
spreekt:
‘Juffr. B. heeft beloofd, nog eens als “Louise” op te treden als ik in Holland wezen
zal (hm. als m'n blyspel af is!) en dan zal 't my een ware studie zyn met haar te
spreken’, - Verder nog eens in den brief van 25 Febr. 1876, waar M. schrijft:
‘Schrijf me iets over uw huishouden, uw vrouw, uw kleinen kerel. Och, ik had al
zoo lang in Holland moeten wezen voor zyn beker. Dat vervloekte Blyspel!’
Terwijl op een briefkaart aan denzelfden heer, 2 Dec. 1876 het slot luidt:
‘Ik heb een schuld aan uw kleinen kerel. 't Wacht op... “Blijspel” hm!’
Ook in brieven aan anderen komen de toespelingen op het beloofde blijspel voor.
Zoo schrijft M. den 25en Dec 1875 aan den uitgever Waltman te Delft:
‘Wat m'n geen tyd hebben betreft, ik sukkel nog al met de correctie van Bundel
III en IV. Op 't afwerken daarvan en de Specialiteiten wacht het Blyspel’.
In een merkwaardigen brief aan den heer Roessingh van Iterson wordt er tweemaal
melding gemaakt van het ongeschreven blijspel; 't is of de gedachte daaraan hem
voortdurend vervolgt. In den aanvang schrijft M. uit Wiesbaden, den 23 Nov. 1876:
‘Ja, zeker hopen wy u in Holland te komen zien. 't Wacht hoofdzakelyk op dat
verschrikkelyke blyspel. Ik oen 't schuldig en kan 't maar niet naar m'n zin krygen.
Ik heb wel al de volume van tien blyspellen gemaakt, maar al die brokken maken
geen héél. En 't wordt hoe langer hoe moeilyker. Velen wachten er op en vragen er
naar’ - - Verder gaat de geheele brief over zijn plan en ontwerp, en dat juist maakt dien
brief zoo merkwaardig. M. vervolgt na eenige woorden aan 't adres van 't Hollandsch
publiek:
‘En... en... ik weet niet wat 'n blyspel eigenlyk is! Ziedaar 'n bekentenis die mal
klinkt in den mond van 'n auteur, literator of wat ik dan heet te wezen. Waarachtig
ik weet het niet! Wat ze hier “Lustspiel” noemen, is byna doorgaande slechts 'n farce,
'n klucht. De comedies (blyspelen?) van Molière zijn gedeeltelyk onmogelijke grollen
(en dan nog uit Plautus en Terentius getrokken!) gedeeltelijk comédies de moeurs,
waarin menschkunde een ongelukkige rol speelt. De Misanthrope byv. is geen
menschenhater, maar 'n ontevreden, kregelige vitter. De Avare is overdreven tot het
krankzinnige toe. De huichelary van Tartuffe is grof als boonenstroo, etc’.
Ten slotte nog een aanhaling uit een brief aan den heer J.M. Haspels, den
schouwburg-directeur wien het recht tot opvoering van het beloofde blijspel was
toegezegd. In een brief van 27 Sept. 1875 zegt M.:
‘Stipt genomen kan m'n blyspel niet goed worden. Ik ben nu vervuld van de
behoefte aan 'n succes voor uw gezelschap, en by kunstwerken mag geen bykomende
stimulans meewerken. Zoodra men iets voortbrengt om elke andere reden dan uit
behoefte aan verlossing wordt het machwerk, de la facture, knoeierij!’
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De jongste brief waaraan een dezer aanhalingen ontleend is, dagteekent van Nov.
1876. Het laatste citaat uit een brief aan den directeur Haspels is ook duidelijk genoeg.
Die aanhalingen breng ik in verband met hetgeen de uitgeefster der B r i e v e n op
blz. 248 van den bundel: L a a t s t e P e r i o d e zegt. Ik lees daar: ‘Ook hadden zij
(de voordrachten) het aangename dat Multatuli tijdens zijn verblijf in Holland
sommige oude vrienden wederzag, en nieuwe relaties aanknoopte, waarvan eenige
hem later tot steun waren. Maar ze hadden het nadeel dat hij na afloop van zulk een
“Odyssee” zooals hij zijn zwerftochten door Holland noemde, vermoeid en
overprikkeld niet in staat was om te werken, z o o d a t e r o o k n a d a t h i j i n
'76 z i j n l a a t s t e n b u n d e l I d e ë n g e s l o t e n h a d , g e e n n i e u w e
g e s c h r i f t e n m e e r v a n h e m v e r s c h e n e n z i j n ’.
Vandaar dat ik meende te kunnen besluiten: ‘Van het verwachte blijspel is niets
gekomen.’ Ten overvloede voegde ik er nog bij: ‘Zie daarover verder de B r i e v e n ’.
De vraag is nu: Zijn de tooneelen uit ‘A l e i d ’, in 1891, dus vier jaar na den dood
van M. uitgekomen, werkelijk fragmenten uit het blijspel, dat M. het voornemen had
de Rotterdamsche tooneel-directie volgens toezegging aan te bieden? Er gaat geen
‘Voorbericht’ aan A l e i d vooraf om ons daaromtrent in te lichten; er staat alleen
op den titel: ‘Twee fragmenten uit een onafgewerkt blijspel’. De verslagen van de
opvoeringen geven evenmin eenige inlichting. De verslaggever van het Weekblad
‘de Amsterdammer’ spreekt zelfs het vermoeden uit, dat de fragmen-
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ten behooren tot de eerste periode van den auteur, wellicht uit zijn jeugd. Misschien
zou Mevr. de Wed. Douwes Dekker - Hamminck Schepel ons volkomen zekerheid
kunnen geven. Zoolang die zekerheid niet gegeven is, kan men niet zeggen, dat wij
in A l e i d de fragmenten bezitten van het blijspel, waar M. in zijn brieven voortdurend
op zinspeelt, waar hij eenige jaren na de toezegging zich mee bezwaard gevoelde en
waarvan ik zei, dat het niet verschenen is. ‘Zich mee bezwaard gevoelde’, zeg ik,
voornamelijk om de hooge eischen die hij aan den blijspeldichter stelde, volgens zijn
eigen woorden. In dat opzicht zijn de gegeven aanhalingen evenzeer van beteekenis
voor de kennis van den a u t e u r Multatuli. Of weet de heer J.N. van Hall er meer
van?
En zelfs al waren de fragmenten tooneelen uit het toegezegde blijspel, dan nog
zou het beweren juist zijn, dat het beloofde blijspel a l s g e h e e l ons niet door den
auteur is nagelaten, wat wij moeten betreuren voor onze tooneel-literatuur. Op het
hoogst had ik er dan kunnen bijvoegen: met uitzondering van een paar tooneelen
onder een titel dien wij tot heden niet weten, of het de oorspronkelijke titel geweest
zou zijn, als het stuk voltooid tot ons gekomen ware. Na 1876 schijnt M. niet meer
in de stemming geweest te zijn om zijn plan te volvoeren.
DR. A. S KOK.

Keur
Top Naeff, 't Veulen. - Amsterdam, H.J.W. Becht.
Bij de aankondiging van Mejuffrouw Top Naeffs werken kan de beoordeelaar reeds
lang niet meer volstaan met het gebruiken van de bekende, afgesleten aanprijzende
termen, waarmeê nog maar al te vaak de nieuw verschenen werken-voor-de-jeugd
bij het groote publiek worden ingeleid, als daar zijn: ‘boeiend geschreven’, ‘zal door
onze jongens en meisjes met de aanstaande feesten zeker veel gevraagd worden’ etc.
etc. - Toch is het feit, dat de meeste kinderboeken niet anders dan het van dergelijke
gemeenplaatsen aaneenhangend mager aanbevelinkje als reispas medekrijgen, in de
meeste gevallen niet zoozeer de schuld van den met boeken ‘doodgegooiden’
recensent als wel van de boeken zelf, welker inhoud, nu ja, door deze onbeduidende
termen tamelijk wel nabij wordt gekomen, 't geen toch de bedoeling is van iedere
recensie. - Van een jongens- of meisjesboek eischt men veelal nog niet anders dan
dat het vlot geschreven en boeiend om te lezen zij en geen dingen bevatte, waarmeê
de lieve jeugd nog niet van noode heeft. Mejuffrouw Top Naeff s c h r i j f t vlot en
boeiend, en door zoovele andere eigenschappen van het bij Becht royaal uitgegeven
werk (o.a. door de, op éen na mijns inziens minder goed gelukte, illustraties, en het
totaal ontbreken van d i e motieven, welke aan den modernen r o m a n nu eenmaal
onafscheidelijk verbonden schijnen te zijn) biedt het werk zich blijkbaar aan als:
kinderboek, meisjesboek, geschikt voor, ja, voor welken leeftijd eigenlijk? Zeker
niet voor de heel jongen, zoomin als ‘Schoolidyllen’ en ‘De Tweelingen’. Ik vermoed
dat ‘'t Veulen’ (waarom niet H e t Veulen, 't geen op een titelblad toch veel ooglijker
staat?) bij uitstek zal gelezen worden door meisjes tusschen 14 en 18 jaar, waarmeê
geenszins de mogelijkheid mag worden uitgesloten, dat ook ouderen, ja zelfs mannen,
van harte dit werk zullen kunnen genieten.
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TOP NAEFF

Zóó althans is het mij gegaan, om de eenvoudige reden, dat Top Naeffs laatste
werk niet een meisjesboek tout court, maar een l i t t e r a i r (meisjes)-boek is, te
genieten door elk die voor het literatuur-genieten vatbaar is. Hiermeê
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zij weêr niet gezegd, dat het gansche boek ‘literatuur’ is. Er komen zeer veel, schoon
aan-éénstuk boeiend blijvende, toch litterair-slap-geschreven perioden in ‘'t Veulen’
voor, waar der schrijfster blijkbaar alléen haar taak van voor m e i s j e s te schrijven
heeft voor oogen gestaan; doch zelfs in deze perioden blinken den aandachtigen lezer
voortdurend zinnetjes, zelfs maar enkele woorden, tegen, als zuivere diamantjes
tusschen louter glas. - Doch de groote litteraire blijdschap in dit boek is de teekening
van de familie Verkerk, bij wie Jo Welders, het Veulen, aan huis woont. Het
bohémien-achtige der bewoners van ‘Villa Treurniet’ is uitstekend weêrgegeven, en
men mag het bejammeren, dat de schr. dit gegeven niet voor een, als geheel ernstiger,
werk dan dit meisjesboek heeft bewaard; de teekening had dan nòg zuiverder en
gaver kunnen worden.
De lust tot citeeren bekruipt me, edoch, hiertoe ontbreekt me de plaats. Een enkel
voorbeeld van wat ik met het litteraire in Top Naeffs boek bedoel:
... ‘Op Zondag, den uitslaapdag, (verschenen) de familieleden niet vóór half elf
op het dek. ‘De Zondagochtendstemming’ zei Loet, zich rekkend van lekkere luiheid
tot de stoel er van kraakte, en zijn vuisten, boven zijn hoofd, ver uit de manchetlooze
mouwen staken, ‘dat is je stemming!’ Maar dan prikte Dora of Jo hem met haar
vinger plagend in zijn vestje, wat hij niet hebben kon, of ze maakte alleen maar 't
dreigend gebaar en dan vloog de luilak overeind en liep haar na door de kleine ruimte,
deur in deur uit en gooide haar de oude versleten pantoffels naar 't hoofd. Gelukkig
dat ze geen buren hadden, die zich konden ergeren aan 't gekraai en gelach op zoo'n
stemmingsvollen Zondagmorgen. 's Zomers werkten ze in het tuintje, harkten de
paadjes, bonden de rozen op, wiedden en snoeiden, terwijl Jam en Jelly door het gras
rolden en soms ook tante Jo haar veulenachtige natuur niet verloochenen kon!’ (bl.
247).
Zeker, er zijn andere, stichtelijker wijzen om een Zondagmorgen door te brengen,
maar aan het litterair gehalte van deze passage doet dit niets af; ze is typisch van
raakheid, het l e v e n op 't papier geprojecteerd. - Ook de geheime liefde tusschen
Staps en Koos is goed getypeerd, treffend van onopgesmukt gevoel.
En hiermede moet ik deze aankondiging besluiten. Of ik geen aanmerkingen heb?
Ach ja, maar ik vit niet graag, waar zooveel te prijzen valt. De taal schijnt mij over
't algemeen beter verzorgd dan in de vorige boeken dezer schrijfster; de interpunctie
laat echter nog wel wat te wenschen over. Ook hoede Mejuffrouw Top Naeff zich
ervoor te schrijven ‘ze’ als het ‘haar’ moet zijn, zooals op blz. 73: ‘Je moet niet
denken dat ik ze zoo aardig vind’ (van een meisje).
Ook een germanisme als ‘handgepak’ (blz. 241) acht ik minder aanbevelenswaard.
G.v.E.

Samuel Falkland, Schetsen, VIIe bundel - Amsterdam, H. J W. Becht.
‘Er is geen mogelijkheid aan, Falkland te ontkennen, dood te zwijgen of weg te
redeneeren.’ Aldus een der zinsneden van de tamelijk snorkende pagina, die de
uitgever goedvond aan 't begin van dezen 7en bundel des bekenden auteurs ter
aanprijzing te doen afdrukken. - Nu, Falkland, d.w.z. diens talent, te ontkennen, laat
staan dood te zwijgen of weg te redeneeren is, voor zoover mij bekend, dan ook tot
nog toe door geen enkel criticus beproefd, wat wel geen bewijs (zóó sceptisch zijn
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we nu, helaas, eenmaal, waar het de waardeering onzer litteraire critiek geldt), maar
toch in dit geval een sterke mate van waarschijnlijkheid oplevert voor de meening,
dat deze Falkland in zijn soort werkelijk iets zeer bijzonders weet voort te brengen.
Slechts prullen en uitnemenden genieten immers gemeenlijk de betrekkelijke rust,
van zich niet, als door een troep bijtende honden, door de critizeerende helft der
menschheid te zien uiteengescheurd.
En aangezien Falkland niet tot de prullen behoort (in welk geval hij naar alle
berekening reeds lang ware doodgezwegen) bestaat er wel eenige reden aan te nemen,
dat men dezen schrijver een plaats onder de uitnemenden - zij het slechts in een
bepaald genre van niet zeer hoogstaande literatuur - op den duur althans niet zal
kunnen ontzeggen.
Werkelijk komt het dan ook geen oogenblik in mij op, iets anders te doen, dan
wat reeds zoovelen vóor mij deden: n.l. van ganscher harte te loven wat ons hier
frisch' en geestigs, als uit een onverdroogbare bron, geboden wordt. - Toch heb ik
eenig voorbehoud. Het wil mij n.l. schijnen, dat prijzen-door-dik-en-dun-heen, zooals
het door onze hedendaagsche critici maar al te veel geschiedt, nóch dienstig is voor
't publiek, nóch voor den behandelden auteur, door dezen laatste in de meeste gevallen
ook allerminst gewenscht wordt. Geen lof, die meer waarde heeft dan die, welke
n e v e n s bedenkingen wordt toegezwaaid. En daarom wil ik mijn bedenkingen tegen
dezen 7en bundel van Falklands schetsen niet terughouden. In de eerste plaats eene
met betrekking tot het g e n r e .
Zooals bekend geeft Falkland instantanétjes, schetsjes van maar een paar bladzijden
elk, grepen

Den Gulden Winckel. Jaargang 3

55
uit het dagelijksch leven, krachtig en raak op het papier geworpen. Hij stelt ons direct
vóor zijn onderwerp, duwt er ons, om zoo te zeggen, met onzen neus pardoes tegen
aan, dat wij het zien, ruiken, tasten. En dat alles niet zwaar-realistisch, zooals vaak
zijn tweede ik: Heyermans, maar met een zekeren zwier van luchte gemakkelijkheid,
goed-lachschen humor, die zijn schetsen niet anders dan populair kònden maken.
Toch schuilt in deze gemakkelijkheid, dezen humor juist een gevaar, daar de eerste
zoo licht in achteloosheid, de tweede in zouteloosheid ontaardt. En achteloos en
zouteloos schijnen mij Falklands schetsen hier en daar.
Mij ontbreekt de gelegenheid om in bijzonderheden te vervallen; achteloos (ten
opzichte n.l. van den smaak zijner lezers) is F. zeker, als hij in ‘Napoleon heeft slaap’
zijn gegeven zóó chargeert, dat er het echte, tintelende leven (dat toch Heyermans
zoo lief heeft!) moeilijk meer in te herkennen valt, plaats als het hier heeft moeten
maken voor een logge, schel-gekleurde en weinig geestige parodie.
Hier kom ik vanzelf tot het tweede gedeelte van mijn grief, n.l. het zoutelooze hier
en daar. Een duidelijk voorbeeld hiervan vindt men in ‘Stalverschrikking’ en
‘Vegetarische Droom.’ - Dieren en planten op een geestig-natuurlijke wijze samen
te doen spreken, waarlijk, daar behoort nog iets anders toe dan Falklands gemakkelijke
zwier. - En nu moge men het zeer verschoonbaar noemen, dat in een dergelijk genre
de eene schets beter slaagt dan de andere, er van spreken dat het ‘niet alles’ is, iedere
week, als F. doet, voor zijn lezers met iets nieuws voor den dag te komen, dat frisch
is en ‘pakt’, - ik geef grif toe dat het de schuld van het genre is, te verschoonen,
zoolang als... de schetsen verborgen blijven in de kolommen van een courant, doch
geenszins als ze in boekvorm zich opnieuw en dat wel ‘ter beoordeeling’ komen
aanbieden.
Over mijn tweede bezwaar kan ik kort zijn. Alles in deze schetsen toont aan, dat
F. wil zijn: litterair, en als zoodanig is hij ook door zijn critici eenstemmig geprezen.
Bedenking behoort dan echter geopperd tegen een zin als deze: ‘ze liet haar dor
hoofdje op de geweldige ontroeringsgolven drijven...’ (blz. 51), wat natuurlijk valsch
gedacht is; - tegen: ‘z w o m *) Ma's gelaat in h a a t *) en g r i m m i g h e i d *)...’ (blz.
19), daar ‘zwemmen’ aan iets weeks, iets meêgevends en ‘haat’ en ‘grimmigheid
daar-en-tegen aan iets straks en stugs doen denken. Eveneens valsch is:... ‘De
g o r d i j n e n hingen zwaar voor de ramen, d o m p e l e n d het vertrek in een killen
schemer... De boeken p l a n k e n r e k t e n l o g dreigend...’ (blz. 43).
Doch genoeg, ik wil niet eindigen zonder met groote waardeering de aandacht te
vestigen op ‘Klokken’ (fijn-humoristisch-tragisch) ‘Donkere kamer’ (tragisch),
waarin vooral goed dit trekje in de teekening der moeder, als zij haar zoon op het
vreeselijke, zijn aanstaande blindheid, wil voorbereiden en niet durft... ‘Ze vroeg
alleen: Jaap, zit je goed?’
En nam zijn handen die nou eindelijk trilden in háár handen.
En zoende hem op z'n wangen, d i c h t b i j z ' n o o g e n .
En zei geen woord.
En huilde niet.
Maar toen-ie nou zelf eindloos te snikken begon, sprak ze zacht:
‘Niet huilen, jongen. Da's slécht voor je oogen. Toe Jaap...’ (blz. 16.)
*) Ik spatieer hier en in 't volgende. v. E.
*) Ik spatieer hier en in 't volgende. v. E.
*) Ik spatieer hier en in 't volgende. v. E.
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Verder ‘Reuzensom,’ waaruit humor frischt, aandoening zachtkens u áánzweeft;
en ‘Huisreis’, proeve van hedendaagsch realisme-op-zijn-best.
In elk geval dus is deze 7e bundel er een die ‘wat bij u achterlaat,’ - voorwaar geen
geringe verdienste!
G.v.E.

Hjalmar Reits.
DE Dochter van den Handsopper. Afrikaansch- Hollandsche roman. Amsterdam Van Holkema en Warendorf. 1903.
Er is ten slotte toch iets aantrekkelijks in die volkomen ontstentenis van letterkundige
flirt, die het geschrijf van den auteur van bovengenoemd boek kenmerkt.
Er wordt sedert achttienhonderd tachtig en zooveel in de Nederlandsche letterkunde
oneindig veel geschreven dat ten volle recht heeft op de toepassing van het epiteton
knap.
Dit ‘knap’ zonder meer bevat echter maar een beperkte lofspraak, want het is vaak
een uiterlijk ornament, dat innerlijke armoede verbergen moet. Toch staat bij veel
auteurs van den tegenwoordigen tijd het streven naar de qualiteit van ‘een charperitier
littéraire,’ die vaak tot preciositeit en langdradigheid aanleiding geeft, op den
voorgrond. Het is daarom een grappige verrassing, eens een boek onder de oogen te
krijgen, welks schrijver (verdient een zoo naief verteller als Hjalmar Reits dezen
officieelen vaktitel wel?) zich in 't geheel niet heeft toegelegd op knapheid.
‘De dochter van den Handsopper,’ getuige 't reeds zijn titel, is volstrekt onknap.
(Ik heb 't niet over de juffer, maar over 't boek!) 't Is niets dan
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een slecht, recht verhaal, dat noch door compositie, noch door stijl, en evenmin door
geest of poëtische vinding recht heeft op letterkundige waardeering.
Toch heeft deze simpele, jongensachtige vertelling mij goed gedaan, omdat er iets
in natrilt van de groote ontroering, die de heldhaftige strijd der burgers van de beide
republieken in het hart gaf.
Er wordt niet in geschermd met groote woorden, niet naar valsch pathos gestreefd...
Er was veel te vertellen en de feiten waren sprekend genoeg om een sterk-gekleurd
décor te kunnen ontberen.
Maar een zekere neiging tot verdichting deed den schrijver naar den romanvorm
grijpen, hij vlocht door zijn oorlogsverhaal, rijk aan feiten en beschouwingen, een
tamelijk onhandig aangebracht en soms vrij verward uitgewerkt liefdeshistorietje,
en uit dit recept werd een boek toebereid, dat zeer zeker niet op de klassieke plank
belanden zal, maar dat nochtans de belangstelling verdient van velen, om de nuchtere
oprechtheid, waarmede het gegeven werd en de krachtige affectie aan de
Zuid-Afrikaansche belangen, die 't in de pen gaf.
Een schrijver van niet groote capaciteiten (en dit is Hjalmar Reitz zeker niet), die
voor alles naar literaire kunstigheid streeft, sluit zich gewoonlijk bij een zekere
letterkundige school aan wordt dus decadent en boet zijn persoonlijkheid in. Reitz
evenwel vertelde en babbelde zooals 't hem voor den mond kwam, en daarom bezit
zijn arbeid wat veel knappe boeken missen, individualiteit. In L a D é b â c l e heeft
Zola ons den gemoedstoestand geteekend der soldaten vóór den aanvang van het
gevecht, die geheel afwijkt van wat men gewoon is, zich van dergelijke emoties voor
te stellen.
De nabijheid van het gevaar maakt zoo overspannen, dat de fijnere gevoelsprikkels
geheel verstompen en de nadering van het dreigende onheil zoo weinig meer ontroert,
dat door kleine voorvallen zelfs een uitbundige lachlust wordt opgewekt.
Dergelijke stemmingen vindt men in dit verhaal terug.
Als de gewoonste zaak ter wereld wordt met enkele woorden aangegeven, hoe een
boer zijn hoeve ziet verbranden, zijn vrouw en kinderen wegvoeren; terwijl hij er
machteloos tegenover staat. Toch is hij zoodanig over zijn verdriet heen, dat hij rustig
wegtrekt om zich bij een commando aan te sluiten, dat naar het laatste refuge, de
bergen, terug gaat, en dus (naar de wijze der echte romanschrijvers) den dood in het
hart moest hebben...
't Mocht wat... De voortvluchtige boer wordt door twee kameraden gevonden,
terwijl hij het volkslied loopt te neuriën, en de ‘wanhopige’ soldaten der wijkende
divisie vermaken zich met het talrijke wild, dat zich op 't terrein bevindt en schieten
onder luid gelach en hoera's steenbokken en hazen...
Ziehier nog een treffend voorbeeld:
Een jong meisje heeft een verzameling aangelegd van ‘badges’ d.w.z.
nummer-plaatjes van Engelsche soldaten, die haar kennissen als een aardigheid voor
haar meebrengen.
‘Ik heb nou al vijf en zestig verschillende soorten,’ zegt ze, ‘maar ik wou zoo
graag een van die Yeomanry hé; toe Jan, waarom schiet jij niet een van hulle: neef
Piet zè hulle is zoo mak!’
Men zou er licht toe komen, dit meisje voor een zedelijk monster te houden... Elk
van die voorwerpjes, die ze van haar aanbidders vraagt, kostte een man het leven...
Het geval schijnt barbaarsch genoeg voor een sprookjesprinses uit de Duizend en

Den Gulden Winckel. Jaargang 3

één nacht. Maar de voordurende nabijheid van het wreede en schokkende leven van
den krijg heeft haar een geheel and er milieu van denken en voelen gegeven, heeft
haar blind gemaakt tegenover de gruwelen, die iets geworden zijn als een dagelijksch,
huishoudelijk gedoe, iets wat door zijn veelvuldig gebeuren niet meer naderbij
bekeken en gepeild wordt...
Zóó geeft dit boek in zijn eenvoud vaak stukjes realiteit, gelijk geen realist ze
aangedurfd zou hebben... en dat is er de charme van.
De schrijver heeft voornamelijk het laatste gedeelte van den oorlog gevolgd... van
Modder-rivier tot Ceylon. Op de haast al te overvoedige Zuid-Afrika literatuur geeft
het door zijn vorm een eigenaardige afwisseling.
Reitz, de vader, heeft het werk van zijn zoon niet alleen van een korte inleiding
voorzien, maar ook van een titelgedicht in de ‘landstaal van Zuid-Afrika’, terwijl
een vrij groot aantal andere gedichten van zijn hand door het boek verstrooid zijn.
Evenals het proza van Hjalmar, zijn ze, ondanks een zekere simpele onhandigheid
in de uitvoering, de reflex van sterke uitdrukken.
Zóó is trouwens elke bladzijde van dit ongekunstelde, onkunstige... maar toch
interessante verhaal, dat ook om der wille van de goede zaak veel lezers vinde.
J.D.C.v.D.
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Derde Jaargang No. 4
De Shakespeare-Bacon-strijd van een schriftkundig standpunt.
EIN jedes Tierchen hat sein Plaisierchen - óók de ‘Litteratur-Historiker’. En 't is
hierbij alleen maar jammer, dat dit pleizier (in casu het een menschenleeftijd lang
op mollewijze rondwroeten om den monumentalen grafheuvel van een groot man)
den eenvoudigen, nuchteren buitenstaander zoo vaak een alles behalve verkwikkend
schouwspel biedt. Die buitenman toch, in zijn simpelheid, is dikwijls nog maar al te
zeer geneigd, aan zekere oud-modische, geheel aftandsche begrippen naievelijk een
waarde vast te hechten, bij de groote heeren der geleerde wereld reeds lang buiten
tel. Pieteit? Daaraan deden onze grootmoeders; wij, kinderen der twintigste eeuw,
kennen nog slechts één begrip, als richtsnoer voor leven en handelen: Wa a r h e i d .
- Al wat hier buiten valt lappen we met Vincent Haman ‘aan onze laars!’
Waarheid dan ook was zeer zeker het prijzenswaardig beginsel, dat bij dep Heer
W. Langenbruch, ‘vereidigter Schriftenvergleicher’ te Berlijn, heeft voorgezeten,
toen hij het artikel samenstelde, onlangs in een Duitsch tijdschrift gepubliceerd, en
waarvan ik mij gelukkig reken den lezers van ‘Den Gulden Winckel’ (welks
abonnentenaantal moge toenemen tot in lengte van dagen!) hier 't een en ander te
kunnen mededeelen.
In een voor eenigen tijd verschenen geschrift van den Leipziger Shakespeare-kenner
Edwin Bormann*) komen, nevens breedere, litterair-historische beschouwingen met
betrekking tot het vraagstuk Bacon-Shakespeare, van terzijde ook even de
handschriften der beide betrokken persoonlijkheden ter sprake, waarbij Bormann in
het licht stelt, dat Shakespeares handschrift in volmaakte tegenstelling staat met de
handschriften van alle beschaafden aan 't einde der 16e en door de gansche 17e eeuw,
waaruit de conclusie zou mogen getrokken worden, dat ook h i e r zich een stevige
pleitgrond opdoet voor de onderstelling, dat niet Shakespeare, doch Bacon de man
is, die zich in de literatuur aller eeuwen een monument van onvergankelijke
heerlijkheid heeft opgericht.
Langenbruch nu, onderwerpt deze, Bormanns, beschouwingen in 't genoemde
tijdschrift aan een graphologisch-critisch onderzoek, waarbij hem als basis dienen
een vijftal onderschriften (het eenige wat wij van de hand van Shakespeare bezitten!)
benevens van Bacon een brief, eveneens met een onderschrift (zie de facsimilés).
Vooraf wordt door den onderzoeker opgemerkt, dat het, naar den tegenwoordigen
stand der graphologie, niet wel mooglijk is het p o ë t i s c h t a l e n t als zoodanig uit
het handschrift eens dichters te herkennen; dat evenwel de voornaamste
schriftkundigen de meening zijn toegedaan, dat de beteekenis, de algemeene
geestelijke hoogte eens

*) Edwin Bormann, Das Shakespeare-Geheimniss, Leipzig, Selbstverlag.
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menschen, ook in zijn handschrift uitdrukking vindt. Zoo meent o.a. Michon, dat
personen met artistieken aanleg en daardoor buitengewoon gevoel voor vormen, een
voorliefde hebben voor de typographische karakters en het instinctmatig vermijden
vulgaire, leelijke letters nêer te schrijven, hetgeen uit een reeks van voorbeelden uit
de geschiedenis zou kunnen blijken.
Toch maant Langenbruch hier tot voorzichtigheid. Het gaat niet aan in deze theorie
van Michon de consequenties door te trekken. Wie als grapholoog in de gelegenheid
is geweest een menigte handschriften van kunstenaars te beschouwen, moet, meent
hij, zijn opvatting recht doen, dat vele voorname schilders bijvoorbeeld slechts letters
weten te vormen, welke alles eerder zijn dan typographisch schoon. Het
vormen-gevoel laat zich hier vèr zoeken.
Wat de quaestie nog ingewikkelder maakt is dit, dat het veelal niet dan als een
bloot gevolg van i j d e l h e i d kan worden aangemerkt, wat personen een ‘mooi’
handschrift doet aankweeken. Hetgeen alles bijeen toch weêr niet wegneemt, dat een
innig verkeer met het schoone en ideale op den duur niet zonder veredelenden invloed,
óók op het handschrift, blijven zal.

Handschrift van Raffael.

Doch dit aangenomen doen zich dadelijk nieuwe moeilijkheden voor. - Wàt is
schoon, wàt leelijk? Zijn dit eigenlijk wel absolute begrippen? Socrates, Plato, Leibniz,
Kant.... zoovele hoofden, zoovele verschillende definities ook, omtrent wàt schoon,
wàt leelijk is.
Een voorwerp is v o o r i e m a n d schoon of leelijk, doch kan het ook schoon of
leelijk zijn als ‘Ding f ü r s i c h ?’ Zóó als het glad of ruw, hard of zacht, groot of
klein is? - Men voelt hier het r e l a t i e v e . Tegenover het object is ons gevoel en 't
daaruit voortvloeiend oordeel individueel verscheiden.
Deze waarheid nu overgebracht op 't gebied der handschrift-vergelijking, verdient
het, zoo men tot iets meer dan een slechts betrekkelijk resultaat wil komen, dan ook
aanbeveling, een derde lid te trekken in de vergelijking: de proefsteen waaraan de
buitenstaander het smaakgehalte desgenen die de vergelijking voltrekt en het oordeel
velt, vermag te toetsen. - Geen dadelijke vergelijking alzoo tusschen de handschriften
van Bacon en Shakespeare, immers beiden in 't geding betrokken, maar ze elk
afzonderlijk getoetst aan 't handschrift van een derde, wiens artisticiteit, zelfs
genialiteit, boven iederen twijfel verheven is.

Den Gulden Winckel. Jaargang 3

Handschrift van Shakespeare.

Langenbruch kiest hiervoor Raffaël. Voor hem is 't handschr. dezes maestro's (zie
facsimile) een der volmaaktst-gevormde, uit een kunst-oogpunt zeer hoog staand. Welk een schoonheid van lijn, welk een edele, harmonische eenvoud! Zachtheid en
toch, in de afzonderlijke vormen, krachtige originaliteit; - niets vulgairs, niets gezochts
en fantastisch'; - over 't geheel voorname rust en klaarheid; in één woord: geschreven
schilderwerk!
Francis Bacons schrift nu toont, volgens Langenbruch, een onmiskenbare
geestelijke verwantschap met dat van den grooten schilder. Schoon gemaakter, minder
eenvoudig en harmonisch, is de gelijkheid in schrift- k a r a k t e r onloochenbaar.
Waaruit, trots de verscheidenheid in bijzonderheden, voor 't minst mag worden
afgeleid, dat Bacon een buitengemeen gevoel voor vormen, een voorname aesthetische
‘Empfindung’ bezeten heeft. Want ofschoon men deze verwantschap niet te hoog
moet schatten - immers de handschr. van bijna alle beschaafde mannen der 16e en
17e eeuw (Molière, Cromwell, Milton etc.) toonen aan, hoe men in dien tijd een
bijzondere waarde hechtte aan 't ‘teekenen’ der letters, - toch overtreft het schrift van
Bacon deze allen. Men lette vooral op de snel geschreven D, C, E, P, A. Meer
gekunsteld en ‘pozeerend’ zijn de N.M.V. etc. Van ruwheid, bizarrerie geen spoor.
Zelfs
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een leek moet in dit schrift door de hooge volmaaktheid der vormen getroffen worden.
Hiernaast de enkele zeldzame h a n d s c h r i f t -p r o e v e n van Shakespeare
beschouwend, bemerkt men het groote contrast. Ruw, vulgair, zonder harmonie of
richting, zonder schoonheid, zonder individualiteit. Een vleugje van vorm-schoonheid
toonen misschien de W, G, h, maar 't geheel blijft... vulgair. Voor Langenbruch staat
het dan ook vast, dat van de beide schrijvers Bacon verreweg het meest ontwikkeld
schoonheids-gevoel moet bezeten hebben. En daar het nu ten slotte blijkt, dat zelfs
kunstenaars van slechts weinig ‘Schulbildung’ en intellectueele ontwikkeling (L.
geeft zijn lezers als voorbeeld de handschr. van de duitsche boerin-dichteressen
Johanna Ambrosius en Catharina Koch) desniettemin letters weten te schrijven ‘von
feinem ästhetischen Gefühl’, komt hij tot de slotsom, dat een niet onbelangrijke
waarschijnlijkheid er voor spreekt ‘dass Francis Bacon und nicht William Shakespeare
der Verfasser der dem letzteren zugeschriebenen Dramen ist.’

Handschrift van Bacon.

Het valt niet te ontkennen, dat we met deze uitspraak tamelijk mal blijven zitten.
A f d o e n d zijn dergelijke argumenten, hoe zeer der kennismaking waard, toch zeker
allerminst. Doch ik heb U ook gewaarschuwd, lezer, dat het schouwspel niet hoogst
verkwikkelijk wezen zou.*)
Duizelend dreunt de vaart der eeuwen; de jaren hijgen hunnen uitgang tegemoet...
De menschjes, mieren, wroeten kleintjes, een kleinen tijd...
Hoog onder de woelige luchten, ópgestooten als een bronzen beeld, lacht, door de
tijden, het Genie - zijn stillen glimlach.....
*) De heer Bormann is inmiddels zoo goed mij mede te deelen, dat ook Prof. W. Preyer, de
groote physioloog en schriftkenner, van Langenbruchs meening was, dat de tooneelspeler
Shakespeare niet heeft kunnen schrijven, ‘nur seine Unterschrift malen’. - 't Is te hopen, dat
Prof. P. in dat geval wat e i n s c h l a g e n d e r argumenten ter overtuiging van 't
leeken-publiek heeft kunnen aanwenden, dan dit m.i. den heer Langenbruch mooglijk was!
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GERARD VAN ECKEREN.

Snippers
Men in great place are thrice servants - servants of the Sovereign or State, servants
of fame and servants of business.
BACON.
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Russische letteren
I
DE Russische Letteren, tot bellettrie en historie beperkt, hebben in het verloopen
jaar eenige uitgaven aan te wijzen, die de aandacht verdienen.
Ook het boekenhof van Newa, Wolga en Dnieper is een zwaar beplante gaarde.
Er een blik op te werpen is ons doel.
Juist een half jaar geleden werd het tweehonderdjarig bestaan der stad van Peter
den Groote gevierd, en de anders binnen perken gedreven schrifturen-stroom, trad
nu buiten zijne oevers. Uit dien vloed zien wij enkel het geschiedkundig tijdschrift
D e H i s t o r i e -B o d e met 9 studiën over en naar aanleiding van Peter den Groote
oprijzen en een kluchtspel in het theater van Mevrouw Nemetti: ‘D e
S a m e n k o m s t e n a a n d e b o o r d e n d e r N e w a ’, waarin de openbare
vermakelijkheden, die in den loop van twee eeuwen, sinds het ontstaan van
Sint-Petersburg, door de menigte werden gezocht, in vroolijke tafereelen worden
opgevoerd. Maar anders is onder het verdienstelijke van de gedenkschriften-litteratuur
niets aan te wijzen dat langer geleefd heeft dan la rose de Victor Hugo: ‘l'espace d'un
matin’. Gelukkige uitgevers-zolders!
De Russische schoone letteren zijn altoos rijk geweest aan eigenlijk gezegde
vertellers. Het onderscheid tusschen verteller en kunstschrijver is in twee woorden
aan te duiden: de verteller zoekt een aantrekkelijk onderwerp zoo eenvoudig mogelijk
meê te deelen, helder van uitdrukking en voorstelling blijvend; de kunstschrijver
vergt voor een onaantrekkelijk onderwerp de aandacht, door den vorm zoo kunstig
mogelijk te maken. De verteller schrijft daarom voor de beschaafde massa; de
kunstschrijver voor fijnproevers en bijna verzadigden.
Als vertellers staan in de Russische letterkunde der XIXde eeuw G o g o l ,
P e t c h e r s k y , D o s t o i e v s k y , M a r c o Vo v t c h a x , K o k o r e w ,
O u s p e n s k y , S l a v a n t i n s k y , G o n t c h a r o w , P i s e m s k y , To u r g u e n e f f ,
To l s t o ï van de oudere bellettristen bovenaan. Onder de jongeren heeft Mevrouw
O.N. O l e n m zich een plaats veroverd. Haar laatste vertelling J a n F e o d o r o v i t c h
is een prachtige variatie op een oud thema. De thesis die Mevrouw O l e n m thans
bepleit, is de fierheid van de ongehuwde moeder tegenover den bekenden vader van
haar kind. Deze wil haar huwen. De jonge vrouw weigert. Waarom? Omdat zij, na
jarenlange samenwoning met den vader van haar kind, geen zekerheid heeft omtrent
de echtheid en hechtheid zijner gevoelens, en liever hare vrijheid met haar kind
begeert dan d o o r haar kind slavernij in het huwlijk.
Het blijkt den schranderen lezer, dat alleen een fijn gepunte vrouwepen dergelijk
s u j e t naar eisch kan teekenen.
Een andere Russische schrijfster van naam, dochter van den beroemden auteur
der ‘Holen van Petersburg’, Mevrouw Marie Krestovsky, geeft in een brievenroman
(Gods Wereld) episoden uit het leven van een verlaten vrouw. Keurig is de ontleding
van hetgeen zij voelt, tijdens haar eenzaamheid; fijn en kiesch schildert zij de
ontvangst van den ontrouwen, in ondeugd vergrijsden m a r i - g a r ç o n bij zijn
terugkeer in de kooi, waar de trouwe herderin het verloren schaap met blijde
ontroering binnenvoert.
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Deze idyllische romantiek wordt door de forsche realistische verhalen van Tiomny,
Ismaïlof, Broussionine, Stchoukine en Beloretsky afgewisseld.
In elke letterkunde dringt bij beoefenaar en beminnaar onwillekeurig de vraag
zich op: ‘Hoe geraakt een schrijver aan zijn onderwerpen? Worden zij hem ingegeven?
Of kiest hij ze, voorkeur toonend, schiftend en ordenend? Van waar komen zij? Hoe
komen zij?’
Veertig jaar geleden werd den jongen L e o To l s t o ï reeds dat zielkundig raadsel
voorgelegd en hij loste het op door een zijner gedichten, waarin het heet:
‘Kunstenaar gij verbeeldt het u, indien gij u beschouwt als schepper van uw werken.
Van eeuwigheid af hebben zij onzichtbaar gezweefd in de luchten. Ook Phidias heeft
niet zijn Olympischen Zeus geformeerd. Hoe had hij ooit dat voorhoofd, die
leeuwen-manen, dien verlokkenden dwing-blik, schouwend uit storm-zwangere
brauwen k u n n e n formeeren? En Goethe? Heeft hij zijn geweldigen Faust
geformeerd? Slechts de kleedij is van een Germaan van eertijds, maar de fijnste
vezelen van zijn bestaan, zijn diepste wezen doen, als waterdroppelen onderling,
Faust op zijn eeuwig-levend model gelijken.
En toen Beethoven zijn doodenmarsch schiep, rezen toen die reeks ontroerende
accoorden uit zijn ziel? die klaagliederen van een ontroostbaar menschenhart,
smachtend om haar weggerukt ideaal; die geluiden van ineenstortende glanswerelden
in den chaötischen afgrond der Wanhoop? Neen, de klanken dier tonen hebben in
de oneindigheid der sferen te allen tijde jammerklagend voortgeruischt....Wil de Russische denker daarmeê niet zeggen, dat uit den grooten kunstenaar eene
mystische kracht straalt, die de verspreide deelen en het Schoone uit het Oneindige
in de eindigheid samentrekt, tot gedenkteekenen van genot en geluk voor de
smachtende menschenkinderen?!
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II
De Russische Letteren bieden nóg sterker tegenstellingen dan de realistische en
idealistische schrifturen van andere landen. Dat kán niet anders. De woeste tooneelen,
die eene nog half-barbaarsche Russische maatschappij te aanschouwen biedt,
tegenover de wulpsche weelde van een Oosterschen Staat, doen de plastische
kunstenaars in uitersten vervallen.
Voor gezond-voelende West-Europeesche lezers zijn zulke Oost-Europeesche
tooneelen meermalen maatschappelijke onwaarschijnlijkheden. Hoe dichter zij onze
werkelijkheid naderen, hoe onwaarschijnlijker zij geacht worden. Het is bekend hoe
in sommige fabrieken met honderden arbeiders bij het verlaten van de inrichting,
zoo mannen als vrouwen aan den lijve worden onderzocht, ter voorkoming van
diefstal. Doch in Rusland is het lijfonderzoek zoo stuitend ingericht, dat het afschuw
wekt, bij alle denkende stervelingen. Van die reeks burgers heeft Tiomny zich de
tolk gemaakt toen hij zijn verhaal ‘In het Contrôle-Kantoor’ samenstelde. Zoo schril
mogelijk wordt het weerzinwekkend gebruik gegeeseld dat arbeidsters bij het verlaten
der fabriek aan den lijve worden onderzocht door mannen. Kan bij dit verhaal nog
van de bedoeling worden gesproken, door de kleuren van het realisme de schilderij
te verlichten, in ‘De rampzaligen’ van Broussianine en ‘De Schrijfboeken’ van
Stekokine vervalt elke soortgelijke bedoeling. Hunne drastische verhalen kunnen op
ééne lijn worden gesteld met de studie van Beloretsky ‘Het ziekenhuis der
waanzinnigen’.
Het Semitisch milieu dat Heijermans in Nederland en Sangwill in Engeland kiest,
wordt in Rusland door een talrijke reeks schrijvers behandeld. Onder hen traden
onlangs Aïsmann, Khotynsky en Tchirikow op den voorgrond. De Semiet is een
plasticus en een denker van huis uit. Wie zijn kring afbeeldt, moet hem van jongsaf
bestudeerd hebben, en zelfs in onbewuste oogenblikken stof hebben ontvangen tot
latere verwerking. Dit is de reden, waarom de enkele Semitische typen - dat der
geldwisselaars uitgezonderd, die universeel zijn en tusschen Noord- en Zuidpool
geen innerlijk verschil toonen - in romans van Christenen afgebeeld, meestal
onbestaanbare exemplaren der soort zijn. De levensvatbare zijn schaars. Justus van
Maurik bezit het talent Joden te kunnen afbeelden. Maar het zijn Duitsche en
Portugeesche rastypen. Wat de Russische vertellers in het Semitisch Aziatische type
van Polen en de Balkanlanden aanbieden, getuigt van bestudeering van naakt en
niet-naakt model. In ‘Landgenooten’ van Aïsmann doet de auteur een Israëlitisch
gezin uit Rusland in Frankrijk optreden. Als arme, vrijwillige ballingen zijn zij
gekomen; tot gezeten burgers hebben zij zich opgewerkt.
Na een twaalftal jaren heeft de vader een hoedenwinkel; is de zoon in een fabriek
meesterknecht, studeert de dochter in de medicijnen en waggelt de moeder als een
vette gans voort. Op zichzelf zou dit verhaal, van lotsverbetering eener Semitische
familie, onbeduidend zijn, maar de verteller heeft er een pathetisch gedeelte
ingevlochten, dat tevens den titel moet verklaren. De welgezeten Russisch-Fransche
familie krijgt bezoek van een landgenoote. Zij komt bij haar inwonen en is
aanvankelijk tevreden met dien omkeer in haar bestaan. Maar nu de eene zoowel als
de anderen over Rusland, het gemeenschappelijk vaderland, beginnen te spreken, nu
hunne gedachten om één punt blijven heenwentelen, nu wordt het heimwêe bij de
ballingen wakker en blaakt dat bij de Russin. Een elegie van heimwee ruischt weldra
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door de gemoederen en niemand van allen is gelukkig, door de smachtingen naar de
lucht van het dierbaar vaderland.

Graaf Leo Tolstoï.

Het werk van den heer Khotymsky ‘In de nieuwe woonplaats’ is uitgebreider,
heeft langer aangehouden pathetische noten en speelt in een dorpje van Siberië. Hoe
het Semitisch karakter van de verschillende verbannen vaders en moeders en hunne
zonen en dochteren zich in een voor hen
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vreemde en harde omgeving ontwikkelt, en op welke wijze het zich lucht in zijn
eigenaardigheid, is meesterlijk voorgesteld.
Naast het Joodsche leven en den Joodschen kring treffen wij de beschrijving aan
van het Studentenleven aan de Academiën. In zijn boek D e S t u d e n t e n t e
M o s c o u heeft de heer Ivanoff, eenige maanden geleden, een roman gepubliceerd,
waarvan de ondertitel luidt: ‘Maatschappelijke zeden en gewoonten; typen’.
Behalve enkele studententypen bij oudere Russische vertellers, - allereerst denkt
men hier aan Tourgueneff's in 1866 gecreëerde type van den nihilist Basarow, die
door zijn roman Va d e r & Z o n e n wereldkundig werd gemaakt - is Ivanoff de
eerste, die een bijzondere studie van de Russische s t u d i o s i heeft gegeven.
Pomialofsky beschreef den kring der seminaristen; A.A. Sokolow de artisten;
Pogosky de soldaten; Ismaïlow de lagere geestelijkheid, zooals Dostoïevsky en
Maximow de galeiboeven en Gorky de bedelaars hebben beschreven.
Een Russisch student van normaal-geestelijke en maatschappelijke afmeting staat
tegenover zijn Duitschen collega van dezelfde verhouding als een arme schooier
tegenover een flink loontrekkend arbeider. Bij de Duitschers evenals in Nederland
is de student een bemind type; al heeft de verlegging der maatschappelijke grenzen,
ook tusschen student en student aan één en dezelfde hoogeschool, in Holland meer
scheiding gebracht dan gewenscht is voor het universitair gemeenschapsgevoel, in
Duitschland werd het toch reeds bedreigd door de verschillende
B u r s c h e n s c h a f t e n . Al is nu de toeneming van het intellectueel proletariaat,
zoowel in Holland als in Duitschland, een voldongen feit, geen der beide landen
heeft in hun studentenwerelden iets gemeen met die van Rusland.
Is nu het beeld dat de heer Iwanow teekent van de Russische ongeveer juist? Op
zeer weinige uitzonderingen na, is de Russische, meer bijzonder de Moscousche
student, naar Iwanow's teekening, rijp voor het anarchisme, de galeiën of het schavot,
en zijn het alleen de omstandigheden, die hem van een of ander afhouden. Hij is een
ontaard wezen, dat zijn stand tot oneer strekt en door de burgerij slecht is gezien.
Het nihilistisch type van Tourgenieff is door het type van Iwanow verdrongen.
Algemeen echter is de critiek de meening toegedaan dat terwijl de oudere verteller
niet overdreef, de jongere dit wèl doet. Zijn aquarel is te schel van kleur.
Onverbiddelijk wáár zijn echter de détails. Wij noemen er eenige.
Het budget van een Russisch student gaat zelden boven 25 roebels per maand. Het
meerendeel moet zich met minder tevreden stellen. In steden als Petersburg en Moscou
is het leven niet goedkoop, en voor kost en inwoning, kleêren, boeken en
college-gelden hoogstens 25 roebels per maand besteden - ongeveer f 38. - dergelijke
bestaansvoorwaarden zijn eerder in verbeelding na te komen dan in werkelijkheid.
Wil er tijd aan studie kunnen worden besteed, dan moet er allereerst bijverdiend
worden. In America verhuurt een arm student zich als handwerkman, in Rusland kan
hij verschillende baantjes kiezen: onderwijzer, vertaler, copiïst, corrector, journalist,
suppoost, tooneelspeler aan een klein theater, chorist, figurant of wat een schooier
met veerkrachtigen wil en reusachtige ergernis anders aangrijpt om er te komen.
Als creditpost op de rekening-courant dier misérie, komt een som van 60.000
roebels voor, door de Moscousche inrichtingen van weldadigheid in 1902 besteed
tot lijfsbehoud der studenten aan hare Alma Mater, waar 11% van de voedsterlingen
straatarm zijn en verleden jaar 94.149 kostelooze middagmalen hun honger hebben...
gestild. Wat nu, voor 't overige, de schelle tinten op het schilderij van den heer
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Iwanow mogen zijn, onaanvechtbaar blijven zijne cijfers. En daar de overtuigendste
welsprekendheid in cijfers ligt, zal geen verstandig lezer de noodzaak ontkennen van
het ‘daghen in den Oosten’.
M. 12/24 Nov. 1903.
WLADIMIR.

Keur
Johannes de Speelman door J. Huf van Buren - Amsterdam, P.N. Kampen
en zoon.
Een avonturen-roman als dit frissche, onderhoudende, vroolijke boek, is iets zeldzaams
in onzen tijd. De stof, welke de auteur vermoedelijk voor een deel uit oude
archiefstukken en acten opdolf, moest hem al dadelijk toelachen, omdat de Betuwe,
waar de geschiedenis speelt, Huf van Buren's geboortegrond is. In de streek, waar
de schrijver gewonnen en geboren is, en waarvan hij alle bijzonderheden kent, vallen
de gebeurtenissen voor, welke hij zoo con amore op zijne ongezochte, origineele
manier vertelt. Die oevers van Rijn en Waal, die dijken en uiterwaarden, die stroopers
en landjonkers - heeft Huf v. Buren onder alle omstandigheden gekend. Ja zelfs doet
de held van deze avonturen-reeks in zijn optreden en handelen, in de levendigheid
zijner replieken en de oor-
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spronkelijkheid zijner invallen, menigmaal aan den schrijver zelf denken.
Johannes de Speelman is de natuurlijke zoon van Jonker Joost van Elde, den ruwen,
oploopenden, trotschen, eigenzinnigen landedelman die zijn bastaard bij den
schoolmeester van het dorp, 's jonkers vroegere tuinman, heeft ingeschoven. Doch
de slimme jongen komt er al spoedig achter, dat Jonker Joost z i j n vader is: het
laatste lid van den duim hadden allen die van het Eldensche bloed waren, korter dan
andere menschen, en dit was ook bij Johannes het geval.

Woning waarin ‘Johannes de Speelman’ werd geschreven.

Johannes is de slimheid en vlugheid in persoon, altijd op 't pad, stroopende en
strikkende, geboren zwerver, scherpe opmerker, een ieder in zijn zwak tastende. Hoe
hij b.v. den deftigen dorpsdominee Cassius een haas, dien Johannes gestrikt heeft,
stil thuis brengt; hoe Johannes er daardoor bij den dominee uit het doopboek achter
weet te komen, dat hij geen zoon van den schoolmeester, maar het kind van den
Jonker is: - dat alles wordt ons alleraanschouwelijkst verteld. Wij leeren op Johannes'
strooptochten in den omtrek de Betuwe in alle jaargetijden en stemmingen, het
jagersbedrijf in alle bijzonderheden kennen, en leven het avontuurlijke bestaan van
den rusteloozen, slimmen Johannes mede.
Van een paar zigeuners weet Johannes een viool machtig te worden en nu wordt
hij eenspeelman, wiens komst overal vreugde en ontspanning brengt. Hoe Johannes
in dat tijdperk het losgaan van den bevroren Rijn bijwoonde, wordt ons plastisch
aldus beschreven:
‘De ijsmassa, hier en daar ruw op en door elkaar liggend, opgeschoven en
opgestapeld, en elders weer kleine effen vlakten vormen - een uitgestrekt veld, waarop
geen levend wezen te bekennen was dan een paar kraaien, werd plotseling als door
een onzichtbare hand aangeroerd. De Rijn begon te kruien. Wat tot nu toe sedert
weken stil gelegen had, zette zich op een onhoorbaar bevel in beweging. De windselen
waarmede de reus gebonden was geweest, vielen, zoodra hij zijne kracht maar even
gelden deed, als vernietigd voor zijn voeten. En alles gehoorzaamde. Nu de beweging
er eenmaal was, was er geen tegenhouden aan; gelijkmatig marcheerde het geheele
leger op van de honderd duizend stukken die op elkaar geschoven waren.
En door de drift, door de algemeene beweging, maakten al die duizenden zich los;
de groote vloer scheurde en verdeelde zich; wat stil en kalm te zaam gelegen had
werd door de onweerstaanbare stuwende kracht naar eene zelfde richting gejaagd en
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dreef voort naar den uitweg, rustig schijnbaar, maar onverzettelijk. De rivier had
voor al die brokken ijs geen ruimte genoeg, en waar het gedrang te machtig werd,
daar moesten er enkelen wijken; sommigen kantelden bodemwaarts, misschien met
de bestemming om een gevaarlijken ijsdam te vormen en anderen werden den dijk
opgestuurd, en dan werden daar nog weer anderen achterna gezonden en over de
vorigen heen geschoven en bij elkaar opgestapeld, huizen hoog. ‘Dat oogenblik van
zich ontwinden duurde maar kort, vijf minuten misschien. Daarna kwamen er nog
wel enkele schollen de dijkskruin overkijken of de uiterwaarden op; maar de groote
massa dreef rustig door en liet de uitgeworpenen achter, en stoorde er zich niet aan
dat er boomen doorgesneden of huizen vernield of schepen verpletterd werden.
Inmiddels begon te Rhenen in den hoogen kerktoren de klok te luiden; Johannes
zag dat de wallen van het stadje terzelfder tijd met menschen gevuld werden, en hij
zelf, toen hij begreep dat het eigenlijke kruien voorbij was, spoedde zich voort naar
het Rhenensche veer. Reeds uit de verte zag hij daar voor den Veerdam en het
landhoofd een groote opeenstapeling van ijs, hooger dan het veerhuis zelfs was met
zijn koornberg er bij. Het ijs van de strang was daar op aangedreven, omdat het door
den plotselingen was mede in beweging gekomen was. Er was groot geloop van
menschen, groot geroep en geklaag’.
Op deze aanschouwelijke wijze schildert Huf van Buren den ijsgang op de rivier,
die de schipbreuk van een daar liggend vaartig ten gevolge heeft. Met levensgevaar
en zeldzame kordaatheid redt
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Johannes daarbij de schippersmeid, die weldra zulk een magneet in zijn jongensleven
wordt. Later, als Anna bij de Voncken te Resteren dient, smelt zijn jeugdig hart in
zoete genegenheid voor haar weg. Als hij haar bij het melken in de weide verrast en
Anna, den aandrang van haar hart volgende, hem een langen kus op de lippen drukt,
duwt Johannes haar met zacht geweld op zij.
‘Toen keek hij met een vragenden blik naar het gelaat van het meisje, dat hem zoo
innig met haar arm omkneld had gehouden, en het was hem te moede als ware hem
iets geopenbaard dat nog geheel nieuws voor hem was: een groote, ongeevenaarde
gewaarwording, een genieting zóó overweldigend, dat zij zijn spraak belemmerde
en het geluid vastlei in zijn keel.
Johannes keek naar het meisje, naar haar hoog blozend gelaat, naar de kroezige
lokken aan haar slapen, wier donkerbruin zoo sterk afstak op de blanke huid, naar
de diepe bruine oogen, die hem aanstaarden met een gezag zoo groot dat zij hem tot
haar dienaar maakten en haar gehoorzamen slaaf’.
Zoo gaat het avontuurlijke leven van onzen geslepen, guitigen, alles waarnemenden
landlooper, strooper en speelman voort. Nu eens speelt hij op den G e r i c h t s d a g
te Kesteren, waar de R i d d e r s c h a p van de Neer-Betuwe vergadert, en waar gegeten
en gedronken wordt, zoo als we het uit de vette keukens van Teniers kennen.

Jonker Joost, Johannes vader zwelt van trots, als de jeugdige speelman de gansche
onstuimige vergadering in verrukking brengt door zijn prachtig snarenspel.
Maar nog grooter jager dan speelman, bevrijdt Johannes in zijne ongebreidelde
stoutmoedigheid die gansche streek van een wolvenpaar met jongen, die bosch en
veld onveilig maakten. In Rhenen en elders wordt die heldendaad met klokkegelui
gevierd en 't hart van den vader zwelt van trots op den onversaagden Nimrod.
Johannes' stroopershartstocht brengt hem ten slotte ten val. Op zekeren dag wordt
Johannes het slachtoffer van den hem door de Ridderschap gespannen strik en wordt
hij door een daartoe afgerichten hond zoodanig gebeten, dat hij voor zijn leven
verminkt blijft.
Nu wordt het een zwerversbestaan, waarin hij vooral als wonderdokter, oliekoop,
gelijk men ze destijds noemde, optreedt. Zoo vindt hij ook Anna terug, doch niet als
de frissche, ongerepte gezellin van eenige jaren geleden, maar als de vermagerde,
bruine, vervallen vrouw, die het leven heeft leeren kennen.
Het tweetal gaat nu tijdelijk te samen; de jonge vrouw wordt, als beschuldigd van
kinderroof, door de Ridderschap veroordeeld en ten slotte zien wij het zonderlinge
menschenpaar gezamenlijk in de rivier verdrinken.
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Tal van tooneelen en bijzonderheden wijzen er op, dat de held niet uitsluitend
ontstaan is uit de
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verbeelding van den auteur. Huf van Buren heeft Johannes gekleed en getooid, hem
gemaakt tot hetgeen hij geworden is, maar eene dergelijke humoristische,
oorspronkelijke figuur moet in de 18e eeuw in de Neer-Betuwe hebben geleefd en
in de schrifturen vermeld zijn. En zoo lang er auteurs zijn, die het doen en laten van
hun held met zulk een kennis van zaken, zulk een geest en losheid, zulk een rijkdom
van typen als b.v. de dominees Geeling en Cassius, met zulke grappige kleine luidjes
als anderzins, weten ten tooneele te voeren, - zoo lang zullen wij ons ook in zulke
gezonde, opwekkende lectuur mogen verheugen.
JOHAN G.

De Eenheid des Levens door Dr. J.H. Gunning, naar Spinoza's Amor
intellectualis. Nijmegen, firma H. ten Hoet 1903.
Het is niet de eerste maal dat Dr. Gunning Spinoza voor zijn evangelisch-dichterlijk
tribunaal daagt, en beide malen èn in 1876 èn thans vindt ‘le doux philosophe du
Paviljoensgracht’ (Renan) in den wijsgeerigen Evangeliedienaar een bezadigd, een
vriendelijk, een hoffelijk rechter.
Gunning vonnist Spinoza in zijn Joodsch-monistisch standpunt, en daarmeê de
thans behandelde stelling met de gevolgtrekkingen, maar hij doet het als vriendelijk
Christen, als een, met het merg der klassieke matiging, gevoedsterd schrijver en als
wetenschappelijk voorganger, op wien nog talloos vele geloofsgenooten het oog
slaan. Den verkondiger van een eerbiedwaarde levensleer als die van Spinoza, brengt
hij een Christelijk eere-saluut. Tot het punt waar Spinoza's praemissen en conclusiën
in felle botsing komen tegen de attributen zijner Evangelische waarheid, blijft hij
zijn idealistischen tegenstander dezelfde hulde geven die hem, buiten de
dogmatisch-theologische sferen, wordt gebracht. Dit is een tolérantie waarop nadruk
moet gelegd en die thuis behoort in de sfeer van het ‘reine’ denken.
Het kàn niet hier de plaats zijn - te minder wijl weldra op een andere Dr. Gunning's
denkers- en schrijversleven door mij toegelicht zal worden - een geleidelijke
opsomming van Gunning's merkwaardige beschouwingen te geven.
Hier mag alleen het standpunt worden genoemd en aangestipt dat Gunning
tegenover Spinoza inneemt. Is het een wetenschappelijk? Hij ontkent het in zijn
voorrede. Is het een getuigenis? Hij erkent het reeds in diezelfde voorrede.
‘Het (geschrift) wil slechts getuigenis zijn voor de overtuiging dat wijsbegeerte
en geloof niet tegen elkander strijden, maar innig saamverbonden zijn, mits een
grondige kritiek niet alleen ga over het voorwerp des onderzoeks, maar ook en vooral
over de gesteldheid des geestes van hem die onderzoekt’,
Daargelaten of de gesteldheid des geestes van den onderzoeker (in casu Spinoza)
den aanhanger van een geopenbaarden Godswil naar de Heilige Schriften, niet in de
fijnste schuilhoeken verborgen blijft; daargelaten dus of de modi van het denken en
het daaruit ontstaand begrip van den rationalist, door den mystisch voelende kunnen
opgenomen worden; daargelaten dat er, sinds het ons geopenbaard wijsgeerig
onderzoek, in alle eeuwen vóór en na onze Christelijke jaartelling, boekdeelen zijn
geschreven en gedrukt, en eene onnaspeurlijke dialectiek is gevoerd, over het
vraagstuk der sympathie tusschen het gebonden en het ongebonden
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Dr. J.H. Gunning.

denken, tusschen geloof en rede - heeft Dr. G. beproefd de voor hem schijnbare
vijandschap tusschen geloof en wijsbegeerte in verzoening te herscheppen. Met de
onverwelkbare frischheid van zijn talent, met de innigheid van zijn Evangelische
verzekerdheid, heeft hij uit Spinoza's stelsel het begrip over den ‘Amor-intellectualis’
aan zijne religieuze kritiek onderworpen. Aan zijne religieuze kritiek: ik wil de
begripsverwarringen in ons spraakgebruik, door het woord v r o o m opgeroepen, in
een populair tijdschrift als ‘Den Gulden Winckel’ niet bestendigen, maar ik bedoel
zulk eene, die ‘in de sfeer der evangelische waarheid’ is overgebracht en nu het te
beoordeelen voorwerp wel in zijn eigenlijk wezen, en in zijne attributen ontleedt,
maar het object onder een wille-
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keurig licht plaatst, waardoor het anders moet schijnen dan het is, indien het in zijn
oorspronkelijken kring was gelaten.
Gunning's schriftuur is dus en wil niet anders zijn dan eene analyse en een
metamorphose van Spinoza's A m o r i n t e l l e c t u a l i s , ten einde die als
uitgangsdenkbeeld aanneemlijk te maken voor de Christelijke orthodoxie der
Protestanten, naar de irenische richting. Het bevat, naar zijn bedoeling, een Christelijke
geloofsbelijdenis op wijsgeerigen grondslag, waartoe de E t h i c a van Spinoza in
het hoofdpunt van den A m o r i n t e l l e c t u a l i s het materiaal gaf.
Wie haar als zoodanig aanvaardt, ziet met den beminden denker de Spinozistische
‘Eenheid des Levens’ als volstrekte tegenstelling tegen de levensbeschouwing door
‘het Kruis’, als symbool van de H. Triniteit, den zondaar ingeprent; ziet het
onhoudbare van Spinoza's stelsel met de klaarheid van den verhelderden spiritualist;
hoort knersende tegenspraak in Spinoza's woord en voelt hoe de Almacht der
Christelijke Godsleer in een Alkracht van een wereldleer wordt omgeschapen,
waardoor de centrale leerstukken van Zonde en Wedergeboorte, van Doop en Genade,
Openbaring en Verkiezing worden ‘uitgevlakt’. - Dit is in Gunning's vertoog het
hoofdpunt, gelijk hij zijn oordeel over de aanhangers van het Spinozisme als zedelijk
verschijnsel samentrekt, in deze uitspraak: Waar de behoeften van het Spinozistisch
kennen aanvangt, treedt het intellectualisme op en is ‘een begin van zedelijke afdaling,
neerzinking, ontaarding’ aanwezig. Het is de Evangelie-dienaar die tegen de keuze
van zulk een wereldbeschouwing, vermanend de hand heft en het is de
gevoels-wijsgeer die daartegenover, met fijne redeneerkunde, het godsdienstig besef
blootlegt en de kenbronnen van het Geweten, in den heilstaat van den geloovige,
openbaart.
En om deze korte aankondiging van eene merkwaardige spiritualistische
denkproeve te besluiten met een citaat, neem ik eenige regelen over uit de toespraak
aan H.H. Leden van de Studenten Vereeniging Eltheto te Utrecht. Zij geven een
rationeele toelichting van het evangelisch standpunt van Dr. Gunning voor hen, die
de fijne definitie der elementen willen zien overgebracht in een grover complex.
‘Ik ben een evangelie-dienaar, die, ‘n a a r (aanleiding van) Spinoza's “Amor
intellectualis” handelt over de E e n h e i d d e s L e v e n s ; over het leven dat in
Christus zijn eenheid, zijn harmonie met God, zichzelf en de wereld gevonden heeft,
en dat in de laatste hoofdstukken der Ethica van Spinoza daarvan een leerrijke profetie
vindt. Ik doe dit als m e n s c h en als h e r v o r m d N e d e r l a n d e r ’ - - - - - - - - - - - - - - - - - - ‘Gij, mijne Heeren! (moet) met Spinoza worstelen, hem overwinnen
en doopen in den driemaal heiligen Naam. Daartoe moet gij hem zien als Profeet,
wiens woorden eigenlijk andere, hoogere dingen bedoelen, dan die Spinoza zelf
begrijpt. Hij is dichter, gij moet hem zingen. Ik heb getracht u dit vóór te doen’. Ik geef U, mijne Heeren! ‘deze bladzijden in handen met de dringende vermaning:
houdt ook Gij de wijsbegeerte hoog!’ Ik, voor mij, kan niet anders in die woorden voelen als een door geestdrift en bezieling
gekweekte f o r t i t u d o , bron van geestkracht, door Spinoza ook als bron van liefde
beschreven.
Voor een spiritualistisch Christen als Prof. Gunning, zal ik mij echter wel wachten
uit Spinozistische bron dat affect te doen wellen.

Den Gulden Winckel. Jaargang 3

F.S.K.

Der neue Bund. In hundert Darstellungen alter und neuer Meister, Leipzig,
Verlag von Friedrich Jansa, 1903.
Vele groote kunstenaars aller tijden hebben zich tot het uitbeelden van bijbelsche
tafreelen aangetrokken gevoeld. Zoo ook Peter Paul Rubens, die in het tijdperk der
renaissance na Michelangelo allen in ruimte der fantaisie en ongetemde
scheppingskracht overtreft. Hoe sympathiek en pakkend werkt onze plaat! Welk eene
kuischheid spreidt zich uit over de geheele compositie en over elk onderdeel! Rubens
schilderde de doop van Jezus door Johannes tweemaal; het grootste werk bevindt
zich in het Museum te Antwerpen, dat waarna de etser Willem Panneels onze plaat
weergeeft, siert de St. Janskerk te Mechelen.
Willem Panneels, lid der Gilde St. Lucas te Antwerpen, was met den grooten
Vlaamschen schilder zeer bevriend en werkte bijna uitsluitend naar creaties van hem.
Volgens Henri Hijmans (Histoire de La Gravure dans l'ecole de Rubens) heeft
Panneels, die tevens schilder was, slechts zes en dertig etsen naar Rubens scheppingen
gemaakt, waarvan het prentenkabinet van het Rijksmuseum te Amsterdam er dertig
in mooie afdrukken heeft. Het beste werk schonk onze graveur in 1630, waarvan de
Pinacotheek te Munchen het oorspronkelijke van Rubens hand bezit. De meester
contrefijt zichzelf in het jaar van zijn tweede huwelijk, wandelende met zijne gracieuse
jonge vrouw in hun tuin te Antwerpen.
Het groote aantal der in gravure weergegevene gewrochten van Rubens, doet
lichtelijk aannemen,
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dat hij er een atelier van graveurs op na hield. Dit was geenzins het geval; zelden
was bij Rubens meer dan een tegelijk aanwezig. Een dusdanig artiest, geinspireerd
door den rijken geest van den grooten Antwerpenaar, was nimmer zijn leerling; reeds
bij andere meesters had hij doorgaans de leerjaren genoten. Willem Panneels, van
wien betrekkelijk weinig bekend is, treedt eerst in 1630 op; vele etsen zijn gedateerd
uit Frankfurt a.d. Main, hij was ook in dienst van den prins-Evêque te Mainz.

De doop van Jezus, Ets naar P.P. Rubens.
Uit het plaatwerk ‘der Neue Bund’
Verlag von Friedrich Jansa, Leipzig.

Der neue Bund is een zeer aanbevelenswaardig plaatwerk. Een honderdtal schoone
reproducties naar creaties van bijbelschen inhoud van meesters uit vele tijdperken
der kunst voor den luttelen prijs van 6.00 Mark (gebonden, goudsnede), 5.00 Mark
gebonden, 3.00 Mark in afleveringen! Voorwaar de groote concurrentie in den
boekhandel schenkt heden voor weinig geld veel moois! De uitstekende artiesten
van weleer zijn in dit plaatwerk vertegenwoordigd o.a. als volgt: Rubens met negen,
Raphael met elf, Rembrandt met vier, Ferdinand Bol, Michelangelo en Anton van
Dijk elk met een, Albrecht Durer, Lukas van Leijden en Titian, elk hunner met twee
werken enz. Van de nieuwere Duitsche meesters valt Ed. von Gebhardt (het gesprek
van Jezus met Nikodemus) door natuurlijkheid en diepte der opvatting op.
J.H.S.

Kunstbeschouwingen door Jan Veth, Amsterdam, S.L. van Looy.
Onze zeer geschatte portrettist is niet slechts objectief in zijn uitbeelden maar ook
uiterst objectief in zijne beschouwingen van elk gebied der kunst. De bundel, die
eenige zijner verspreide opstellen, sinds 1897 verschenen in den Nieuwen Gids, het
Dagblad de Amsterdammer, het Weekblad de Amsterdammer, het
Tweemaandelijksche Tijdschrift, den Gids, de Kroniek en onze Kunst, samenvat,
wordt met te meer vreugde begroet, daar men veel van blijvende waarde ontmoet,
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uitgesproken over Oude Kunst, Monumenten en Algemeene Onderwerpen. Ook de
reisbrieven, enkelen in gedicht, uit Londen, Keulen, Berlijn, Varëse en Hamburg
zijn belangrijk van inhoud en aantrekkelijk van vorm. Fijn getypeerd zijn o.a. de
gesprekken met Jozef Israels en Dr. W. Bode te Berlijn, rijk van gedachten het
hoofdstuk over Kunst en Samenleving. De fijne beweefde bouw van Veth's geest
openbaart zich sterk in het opstel gedateerd: Berlijn Januari 1903 en wij vergezellen
hem op zijne wandeling door het Museum, alwaar hem bizonder boeit het uit takken
van den trouwhartigen Duitschen lindeboom gesneden beeld: eene Mater
Misericordiae. Met stille aandacht volgen wij zijne belijdenis: ‘O aanminnige sfinx,
spreid uw hulsel wijder uit, ook over ons, moegeslagenen: uw veiligen mantel van
mededoogen en genade.
Sprenkel uw heiligheid als vriendelijken dauw over den brand onzer beidenden
oogen. Laat uw lieftallige zachtheid, langs de sobere plooien heen tot den zoom van
uw gulden kleed afdruppen op deze aarde, waar wij armen geknield liggen voor uw
teederen gebenedijden blik...’
Een schoon hoofdstuk is dat over den kunstschilder Aelbert Cuyp wiens beste
doeken in Engelsche verzamelingen zich bevinden. Het is uit de volste volheid van
artistiek denken, bespieden en gevoelen geschreven; het is mede een loflied op ons
zoo zeer gedistingeerd, maar moeielijk te vatten landschap. De auteur wijdt aan
Aelbert Cuijp dit schoone gedicht:
De landen liggen in een gulden sluier,
Waardoor de dag doorluchtig heen komt groeien...
Daar laat de lodderige vonkenspruier
Gloedlonken langs de vochtige aarde stoeien!
Het leven jubelt in dat lichtgeschuier,
Weelde doorbonst de lucht, - zie stoere koeien
Zwelgen die zatheid binnen, - vol van uier
Staan zij haar vruchtbaarheid omhoog te loeien.
Gelijk de bronnen in de beken stieren.
De beken samenzwalpen in rivieren,
En de rivier in bare zee vervloeit, -
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Zoo stevenen de malsche gouden schichten
Nu saam in breede golvingen van lichten
En 't wijd heelal ligt van geluk doorgloeid!

Ook de opstellen van actueelen inhoud boeien; aldus die over het behouden der
schilderachtige Reguliersgracht. Met recht noemt Jan Veth haar te zijn misschien
het schoonste punt van heel het onvergelijkelijke Oud-Amsterdam - niet de fierste,
de meest grootsche, deftigste, maar misschien wel de fijnste, de intiemste. - De
bedoeling van den uitgever is, dezen bundel door een tweede te doen volgen. Wij
twijfelen geenzins, dat ook de op kunstgebied georienteerde deze uitgaaf met
verlangen te gemoet ziet.
J. H S.

Meisterbilder für's deutsche Haus, herausgegeben von Kunstwart, van
Georg D.W. Calwey, München.
Uitgegeven werden van dit schoone en goedkoope plaatwerk in de laatste weken: J.
van Eijck, Der Mann mit der Nelke; Terborch, Das Konzert;

Velasquez, Die Infantin Maria Teresia; Cuyp, Flusslandschaft enz. Wij hopen weldra
op deze publicatie terug te komen en nemen de interessante plaat van Jan van Eijck
- Der Mann mit der Nelke - (Museum te Berlijn) nu reeds op.
J.H.S.

Versmaad door G. Simons. - Haarlem, De Erven F. Bohn. 1903.
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G. Simons, reeds aan de lezers van eenige litteraire tijdschriften gunstig bekend, gaf
thans een eersten bundel schetsen in het licht.
Men kan dezen bundel schetsen niet geestdriftig ontvangen, als de openbaring van
een machtig talent, maar men moet hem kalm-hoogelijkwaardeerend tegemoet treden,
zeggend zijn maker woorden van welkom en bemoediging.....
***
Jammer inderdaad, dat Simons inplaats van zijn flinke, doorwerkte realistische
schetsen, het noodig oordeelde een stukje als ‘Versmaad’ voorop te plaatsen. Dat is
gewaagd en dan ook grootendeels mislukt werk. Hij had waarschijnlijk wel een vast
vertrouwen op eigen kracht, om enkele van die bladzijden met wild-verwarde
woorden-slierten, ernstig aan publiek en critici als lyriesch proza te presenteeren.
't Zou zeer ten onrechte den lezer afschrikken, en 't gaf reeds aanleiding dat een
criticus, die blijkbaar maar de eerste bladzijden van den bundel had gelezen, in woede
over Simons' optreden ontstak.
Want als hij zich, - in op-storming van felle aandoeningen, zwijmel-dronken door
het leven- en schoonheid-zien, - hoog en stout wil verheffen op de vleugelen zijner
fantasie, dan, helaas, blijken deze dikwerf nog te kort, te zwak; en een
machteloos-wild klep-klep-wiekend gescharrel langs den vlakken grond is daarvan
't gevolg.
De lezer oordeele zelf.
‘Vlinders, vlinders wiekend in zongesp e e l , en in het lommerrijk ab e e l
nachtegaalgekw e e l , woorden onder zoet gestr e e l gekozen - kozen - gekozen’.
Da's onsympathiek gerijm en overigens tamme rhetorica.
En zoo krijgen wij nog meer lyrische uitboezemingen. Onder de oogen van den
verbaasden lezer, vol-voert zich dan een krampig, zinloos woord-geworstel, zonder
dat het hem treft; terwijl het hem slechts van-tijd-tot-tijd een wrevel-grimlach-je
vermag te ont-lokken.
En ik heb waarlijk geen lust, om de vele goede uit-drukkingen, de enkele verrassend
juiste beelden en zieningen, die als parelen in den modder liggen, aan te wijzen;
daartoe bestaat in het verdere gedeelte van het boek ook meer gelegenheid.
***
Mij rest - gelukkig - niets dan goeds over het geheel te zeggen.
Van de overige vier schetsen - zijnde Trouw-partij,
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Jenever, Smokkelen en Sleeper, gelijken ‘Jenever’ en ‘Trouw-partij’ mij wel het
aller-best, de twee overige zéér goed; allen zijn superieur van ziening en op-vatting,
en ook, in sommige gedeelten, van uitvoering.
‘Trouw-partij’ is wel een zeer eigenaardige, vreemde schets. Zie, waar de schrijver
zich in ‘Versmaad’, in zijn nerveuse suggestieve aan-doeningen overschreeuwde,
heeft hij met dit werk echter getoond, - tot zijne rechtvaardiging wel-licht - dat hij
realiteit en fantasie tot één harmonisch geheel kan laten samensmelten. Het laatste
gedeelte van ‘Trouwpartij’ is dan ook, - met de hevige visioenen en zieningen van
‘Neeltje’, - tot het eind toe zuiver in toon gehouden; er zijn bladzijden, die ik gerust
als ‘groot werk’ durf benoemen, - welk eene verblijdende belofte in een eersten
bundel reeds! Dat eigene, geheel oor-spronkelijke in zegging, in uitbeelding, zie, dat
wekt in ons het vaste gelooven in Simons' talent en in zijn mooie toekomst!
Gaan wij zijn werk nu vergelijken bij dat van zijn anderen broeder-realist Everts,
- eene vergelijking, merkwaardig, omdat beider namen waarschijnlijk later nog
dikwijls te zamen zullen worden genoemd; dan kunnen wij constateeren:
dat Everts met zijn schetsen schept krachtigmassieve, eenvoudig doch bijna feilloos
omlijnde brokken werk,
dat Everts' talent droger, harder is; Simons daar-en-tegen heel veel fouten maakt,
- dit echter eensdeels een gevolg van het jonger-zijn, - doch dat zijn werk is
‘weelderiger’, met meer hang naar klank-en-kleur-festijnen; hij weifelt, tast
herhaaldelijk mis; soms echter geeft hij zich opeens reeds in volle kracht!
***
In zijn schetsen brengt hij ook meermalen een element, iets, waarop zich in de 17de
eeuw eenige onzer schilders (o.m. Honthorst en Schalken) bijna uitsluitend toelegden:
kaars-licht-effecten. Men verwarre dit niet met Rembrandtieke
licht-en-schaduw-partijen, het is niet de machtige wisseling van hel, gloeiend licht,
waar-naast terug-zinkt de immense, fluweelige, van-duizende-glanzen-door-glansde,
duizel-diepe schaduwing; neen, het is kleiner, grilliger.
Simons weifelt meestentijds niet. Vast en zeker beeldt hij, zooals de hand van den
waarachtigen jongen kunstenaar wonder-vast is, als, na eene hevige ziening, hij
plotseling in zich voelt opleven een ongekende inspiratie, een heerlijken
scheppings-drang en macht.
L. TEN HAEFTE.

‘Nils Tufvesson en zijn Moeder’ naar het Zweedsch van Gustaf af
Geyerstam door Jeanette E. Keyser. (Becht. Amsterdam).
‘Dit verhaal is van hetzelfde bloed, dat roode vlekken heeft gesprenkeld over de geel
geworden bladen der oude sagen’, zegt de schrijver in een wonderlijk-geheimzinnige
voorrede. En ik vermoed, dat het menigeen die het boek ter hand neemt, gaan zal
zooals het mij ging: men verwacht iets geheel anders dan het gemeen-vreeselijke
wat de schrijver ons hier voorzet. Moeder en zoon leven samen in een verhouding,
die door de wet als ‘bloedschande’ bestempeld is. Opwekkend of verheffend is zulk
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een lectuur zeker niet. Ik las het boek dan ook slechts uit louter plichtgevoel ten
einde. Toch weet Geyerstam zijn lezers te boeien. Overal ontdekt men den meester,
ook al staan Moeder en Zoon ons niet geheel klaar voor oogen. De schoondochter
Elin daarentegen is in duidelijke lijnen afgeteekend. Dat de schrijver zijn werk
ontleende aan de in Zweden welbekende Yngsjö-moord en al de vreeselijke
gebeurtenissen daaraan verbonden, is in zijn vaderland genoeg bekend en doet tot
de verdiensten van den meester niet af. De strijd van de ongelukkige schoondochter,
toen zij de zondige verhouding tusschen moeder en zoon begon te begrijpen, is zeer
schoon geschilderd.
Eveneens het tooneel op bldz. 182-184 waar Nils zijn vrouw de eerste liefkoozing
geeft, en wat hem daartoe bracht, is aangrijpend van gevoel en eenvoud. Zelfs bij de
afgrijselijkste gedeelten, zooals het mishandelen van en daarna de moord op de
ongelukkige schoonmoeder, moet men erkennen dat het meesterlijk geschilderd is.
De vertaling is uitstekend. Mej. Keijser maakte er niet alleen vlot, natuurlijk
Hollandsch van, maar heeft tegelijkertijd het origineel zéér nauwkeurig gevolgd. Ik
vind het evenwel jammer dat zij Inga P e r s d o t t e r en Nils T u f v e s s o n niet
vertaald heeft en ook spreekt van ‘lansman’ en ‘nämdeman’. En waarom bij
Spâ-Maren die foutieve noot? Als of het Zweedsche Maren waarzegster beteekent?
Ook zou ik het ‘grubblare’ van pag. 57, liever door ‘peinzer’ dan wel door ‘denker’
(blz. 57) vertaald hebben en ook zeker het ‘Kâre, sôta’ op pag. 105 n i e t weggelaten
hebben, daar het de toon van Elin tegenover haar schoonmoeder veel verandert. Maar
dit zijn kleinigheden. Mej. Keijser heeft zich uitstekend van haar lang niet
gemakkelijke taak weten te kwijten.
D. LOGEMAN-VAN DER WILLIGEN.
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Zomervreugden naar het Deensch van Herman Bang door Betsy Nort (Amersfoort Valkhof).
Het deed mij wonderlijk aan, dit boekje in een Hollandsch kleed gestoken, door te
lezen. Ik had den schrijver bezocht terwijl hij er aan werkte. Wij hadden er samen
over gesproken, terwijl hij ziek op zijn chaise longue lag en zich zenuwachtig van
den eenen kant naar den anderen gooide. Toen kwam het boekje uit en daarna de
kritieken in Deensche couranten - toen verschillende aanvallen van menschen die
‘Brasen’ heeten, die meenden dat Herman Bang hun naam ‘ijdelijk’ gebruikt had en ten slotte het boekje hier vertaald voor mij. Als ‘verhaaltje’ beduidt het niet veel,
- die agitatie van den hotelhouder en zijn vrouw die, niet gewoon aan gasten, plotseling
bestormd worden door 27 logés. Maar geestig geschreven is 't zeker. En een ieder
die met kleine hotelletjes in kleine Deensche plaatsjes heeft kennis gemaakt, zal 't
met een genoegelijk ‘ja, zoo was het’ doorlezen. Trouwens al wat Herman Bang
schrijft draagt een zeer typisch Deensch karakter. En hij is een fijn opmerker, een
geestig verteller. Wee hem, dien hij onderhanden neemt, wee hem, die eens zijn
lachlust opwekte! Niets spaart hij. Alles wordt neergeschreven. En de manier waarop,
moet een ieder als ‘geniaal’ erkennen. Onderwijzeressen en fietsers zijn figuren die
men in alle landen, in alle hotelletjes aantreft. Menschen die aan tafel de heele
‘kippenborst’ nemen en de beentjes doorsturen, eveneens. Neemt men 't boekje,
zooals de schrijver het wenscht, als een ‘vertelling’ en meer niet, dan zullen velen
het als zoodanig een aangename lectuur vinden.
Herman Bang's stijl is hoogst eigenaardig en niet altijd even gemakkelijk weer te
geven. Mej. Nort schijnt mij hierin uitstekend geslaagd. Men ziet dat het ernstig werk
is, waarbij is nagedacht. Een enkele kleine incorrectie uitgezonderd. Ik vermoed dat
de Deensche ‘Krikke’ zich zeer zeker door het Hollandsche ‘hit’ zeer gevleid zal
gevoelen en de ‘Pigebörn’ van Mevrouw Rist niet minder met als ‘dochteren’ betiteld
te worden. De vertaalster weet ook niet altijd raad met het Deensche ‘S'gu’. En is
een zin als deze goed Hollandsch: ‘Haar gezicht behoorde aan een van haar, die enz.?
Dat ‘een van haar’ vervolgt Mej. Nort wel meer. Ik vrees ook, dat het niet heel
duidelijk is wat er op blz. 10 onderaan eigenlijk k l a a r k w a m en Juffrouw Nort
weet ook wel dat ‘kro sig’ meer is dan het gewoon Hollandsche ‘lachen’. Evenmin
vind ik het mooi dat zij ‘de dokter tegenover’ uit zijn raam laat hangen en begrijp ik
op pag. 178 de vertaling ‘luilekkerland’ niet voor het Deensche ‘Böf’. Doch dit doet
tot de verdienste van de vertaling niet af. Bovendien heeft Juffrouw Nort ons al
meermalen getoond hoezeer zij in het wezen der taal is doorgedrongen.
D. LOGEMAN-VAN DER WILLIGEN.

‘Verleden’, door Ina Boudier Bakker. - Amsterdam, van Holkema &
Warendorf.
Als de heer Speenhoff, op zijn tourneé, van de goedgezinde meid had gezongen, of
van haar zuster, ‘die wilde draaien en pierewaaien’, en hij pauzeerde voor eenigen
tijd, dan was dat voor zijn auditorium, tot schaterens toe vermaakt, het sein om in
een holletje naar 't boekenstalletje naast de Caisse te gaan, waar Speenhoff's liedjes
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tegen de alleszins billijke vergoeding van tien cents werden verkocht. Ge wildet
zoo'n liedje, maar goedkooper doet u, zei dan de zaakgelastigde van den heer
Speenhoff (of Brusse?), als u nu den heelen bundel in-eens koopt.
Je kocht dan den heelen bundel in-eens, en nu waandet ge u ook, in-eens, heelemaal
klaar. Ge liet Speenhoff na de pauze nog wat uitzingen, alleraardigst, allerbest! Maar
't alleraardigste toch was, dat ge al dat gezongene nu ook in uw zak hadt. En weer
thuis kwam de bundel u i t uw zak. Piano of vioolkist, èn mond gingen open, en
piano of viool, èn mond gingen te keer. Maar 't was akelig... 't Was niets. 't Hakkelde.
En 't klonk niet. 't Was geen Speenhoff. 't Waren notenbalken en noten, die ge laast,
en daar onder de bekende woorden; maar nu - wat drommel - in dooie, stijve letters,
recht overeind.
En de mond zweeg, althans zweeg van de liederen; piano klàp-dicht; vioolkist
klèp-gesloten. Boekje nijdig op de hoogvlakte van 't klavier.
Zóó voeldet ge u dan bekocht. Maar die wat dieper, wat minder zelfonvoldaan
voelde, begreep klaar, dat dat alles nu niet ging, omdat hij alleen maar geen Speenhoff
was; en ging als zoodanig een verkwikkende nachtrust in.
Wat Speenhoff is voor zijn liedjes, is de vertooning voor een tooneelwerk. Lees dat
werk later thuis, en 't lijkt u - als 't vrij-goed is, niet voor een tiende meer zoo levend;
is 't niet goed, slècht, dan is zijn begrafenis in uw boekenkast besteld.
Met dezen aanloop ben ik gekomen voór ‘Verleden’ van mevr. Boudier-Bakker.
De vertooning had mij er onder gebracht. Ik zag wel fouten. Je voelde 't opzettelijke
in de bewerking. Maar... er was ook heel veel goeds en moois in, en er waren heele
scènereeksen, fijn gevoeld en stemmingszwaar.
En nu, na de lezing? Het mooie blééf, natuurlijk.
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A thing of beauty enz. Maar het opzettelijke, bij de vertooning nog niet alle pleizier
bedervend, is nu, ongegrimeerd, krijtig en opvallend-vaal op u toegetreden; en bederft
nu sterker 't genoegen dat 't goede gaf. Eerst die maniak van een vader, voortdurend
rusteloos en beangst voor een tweeden misstap van zijn zoon; - niet zóó door de
schrijfster geteekend, om de ellende van zoo'n gemarteld man te laten zien. Dien
indruk heb ik althans niet gekregen. Maar louter en opzettelijk, om maar gedrukte,
rustelooze stemming in 't stuk te krijgen. Dat mag heeten van de positie van zoo'n
deerniswaardig man misbruik maken!
Dan: dè groote op-de-proef-stelling. De lezer weet 't: de ongeruste oude heer
Verduin beleeft in ‘Verleden’ moeilijke tijden. Op 't kantoor van den niet-vertrouwden
zoon, die eens stal, wordt... gestolen. Al die angst van den oude is dus niet voor niets
geweest.
Vinden we dat diefstal-geval nu op zichzelf al zeer toevallig in een schildering,
die - zeer loffelijk - bedoeld is als weergave van a l l e d a g s l e v e n , te meèr besteld
komt 't heele geval voor, als op die toevalligheid als nòg grootere volgt de ontdekking,
dat niet van diefstal maar van enkel zoek-raken van wat papier-geld sprake had
moeten zijn. Opzettelijk en alleen geschiedde 't eerste dan ook louter om den
achtervolgden zoon de oogen te openen voor den dan duidelijk blijkenden angst,
waarmee men zijn doen en laten volgt; en 't tweede om hem, het langer samenleven
met menschen die hem niet vertrouwen moe, verdrietig met zijn familie te laten
breken.
Ik wil niet beweren dat 't leven - hier of in Tibet of elders - niet 'n samenloop van
dergelijke, als opzettelijk bijeengegaarde omstandigheden brengen kan, maar... men
verwacht en verdraagt van 't lot, wat van een tooneelschrijver niet verwacht of
verdragen zal worden.
De eischen van het tooneel zijn zoo fijn. Het ideaal is, dat het Léven zal geven.
En dan eischt men, òp 't tooneel, een perfecter, meer gegeneraliseerd stuk leven, dan
menig... stuk Leven.
Hij is schier uebermenschlich, deze eisch.
Ik zou ongaarne eindigen zonder woorden van hulde voor 't mooie in dit dramatje.
Het heeft heele scènes-rèèksen, vloeiend en eenvoudig waar, en waarbij de lezing
een verkwikking is. Van bovenaan blz. 22 tot bovenaan blz. 31 is er eene; en zoo is
ook 't heele laatste bedrijf, met tot aanloop het slot van het tweede, aus einem Gusz...
Zoek het Hollandsche, moderne tooneelwerk, waar ge dat óók van zeggen kunt. En
eindelijk is 't oude, ontactvolle moedertje Verduin, mèèsterlijk geteekend...
den Haag, '03.
H. DOORMAN.

Winckelkout
* In deze tijden van meer en meer ontwakende belangstelling in alles wat ‘het kind’
betreft, zal de verschijning van een nieuw geïllustreerd tijdschrift gewijd aan onderwijs
en opvoeding in school en huis, zeker met algemeene instemming worden begroet.
Een keur van mannen en vrouwen hoopt het voor het kind nog zoo vaak duffe
onderwijs met de hartige bries van ‘Nieuw Leven’ te doorwaaien; - schoolhygiene,
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handenarbeid, gymnastiek en spel, landbouw, tuinbouw, muziek en zang - dit alles,
binnen den kring der moderne opvoedkunde getrokken, zal in het nieuwe tijdschrift
zijn plaats vinden, iedere rubriek onder redactie van een deskundige. De hoofdredactie
is opgedragen aan de heeren J.N. van Kesteren, H. Werkman en J. Faber. De prijs is
f 2.60 per jaar; uitgever W. Hilarius Wz. te Almelo.
* Een geauthoriseerde Nederlandsche vertaling van Maeterlincks nieuwe werk ‘Le
double jardin’ zal bij den uitgever Em. Querido te Amsterdam spoedig na de Fransche
uitgave het licht zien.
* Onder den titel ‘Mein Vortragsabend und andere Humoresken’ is in Reclam's
bekende ‘Universal-Bibliothek’ een bundeltje schetsen van Justus van Maurik
opgenomen, vertaald door E. Otten; terwijl binnenkort eveneens een duitsche vertaling
van Haspels' ‘Vreugden van Holland’ het licht zal zien, (‘Frische Brise’) bij den
uitgever S. Fischer te Berlijn.
* Alweder is door onze naburen een boek in beslag genomen, ditmaal ‘Erstklassische
Menschen’ van Fhr. von Schlick. Ook in Oostenrijk is de uitgave verboden.
* N e d e r l . t a a l - e n l e t t e r k u n d i g C o n g r e s . De uitnoodigingen tot dit
Congres, dat 30/31 Augustus en 1 September e.k. te Deventer zal plaats hebben,
worden, naar men ons mededeelt, begin Mei aan belanghebbenden verzonden.
* Bij den uitgever R.J. Fuik te den Haag zal in September verschijnen een
scheurkalender met dagteksten uit de werken van wijlen Prof. Nicolaas Beets, met
een woord vooraf van Dr. Johs. Dyserinck en aanbevelingen van Dr. A.W. Bronsveld,
Joh. Gram, Dr. A.S. Kok en anderen.
H.H.M.M. de Koningin, de Koningin-Moeder en Z.K.H. de Prins der Nederlanden
deden van Hare hooge belangstelling blijken door reeds nu op den ‘Beets-kalender’
in te teekenen.

Den Gulden Winckel. Jaargang 3

72
* Geest èn stof. - De tijden van een overdreven exclusivisme zijn voorbij, - toen,
onder de leus: òf geest, òf stof, men allerwegen moeite had de topzware meeningen
overeind te houden! De frissche wind van een gezond modernisme slaat ze ten laatste
allen tegen den grond, en een jonger geslacht spant zich er gretig voor in: de verloren
H a r m o n i e terug te vinden - Dóór de stof tot den geest, alleen zóó ontstaat het
waarlijk schoon Geheel. Oók waar 't ‘het B o e k ’ betreft. Nogmaals, ook hier zijn
de tijden geleden, dat men de ellendigste vlag nog goed genoeg achtte om de
heerlijkste ladingen te dekken. Thans is het weêr het ‘Danske Kunstindustrie-museum’
te Kopenhagen, dat in verband met een door haar te houden tentoonstelling van, naar
't schijnt uitsluitend Nederlandsche, decoratieve kunst, diegenen onder de Hollandsche
uitgevers, die in staat zijn mooi druk-, illustratie- en bindwerk in te zenden, tot
deelneming heeft uitgenoodigd. België, Denemarken.... Voorwaar een tijd waarin
wij, boekenliefhebbers, voelen dat we l e v e n !
v. E.

Ingekomen tijdschriften:
Deutschland. Heft 19 April. 1904.
Die nationale Bedeutung der Börse von Prof. Dr. W. Lotz. - Jean d'Arc in
Geschichte und Legende von Dr. Rich. Mahrenholtz. - Euckens ‘Wahrheitsgehalt
der Religion’ van Dr. J. Goldstein. - Zwei Dichtergröszen als Denker (I. Goethe
van Prof. A. Drews. - II. Heine, van Dr. Münz) - Alfred Kubin, ein
Künstlerphilosoph von H. Holzschuher. - Katholische Geschichtsschreibung
(Teil II) von Dr. M. Schwann. - Die Parteien in Belgien von Dr. Philipp
Aronstein. - ‘Allerseelen’, Skizze van C. v. Wald. - Diplomatische Offensive
(Teil I) von Dr. K. Mehrmann. - Kunstberichte - Streiflichter ü. Tagesfragen
von Graf von Hoensbroech.
Europa. Maandschrift v. Nederl. en vreemde letteren. Jaarg. LXVII. Afl. 4.
Lente. Weekblad. 6e Jaarg. No. 4, bevat bijdragen van H. Baart de la Faille, J.
Tersteeg, J. Bokma de Boer e.a.
De Natuur. Populair geïll. Maandblad. 24e Jaarg. Afl. 3. Bevat o.m. een artikel
over de nieuwere behandeling der zijrupsen in Italië, iets over gasmotoren, de
purperreiger en de roerdomper, het fotographisch objectief etc; een rijke inhoud!
Nieuwe Arbeid. 2e Jaarg. afl. 3.
Ontwaking. 4e Jaarg. Nieuwe reeks, nummer III-IV.
Vlaanderen. Maandschrift voor Vlaamsche Letterkunde. 2e Jaarg. April 1904.
De novelle ‘De Kroonluchter’ van Herman Teirlinck wordt in deze aflevering
beeindigd.
Vragen van den Dag. 19e Jaarg. afl. 4.
Inhoud:
I. Dr. H. Blink. Tibet en de Tibetanen. Een Britsch-Russisch vraagstuk in
Centraal-Azië. - II. Dr. H. v. Wijk. Nieuwe geheimzinnige natuurkrachten. 1.
De ontdekking van nieuwe stralen en het radium. - II. P.H. Eijkman. III. De
N-Stralen. - IV. Onderzoek van diluviale menschen met x-stralen. - V. Dr. J.G.
v. Deventer. Reorganisatie van het Middelbaar onderwijs voor meisjes. - VI.
Vulkanen en klimaat. - VII. A.W. Stellwagen. Napoleon I en Alexander I. (Het
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verbond van peis en vreê in 1808). - VIII. Een ondergronds
Aarbevingsobservatorium. - IX. Bibliographie. Van Maand tot Maand. - X. De
dam van Ameland. (J.B. de B u y .) - XI. Wetenschappelijke beschouwingen
van den dood. (E l i e M e t c h n i k o f f .) - XII. Wat is Homoeopathie. (Dr. S.)
- XIII. Afleiding van Chineesche en Japansche namen.
De Vrije Tribune. 2e Jaarg. afl. 3.
Wetenschappelijk Nieuws voor iedereen. Maandelijksch tijdschrift onder
hoofdredactie van H.J. Bartels. 1e Jaarg., afl. 6.
Inhoud:
Iets over de eerste sporen van het Menschdom, door Jac. van Louis. - De vulkaan
Merapi (Bartels.) - Mej. J.J.A. Bosch Evers (Wilhelmina Jacobs.) - Duitsch
Zuidwest-Afrika, door H.J. Bartels. - Theater-branden. - Een nieuw Brandsignaal.
- Rusland en Japan, door H.J. Bartels. - Blinde-darm-ontsteking. - Een nieuwe
onderzeesche Reuzen-Torpedo. - Een merkwaardige dubbele zon. - Dr. Doyen
en de Kanker. - De verdeeling van den werkdag. - Korte Mededeelingen. Bibliografie. - Onze Leestafel. - Het dilettantisme op het Tooneel (A. Dolfers.)
- Feuilleton. (Ver in 't Zuiden, door Daisy E.A. Junius.) - Tijdschriften-Revue.
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Derde Jaargang No. 5
Een Duitsch volks-boek
Weltgeschichte des Krieges. Ein kulturgeschichtliches Volksbuch von Leo Frobenius
unter Mitwirkung von Oberstleutnant a. D.H. Frobenius und Korvetten Kapitän a.
D.E. Kohlhauer. 3 Dln. - Hannover, Gebrüder Jänecke.

I.
HET is bekend, dat sedert vele jaren in Duitschland door tal van bekwame beoefenaars
der geschiedkundige wetenschappen een strijd gevoerd is over het al of niet
wenschelijke of gerechtvaardigde om eene scherpe grens te bakenen tusschen
k u l t u u r - h i s t o r i e en s t a a t k u n d i g e g e s c h i e d e n i s , een strijd die - Dr.
van der Meulen maakte er in een onzer laatstverschenen wetenschappelijke
tijdschriften nog eens opmerkzaam op - ‘naar duitschen trant met groote heftigheid
en niet minder groote breedvoerigheid, om niet te zeggen breedsprakigheid’ gestreden
is.
Die strijd, ontbrand na de verschijning van Lamprecht's Deutsche Geschichte in
1891, is thans geluwd: het was het bekende Onze Eeuw-artikel van Professor Dr.
Blok, dat ons zijne herinnering weder wakker riep.
Ik meende bij eene inleiding tot de bespreking van het bovenvermelde werk op
deze gedachten-wrijving te moeten wijzen, juist wijl eene nauwgezette bestudeering
van Frobenius' Weltgeschichte mij in de allereerste plaats het oordeel schonk, dat
ook hier de grenzen te nauw getrokken werden. Wèl staan staatkundige en
beschavingsgeschiedenis in het werk niet als vijandinnen aan elkander over integendeel, juist wordt de oorlog, u l t i m a r a t i o in het statenverkeer, voorgesteld
als drager der kultuur - maar te zeer wordt verzuimd om het werktuig, waarmede de
krijg gevoerd wordt, te toonen in zijne sociale beteekenis. Het wil mij meermalen
toeschijnen, dat het verband, hetwelk onverbreeklijk is tusschen een volk en zijn
weerkracht uit het oog werd verloren; en waar de oorlogen beschouwd worden als
sociologische problemen had aan eene bespreking van dat verband meer zorg kunnen,
ja moeten worden besteed.
Nu weet ik zeer wel, dat - wat ik hier een leemte noem - niet algemeen als zoodanig
zal worden gevoeld; ja, ik weet zelfs bij ondervinding dat de meesten, die in ons land
het werk ter hand zullen nemen - beoefenaren der k r i j g s -geschiedenis - het leger
meestal niet, en zeker nimmer in de eerste plaats, waarnemen als product van sociale
verhoudingen, maar dat ontheft mij niet van de verplichting om er de aandacht op te
vestigen; zij klemt er te meer om.
Toen eenige jaren geleden in de Vereeniging ter Beoefening van de
krijgswetenschap Dr. Hecker zijne belangrijke rede uitsprak over ‘de oorlog, in
verband met den ontwikkelingsgang der volken’ stelde hij de m.i. volkomen juiste
conclusie: ‘zoo moge dan praktisch en theoretisch gebleken zijn, dat een leger maar
geen uitgedachte instelling op zichzelf is, zoo min als de oorlog een afzonderlijke
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grootheid of willekeurige daad; dat leger en oorlog daarentegen -naar vorm en geest
in het nauwste en innigste verband staan met de
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historische, of wil men, oeconomische volksontwikkeling: dat het leger in
deugdelijkheid en ondeugdelijkheid wisselt naar innerlijken aard en doel van den
oorlog en de oorlog weer in haar eindbeslissing volkomen afhankelijk is van hare
rechtvaardigheid - zooals het moreel, - van hare expansieve drijfkrachten zooals het
historisch heet, en in dien zin alleen bij bescherming van nationale vrijheid en
voorspoed mogelijk is’. - Tegen die voorstelling werd van militaire zijde protest
aangeteekend en met name uiteengezet, h o e P r u i s e n z i j n e g e h e e l e
o n t w i k k e l i n g d a n k t a a n z i j n m i l i t a r i s m e (Koolemans Beynen), hoe
dit land i n d e r d a a d g r o o t i s g e w o r d e n d o o r h e t z w a a r d (van Oordt.)
Nu wil ik gaarne toegeven, dat een maatschappij altijd in schommelende beweging
is, en hare verschillende deelen nimmer zich bevinden op gelijk niveau; dat het dus
heel wel mogelijk is dat een der maatschappelijke instellingen - de weermacht - dank
zij den machtigen impulsieven drang van enkele groote geesten tijdelijk ietwat boven
peil staat, toch blijft daardoor de groote denklijn niet aangetast: was er in het Duitsche
rijk niet zoo groot eene zucht naar expansie aanwezig, het ware ook eene figuur zoo
krachtig als von Moltke niet doenlijk geweest om de wapens zóódanig te smeden en
daarmede een gevolg te bereiken, dat gansch Europa in bewondering deed
nederzinken.
Wanneer men de legervorming van de vroegste tijden her in hare sociale beduidenis
ernstig bestudeert dan - het staat, meen ik, boven twijfel - kan men tot geen andere
gevolgtrekking komen, dan dat de Staat steeds die weermacht bezeten heeft, ‘d i e
h e t v e r d i e n d e ’ - ik laat nu de ‘wrijving’, die in de w e r e l d historie in het niet
verdwijnt, buiten beschouwing. Zoo heeft het aanwakkerend nationaliteitsgevoel ons
den persoonlijken dienstplicht geschonken; zoo zal d e z e l f d e volkskracht die zich
uitte in den steun onzer stamverwanten, in de oprichting van het A l g e m e e n
N e d e r l a n d s c h e Ve r b o n d en tal van andere vereenigingen, die gelijken stempel
der toenemende volkseenheid dragen - zal zij in de toekomst leiden tot een
w e e r b a a r Nederland, tot een weermacht, die a l g e m e e n en tevens zich-zelf is.
Ook de mannen, die daarheen drijven - de lijn, waarlangs zij de legerevolutie zien,
moge dan slechts langzaam te volgen zijn - zij zijn e v e n z e e r producten van den
tijd, als het leger zelf.
Zooals reeds in hoofde werd aangegeven is het werk door een drietal schrijvers
samengesteld.
Het eerste deel, dat - naar echt Duitschen trant - de U r g e s c h i c h t e d e s
K r i e g e s bevat, is door Leo Frobenius bewerkt, den historievorscher, die vóor deze
reeds zekere vermaardheid bezat; zoowel ‘die Flegeljahre der Menschheit’ als de
‘reifere Menschheit’, beide van zijne hand, vonden in Duitschland gemakkelijk hun
weg.
In het voor ons liggende werk vinden we op hoogst verdienstelijke wijze de
oorspronkelijke vormen waarin zich de eerste bloedige botsing tusschen eenlingen
- later tusschen menschenverzamelingen - voordeed naar hun aard gegroepeerd, los
van eenige chronologische orde. Op dergelijke wijze werd uit typen opgebouwd een
geheel verkregen, dat inderdaad een plastisch beeld schenkt van de verwording des
oorlogs in zijn aanvangsstadiën. Mij wil het toeschijnen, dat de poging, die Frobenius
hier heeft aangewend om op de geschetste wijze een ‘Weltgeschichte’ saam te stellen
van daden van aanval en verweer, uitnemend geslaagd mag heeten.

Den Gulden Winckel. Jaargang 3

Dit deel omvat in de eerste plaats de m e n s c h e n j a c h t e n en verschillende
vormen van t w e e k a m p ; vervolgens de r o o f - o o r l o g e n (bloedwraak) en
v o l k s v e r h u i z i n g e n ; eindelijk de o o r l o g e n d e r l a n d b o u w v o l k e r e n
waaraan de o n t w i k k e l i n g s g e s c h i e d e n i s d e r slavernij gekoppeld wordt;
ten slotte worden op aanschouwelijke wijze de vervormingen der eerste wapenen
over de gansche wereld nagegaan.
Wanneer ik uit den rijken schat van gegevens een enkele greep zou willen doen
om dit eerste gedeelte van het werk in te leiden dan koos ik daarvoor de (12e)
afdeeling, handelende over: E h r b e g r i f f ; d i e 47 R o n i n s ; H a r a k i r i .
‘Es ist selbstverständlich - zegt Frobenius - dass bei der Eigenart der verschiedenen
Völker auch die kriegerische Moralschätzung eine verscheidene ist. Bei den Indianern
galt es vielfach als durchaus thöricht, sich unnütz offenen Gefahren hinzugeben.
Besonders aus Südamerika ist in der Hinsicht mancherlei zu sagen. Die Zwerge im
Innern Afrikas erklären es direkt als schändend, wenn einer durch Unvorsichtigkeit
sich dem Tode aussetzt. Dagegen finden wir in beiden Indien, bei den Malaien, bei
den Mexikanern und bei den Japanern eine kriegerische Moralschätzung, die unser
ritterliches Ehrgefühl f a s t (ik vestig hierop de aandacht) fast erreicht’. En dan wordt
toegevoegd, hoe bv. Chimalpopoca, de derde koning van Mexico zich met enkele
zijner edelen ten doode wijdde om daardoor eene beleediging uit te wisschen, hem
door een ander koning aangedaan. Dat gold den Azteken als eene wet. Allen lieten
zich voor de Goden ombrengen en stierven op het offeraltaar.
Ook in onzen tijd en onder onzen hemel leven nog zonderlinge zoogenaamde
eere-begrippen, in Duitschland uiteraard zonderlinger nog dan ten
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onzent. Doch of de toestand zoodanig is, dat de eerewet van Azteken en Japanners
nog overtroffen wordt... ik meen toch dat we die periode te boven zijn.
- Gij z u l t niet leven onder éénzelfden hemel en niet betreden éénzelfden grond
als de vijand van Uwen Vader of van Uwen Heer - aldus leeraarde de Chineesche
wijsgeer Confucius.

(Proeve van illustratie.)
Oost-Afrikaansche Wachtpost (naar BECKER.)

De Chineezen vatten die wet zoo op, dat zij dien vijandelijken bodem verlieten:
zij gingen naar elders. Maar Japan heeft die wet ook overgenomen en met den
ridderlijken zin, die dit volk eigen is, volvoert het haar op eene wijze die den grootsten
eerbied afdwingt. Heeft het offer van den dood steeds iets overweldigends, waar het
als in den Japanschen vorm van Harakiri in koelen bloede wordt gebracht is deindruk
bovenal grootsch. - In den aanvang der 18e eeuw leefde op het slot Ako in de
provincie Harima een Daimio, met name Asano Takoemi-no-Kami.
Het geschiedde, dat in die dagen, van het hof van den Mikado een gezant werd
afgezonden naar den Sjogoen te Jedo, en dat aan Takoemi en nog een ander edelman,
Kamei-Sama, de opdracht verstrekt werd om den keizerlijken afgevaardigde te
ontvangen. Welke eer daarbij bewezen moest worden zou te voren door een
hoogwaardigheidsbekleeder worden bekend gemaakt, en dagelijks moesten zich
beide daimios tot hem wenden om in het ceremonieel te worden onderricht.
Doch ziet, in plaats van hen te onderwijzen, bespotte hij beiden; want, een
hebzuchtig, inhalig mensch als hij was, schenen hem de geschenken, welke de edelen
hem aangeboden hadden, niet kostbaar genoeg.
Takoemi verdroeg de beleedigingen met gelatenheid.
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(Proeve van illustratie),
Arabische slavenjacht (naar Wissmann.)

Niet alzoo Kamei-Sama, die zon op wraak en besloot den hoogwaardigheidsbekleeder
Kotsoeke-on-Soeke om het leven te brengen.
Op zekeren avond deelde hij zijnen raadslieden zijn besluit mede, dat zij volkomen
billijkten. Het waren echter wijze mannen, en nog in dienzelfden nacht zamelde de
oudste hunner heimelijk een groote som gelds bijeen en bracht die naar Kotsoeke's
paleis.
Hoe ontdaan was des anderen daags Kamei-Sama als zijn leermeester hem
vriendelijk te gemoet trad en zelfs zich verontschuldigde wegens vroegere
onwelwillendheid; zoo werd hem de gelegenheid tot bloedige wraak ontnomen.
Te slimmer ging het Takoemi; de grofheden, die deze Dainio te verduren had,
groeiden van dag tot dag. En wanneer eenmaal diens kalmte ten einde was trok hij
zijn dolk en wierp zich op den onverlaat, echter zonder hem te dooden.
IJlings schoten dienaren toe, die den edelman gevangen namen en wegvoerden.
En dra kwam 's Keizers uitspraak, dat Takoemi zich aan manslag had schuldig
gemaakt, doch dat op grond der provocatie hem het recht van H a r a k i r i was
toegestaan: hij mocht zichzelven om het leven brengen. Al zijne goederen zouden
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bovendien worden verbeurd verklaard.
Takoemie-no-Kami benam zich het leven.
Het slot Ako werd geconfisqueerd en alle vazallen werden R o n i n s (*). Eenigen
traden in dienst bij andere Daimios, eenigen werden kooplieden en arbeiders.
Nu wist Kotsoeke-no-Soeke zeer wel, dat de getrouwe vazallen den dood hunner
meesters niet ongewroken zouden laten en diens eer zouden herstellen. Hij om gaf
zijn paleis met een dicht kordon van wachters en zond geheide agenten uit om de
plannen zijner vijanden na te speuren. En inderdaad, 47 R o n i n s - aan hun hoofd
Oïsji Koera-no-Soeke, Takoemi's voornaamste raadsman - sloten een geheim verbond
om met den dood van den booswicht hun Heer te wreken.
Oïsji begaf zich naar Kioto en leidde er een losbandig leven. Zoo konden Kotsoeke's
spionnen, die Oïsji den aanvoerder wist, de meest geruststellende berichten zenden:
aan wraak werd wel niet meer gedacht.
En als Oïsji's gedrag al wilder werd en liederlijker,

(Proeve van illustratie).
Verschanst lager bij Noord-Afrikaansche Nomaden-volkeren (volgens Binger).

als hij eindelijk elken band brak met zijn gezin, waande Kotsoeke zich ten slotte
weder veilig, en hij ontsloeg de wachters om zijn Paleis. Intusschen hadden de andere
Ronins als handwerkslieden nu en dan toegang tot het slot te Jedo gekregen en zich
een juist beeld gevormd van de indeeling der vertrekken.
Het was nu midden in den winter, er heerschte een strenge koude; en toen op
zekeren avond laat een dichte sneeuw joeg, meenden de trouwe Ronins geen beter
oogenblik voor volvoering hunner plannen te kunnen kiezen.
Van twee zijden beslopen zij het paleis, tot de tanden gewapend. De wachters
werden overrompeld en met de vazallen een scherp gevecht geleverd. Dan vond men
Kotsoeke, die zich in een nis achter kolen en brandhout verscholen hield. De Ronins
sleepten hem te voorschijn. Daarop nam Oïsji het woord, zeggende, welk het doel
was hunner komst en hem verzoekende als zoenoffer voor hun Heer het Harakiri te
verrichten. Zoo wilden de Ronins uit eerbied voor Kotsoeke's hooge waardigheid
hem de grootste eer bewijzen. Te vergeefs maande Oïsji: Kotsoeke was lafhartig en
niet te bewegen den vrijen dood van een man van eer te kiezen.
Daarop wierp Oïsji hem ter neder en sneed hem
(*) Z w e r v e n d e r i d d e r s , die, na zich van hun leenheer te hebben losgemaakt, een
avontuurlijk leven leidden. Eigenlijk g o l f - m e n s c h , iemand die als de golven der zee
wordt heen en weer geslingerd.
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het hoofd af met hetzelfde zwaard, waarin Takoemi zich geworpen had.
Zij doofden de lichten en verlieten het paleis, het hoofd in een emmer meevoerende.
Als zij aan Jedo's voorstad kwamen schemerde de dageraad, en een ieder liep uit
om de bloedbevlekte mannen te zien en hun moed en trouw toe te juichen.
En de vorst van Sendai, aan wiens paleis zij voorbijtrokken, noodigde hen binnen
en spijsde en laafde hen.
Dan gingen zij naar het klooster van Sengakoeji waar het graf huns meesters was,
wieschen het hoofd aan de bron en legden het als zoenoffer neder. Zij vroegen den
priester om gebeden te lezen en gaven hem al het geld dat zij bezaten, Daarna wachtten
zij bij het graf van Takoemi met kalme gelatenheid het vonnis van het Gerecht, dat
hen - zoo zij wisten - tot Harakiri veroordeelen zou.
Zoo geschiedde.
En de 47 mannen benamen zich het leven, zooals waren Edelen betaamt...
Nog heden ten dage eeren de Japanners de graven der Ronins en de bron waarin
het hoofd gereinigd werd als hunne hoogste nationale goederen.
Men vindt echter niet 47, doch 48 graven.
Dit kwam aldus:
Toen na het Harakiri van heinde en ver menschen samen stroomden om te bidden
voor de plichtgetrouwe mannen was daar ook een man uit Satsoema, die zich
nederwiep op Oïsji's graf, uitroepende: ‘Toen ik u eertijds dronken zag op straat in
Kioto, wist ik niet dat gij een rechtvaardig voornemen koesterdet om u te wreken;
ik dacht, gij waart een zedeloos mensch en ik stiet U met den voet en bespuwde u.
Maar ziet, thans ben ik tot U gekomen om U vergeving te smeeken en U
genoegdoening te geven voor de beleediging. Ontvang haar...
Mét wierp hij zich nogmaals voor het graf ter neder, trok zijn dolk en doorstak
zich het hart. En de priester van Sengakoeje had medelijden met den man en bestelde
hem naast de 47 Ronins ter aarde....
De begrippen van eer wisselen met tijd en temperament, en in een volk - zoolang er
aparte klassen zijn - met de klasse waarin men leeft. Voor weinige jaren nog bepleitte
in ons democratisch legertje een kolonel het tweegevecht; weerspraak vond hij luttel,
althans in het leger. Pers(*) en tooneel dragen de evolutie voort; het is slechts terloops,
echter toch met opzet, dat ik dit aanstip; want m.i. zijn beide, zooals trouwens e l k e
kunstuiting, producten van een tijd, soms impulsieve krachten, die bij den opbouw
eener historie niet kunnen worden genegeerd.
Het eerbegrip der Japanners, geteekend in het verhaal der 47 Ronins moge een beeld
geven van de wijze waarop het 1e Deel van dit Volksboek, de Urgeschichte des
Krieges, werd ineengezet.
Wanneer ik daarbij voeg, dat de 288 kwarto bladzijden door meer dan 300 goede
- deels zelfs uitstekende - illustratiën in den tekst gesierd zijn dan meen ik dit werk
met vertrouwen te mogen aanbevelen.
TH.
(*) Ik wil hier even wijzen op het artikel ‘een altijd-recente kwestie van den Heer Harting in de
Groene no. 1369 van 1903; en op de polemiek tusschen den van Dag tot Dag schrijver van
het Hdbl. (24 Oct. 1903) en den Redacteur der Leeuwarder Courant (26 Oct.)
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Vlinders
Amerikaansche milddadigheid.
General Register of the University of Chicago 1892-1902. Chicago 1903.
DE milddadigheid van den millioenenkoning Andrew Carnegie is réclamant en
luidruchtig en heeft zich aan de buitenwereld voorgedaan als iets heel bizonders. Ze
is nochtans in de Vereenigde Staten geen uitzondering, zelfs geen zeldzaamheid,
want het verzamelen van onmetelijke rijkdommen is er in de smaak, het beroep van
gierigaard echter is er in den ban.
Dit blijkt schitterend uit 't korte historische overzicht van de Universiteit Chicago,
dat voorkomt in bovengenoemd boekje. Wij laten à part in hoeverre hier de ijdelheid
en praalzucht tot de drijfveeren behoorden, maar de milddadigheiddie er in zwarte
cijfers op blank papier ligt uit, gestald, maakt in elk geval het vaak geridiculiseerde
sprookje van den romantischen theaterheld, die een half millioen uit zijn portemonnaie
nam en als laatsten aalmoes aan zijn onterfde dochter schonk, tot een dood-ordinaire
gebeurtenis van den dag... Het zal in Amerika weldra hoogst onfatsoenlijk worden,
om kleiner aalmoezen dan van een ton te geven...
Teneinde deze vertelling in cijfers voor Hollandsche lezers klaarder en klinkender
te maken, geven
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we de getallen in guldens. Men weet toch, dat de bewering, als zou men in Amerika
met een dollar niet meer kunnen uitrichten dan in Holland met een gulden, geenszins
opgaat. Het feit, dat Amerikaansche globetrotters strijk en zet over de duurte van het
reizen in Nederland klagen, zou anders bezwaarlijk te verklaren zijn... Hoor toe, hoe
er de dollar rolt:
Den 15den Mei 1889, stelde John D. Rockefeller 1½ millioen gulden beschikbaar
voor de stichting van een college in Chicago, onder beding dat voor 1 Juni 1890 van
andere zijde, de beschikking over nog f 1.000.000 zou verzekerd zijn. Dadelijk zette
zich de American Baptist education Society, gesteund door een ander comité, aan
den arbeid en den 25 Mei 1890 was er f 1,005207,5 in klinkende specie op 't appèl,
en werd den heer Rockefeller aangezegd, dat 't uur geslagen was, om even klinkend
over de brug te komen. En niet gelijk ‘de graaf’ uit ik weet niet welken roman sprak
hij: ‘Welnu, meneer, zie hier het dubbele van die som!..’ Erger!.. den 16en September
1890 kwam hij opnieuw voor den dag met een gift van 2½ millioen gulden, zoodat
in dit ééne jaar 1890 de Heer Rockefeller den inhoud van een fatsoenlijk burgermans
knipje: de somma van f 4.000000 in den schoot der jonge hoogeschool had gestort.
De groeigrage slokop was hiermee echter niet langer dan een jaar zoet, want reeds
den 23en Februari 1892 klopte ze opnieuw aan de deur van Rockefellers schatkamer,
en werd gepaaid met een kersversche gift van andermaal 2½ millioen... Het voorbeeld
werkte bovendien aanstekelijk: een stortbui van dollars barstte los....
Sidney Kent bood een laboratorium voor Chemie aan, dat wij op f 500000 mogen
schatten. En op 8 April d.a.v. kwam Marshall Field voor den dag met een gift van
2½ ton, onder voorbehoud, dat vóór 10 Juli 1892 nog 2½ millioen kon worden
gesecureerd... En deze lagen reeds den 9den Juli gereed, door zes personen bij
elkander gebracht. De Heer Rockefeller evenwel liet zich geen vlieg af-vangen en
verbeterde zijn eigen record door 23 Dec. 1892, opnieuw f 2,500000 af te schuiven.
Dat was dus in één jaar de allerliefste kleinighied van 5 Millioen.
Het jaar 1903 was voor de ‘finantieele Alkracht’ van de hoogeschool te Chicago
(deze titel is zeker geen overdreven hulde aan des Heeren Rockefellers milddadigheid)
een goedkoop jaar... Het kostte hem slechts f 1,625000, en daaronder waren begrepen
f375000 voor ‘current expenses’ d.i. overgezet zijnde: ze verdwenen in een
grondelooze put, die met echt wetenschappelijke gulzigheid gapen bleef, om steeds
meer duizenden naar binnen te slobberen’.
Behalve de ‘kleine bijdragen’ van den Heer R. kwam in dit jaar nog in: 2½ ton
van den heer Martin A. Rijerson.
In 1894 raakte de Universiteit in de mode bij de Amerikaansche jufferschap.
Mevrouw Hashell trakteerde op f 350000, voor een Oostersch museum. Papa
Rockefeller bood ditmaal aan de verleiding weerstand en hield zich onzijdig.
In 1895 echter haalde hij zijn schade in, door achtereenvolgens over de boeg te
komen met f 437500 (for current expenses); f 2,500000 en f 5,000000. Wellicht
vreesde hij in die dagen, dat men hem naar de kroon zou steken. Want den 14en
December van dat gedenkwaardige jaar trad Miss Helen Culver op als ernstig
concurrente met een gift van 2½ millioen,
In 1895 dus stegen de bezittingen van de universiteit met een waarde van 10,437500
blanke guldens.
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De schatkist van den Heer Rockefeller kreeg thans een paar jaren van rust. Op
1896 vinden we alleen vermeld, dat Miss Helen Culver ‘an additional gift’ schonk
van f 62500 en in 1897 wordt van geen geld gerept.
Met 1898 evenwel begint het lieve liedje opnieuw.
Miss Culver geeft f 362750, Mr. Rockefeller troeft met f 500000 en Mevrouw
Emmons Blaine verbindt zich voor, gedurende 5 jaar, een periodieke bijdrage van f
12500, een appeltje voor den dorst in dagen van gebrek.
En deze contributie wordt reeds het volgende jaar verhoogd tot f 15500.
De heer Rockefeller blijft echter steeds meester van het terrein. Mr. Charles
Hitchkok mag zich buitengewoon mild wanen door een gift van vijf ton... hij moet
nochthans dadelijk de vlag strijken voor R., die met een gebaar van majesteit vier
millioen offert ‘voor huishoudelijke benoodigdheden’, en hij verwondert er zich niet
over, dat hij 't volgend jaar (1901) weer over de brug moet komen met f 3,125000.
Hier eindigt de millioenen-historie! We mogen echter aannemen, dat de Universiteit
ook in 1902, 1903 en 1904 dit zakduitje niet heeft kunnen ontberen en John
Rockefeller zijn pleegkind niet heeft in den steek gelaten. 't Was overigens geen
goedkoope kostganger.
Gedurende deze eerste 14 jaren van zijn bestaan, 1888-1902 ontving het aan extra
giften ruim 34½ millioen gulden (f 34,540,457.50) en hiervan kwamen voor
persoonlijke rekening van den steeds offeraardigen Rockefeller f 25,437500,
vertegenwoordigende een jaarlijksche contributie van ongeveer twee millioen....
Waar zullen de professoren en rectoren dier school genoeg honig van daan halen om
ze hun maecenas om den mond te
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smeeren? Bovendien moet worden in aanmerking genomen, dat de kroniek slechts
de groote giften vermeldt en dat nog menig duizendje werd geofferd, dat geen plaats
vond op dit publieke grootboek.
‘The board of Trustees (en dit is een merkwaardigheid op zichzelf) vermeldt 50
namen, waarvan vermoed kan worden, dat ze niet om niets naast John D. Rockefeller
paradeeren op de ledenlijst. De lijst noemt ook de beroepen dier personen, en
daaronder zijn er een tiental, wie door onze bevolkingregisters de blaam zou zijn
opgelegd van ledigheid: ‘zonder beroep’.
Hier echter staan zij onder het hoofd ‘Profession’ opgegeven als.... ‘Capitalist’,
en dit is voorzeker een nieuwe en puur Amerikaansche zienswijze.. Na de
voorafgaande millioenenhymne zal echter wel niemand lust gevoelen het goed recht
ervan te betwisten.
J.D.C. VAN DOKKUM.

Keur
Briefe, die ihn nicht erreichten. Zeven-en-vijftigste druk - Berlijn,
Gebroeders Paetel.
De heer H.L. Berckenhoff, schrijvend in ‘Het Tooneel’ over Marcellus Emants als
dramaturg, zoekt een verklaring voor het feit, dat de tooneelwerken van Emants het
niet verder brengen dan tot een succès d'estime, terwijl het vele goede dat zij allen
in ruime mate bevatten, aanspraak zou mogen maken op méér.
Aldus laat Berckenhoff zich uit: ‘Er is geen hartstocht in Emants' drama's en vooral
de geweldige, in aard-en-wezen zoo in-dramatische hartstocht der liefde ontbreekt’.
.... Niet zonder reden roept Jules Janin den dramatischen dichter toe: Donnez de
l'amour, et toujours de l'amour, on ne saurait trop en donner. ‘De hartstocht der liefde
is ons allen de vertrouwdste, dien hebben wij - in meer of mindere mate - zelfs in
ons voelen branden. Het is de hartstocht, dien wij allen gemeen hebben of hebben
gehad, en waarin wij elkaar allen ontmoeten’. De ongekende bijval, geschonken aan ‘Briefe die ihn nicht erreichten’ pleit niet
alleen voor Berckenhoff's bewering, maar verheft haar tot bewijs. Een verbijsterende
gebeurtenis in de letterkundige wereld, is het, wanneer zoo als hier, een boek van
een onbekende schrijfster, binnen één jaar, zeven-en-vijftig drukken beleeft! De
overweldigende kracht dezer vrouwen-brieven schuilt in het dramatisch element: de
liefde.
Vrouwen zijn geboren briefschrijfsters. Zij laten zich gaan. Niet met
mannen-stiptheid bouwen zij haar volzinnen, zij behoeven niet te zoeken naar juiste
uitdrukkingen, die komen van-zelf; zij wikken-en-wegen haar woorden niet, die
dartelen haar uit-de-pen, en houden een wedloop met het snelle denken en spontaan
gevoelen der schrijfster. Zóózeer geeft een e c h t e vrouw zich in haar brieven, dat
elk harer epistels een afdrukje is van haar persoonlijkheid. De heldin van ‘Briefe die
ihn nicht erreichten’ is een vrouw met een ontvankelijk, fijn-besnaard, diep-voelend
gemoed; óók een vrouw van karakter, met fieren, reinen, beschaafden geest, een
vrouw met sprankelend vernuft, zeldzame menschenkennis, een onbevangen oordeel,
ruime opvattingen, en eene door lijden gestevigde draagkracht. Een Zondags-kind.
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Eene, die door afstamming, aanleg, opvoeding en ontwikkeling geboren scheen voor
het geluk, en gedoemd werd tot zulk ondragelijk lijden, dat zij er het leven bij liet.
Staat het publiek wederom tegenover een letterkundige mystificatie? Sedert het
pijnlijk ervaren, dat de antwoorden op Prosper Mérimée's ‘Lettres à une Inconnue’
gefingeerd zijn, en sedert wij nog in 't onzekere verkeeren of ‘An English Woman's
Love Letters’ waarheid of verdichting behelzen, zijn wij wantrouwend geworden
ten opzichte van littéraire producten als ‘Briefe die ihn nicht erreichten’.
Wáren deze brieven maar een misleiding! Tóch zouden wij tranen storten onder
het lezen, máár, onze droefheid ware slechts een oprechte hulde aan het talent der
schrijfster; de overtuiging, van ‘verdichting’ zou in ons temperen het diepe medelijden
dat in ons klaagt, wanneer wij alles voor ‘ w a a r h e i d ’ aannemen.
Het is een heftige emotie, om deze liefhebbende vrouw met haar herboren
levenslust, haar jubelend verlangen naar een nieuwe toekomst, lichtend van
liefde-weelde; in haar bezorgdheid, angst, radeloosheid, wanhoop en sterven, nabij
te zijn. De briefschrijfster was op jeugdigen leeftijd getrouwd met een man, die
spoedig na zijn huwelijk aan verstandsverbijstering begon te lijden. Hoewel de
moedige vrouw voor zich-zelf de overtuiging had, dat haar echtgenoot krankzinnig
was, deed zij haar best, de ontzettende waarheid voor de wereld te verbergen. Die
tijd was de moeilijkste. De zielsziekte van den man nam dermate toe, dat hij naar
een krankzinnigengesticht moest vervoerd worden. Hoop op herstel was uitgesloten.
De broer der jonge vrouw poogde het leed zijner zuster zooveel doenlijk te verzachten.
Hij moest veel reizen. Wat hij eigenlijk was, blijkt niet uit de nagelaten brieven.
Geschäftsmann, iemand die voor ‘zaken’ de wereld doortrekt,
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lijkt het meest aannemelijk. Die broer drong er op aan, dat zijn zuster hem zou
vergezellen, hopend dat zij door het verkrijgen van nieuwe indrukken haar verdriet
eenigermate vergeten zou. Zij liet zich overhalen en reisde met hem door Amerika,
Japan en China. In Peking woonden zij drie jaar. De gelukkigste jaren van haar
somber leven. Daar leerde zij hém kennen, den trouwen vriend, den man, die met
kieschheid tact en beleid de leegte vulde van haar beproefd hart en bekommerden
geest; die haar omringde met duizend teere zorgen en oplettendheden, haar er toe
bracht, het schilderen, haar lievelings-bezigheid, weer opte-vatten; die wandelingen
met haar maakte en zulke bekoorlijke plekjes wist aan-te-wijzen en zulke zeldzaam
schoone bloemen haar zond, dat zij met opgewektheid naar palet en penseel greep,
om al dat vreemde en bekoorlijke in kleuren op het doek te brengen. Er is hier geen
sprake van een gewoon liefdesavontuur. Den afdruk van het versleten cliché der
ongelukkig-gehuwde vrouw, die zich in-de-armen van een troostenden vriend werpt,
krijgen wij niet te zien, omdat dit

Elisabeth Barones von Heyking.

afgekeken procédé hier n i e t bestaat. Hun omgang wás en bleef rein. Geen enkele
liefdesverklaring beefde op hun lippen; zij was h é m de liefste aller vrouwen, zijn
heerlijk, ongerept ideaal; voor háár, was hij de man, dien zij aanbad met de véhémentie
der naar liefde hunkerende vrouw. De vriend uit Peking, wiens naam wij niet te-weten
komen, leeren wij kennen als een Duitscher, een geleerde, een natuurvorscher, een
explóratie-reiziger, iemand die door de binnenlanden van China en Japan was
getrokken, en zich te Peking met-terwoon gevestigd had. Kort vóor de vervolging
der missionnarissen, den opstand der boxers, het plunderen der ambassades, en het
vermoorden van gezanten, ondernam de vriend een groote reis door China, en drong
er op aan, dat zijn vriendin en haar broer, Peking zouden verlaten, om in zijn
afwezigheid naar Amerika te gaan. Of hij, die China en de Chinezen dóór-en-dóór
kende, vermoedde welke bange tijden in aantocht waren? Of hij aandrong op hun
vertrek, om hen in veiligheid te brengen?
In 1899 scheidden zich, zooals zij meenden, tijdelijk hun wegen. De afspraak
luidde, dat zij haar brieven aan hem, naar Shanghai zou adresseeren, en dat zij elkaar
later in Peking zouden weer zien. Haar correspondentie loopt van Augustus 1899 tot
Augustus 1900. Juist één jaar.
Tijdens haar verblijf in Amerika, houdt zij onverpoosd haar vriend op-de-hoogte
van haar doenen-laten. Tintelend van stijl, belangwekkend van inhoud zijn haar
brieven. Een supérieure vrouw is aan het woord. Innig is haar schrijven, zonder een
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zweem van familiariteit. Nooit spreekt zij den geliefden vriend anders toe, dan met
U. Eerst wanneer zijn doodstijding haar bereikt, wanneer haar moe-gestreden ziel
jammerklachten en verzuchtingen slaakt over het sterven van den geliefde, verwisselt
zij het ver-af ‘U’ met het dicht-bij ‘Je’. Een fijn trekje in deze verrukkelijk-schoone
brieven. Haar laatste brief uit Amerika, is gedateerd Maart 1900. Daarna zwijgt zij
een volle maand. Dúrft niet schrijven. Vrouwelijke schroom weerhoudt haar. Zij is
vrij. Weduwe. In het krankzinnigengesticht, waar haar man was afgezonderd, brak
een hevige brand uit. Hoewel de lijder gered werd, waren zijn zenuwen zoo fel
geschokt, dat hij bezweek aan de gevolgen van den schrik. In Mei 1900 onderricht
zij haar vriend van het gebeurde.
‘Meer dan een maand is voorbijgegaan zonder dat ik u schreef. Sedert stak ik den
Atlantischen Oceaan over, sta nu weer zoo als Gij, op het vasteland, - en tóch, door
welke onafzienbaren afstand zijn wij gescheiden, - en U weet nog niets, van hetgeen
in dien tijd gebeurd is. Waarom heb ik U in zoo langen tijd niet geschreven? Ik zou
kunnen zeggen, dat ik geen tijd gehad heb. Dat zou niet waar zijn. Een onbestemd
gevoel weerhield mij te schrijven, een gevoel, dat, ik mij-zelf nauwelijks verklaren
kan. Schroom. Een laatste grootmoedigheid, die zwijgen heet... Hij, over wien wij
nimmer spraken, is gestorven’. De broer heeft weinig tijd, om in Berlijn te blijven,
waar zij onmiddellijk heen waren gereisd, toen zij telegrafisch bericht kreeg over de
ziekte van haar man. Zij bezocht met haar broeder
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het versch-gedolven graf van den echtgenoot, die feitelijk al zoo lang dood voor de
wereld en voor haar was. Schitterend zijn haar brieven in Berlijn geschreven, waarin
zij vertelt van haar bedevaart naar Garzin, het plaatsje waar zij geboren en opgevoed
is, en van haar bezoek aan den ouden professor dien zij ‘Oom’ noemt, een familielid
van haar moeder. Onvergetelijk-schoone bladzijden.
Eind Mei is een schrijven gedateerd uit Cherbourg aan boord van ‘Keizer Wilhelm
de Groote’. Zij is dan weer op weg naar Amerika. Uit de latere brieven, wanneer zij
in uiterste spanning het oproer te Peking volgt, niet-wetend of haar vriend zich in de
belegerde stad bevindt, en wanneer zij nooit éénig bericht van hem ontvangt, - spreekt
een keeltoeschroevende angst. Zij is alle stuur over zich zelf kwijt. Zij sleept zich
voort, verteert van bekommernis.
Eindelijk komt de noodlottige tijding. De vriend was, vóór het oproer définitief
uitbrak, naar Peking teruggekeerd; hij meldde zich als vrijwilliger en stond bij de
dappere kleine schare te Suwangfu, waarheen drie-duizend Christenen gevlucht
waren. Daags voor de aankomst der hulptroepen, viel hij doodelijk gewond neer,
toen hij een kameraad wilde wegdragen buiten het bereik der vijandelijke kogels.
Slecht weinige dagen heeft zij den beminden en betreurden vriend overleefd. De
allerlaatste bede der jonge vrouw werd verhoord, den geliefde zoo spoedig mogelijk
in den dood te mogen volgen:
‘Wat is mij de wereld en het leven, zonder jou? En al zou je het niet wenschen, je
sleept mij mee. Onzichtbare, niet te verscheuren banden verbinden ons, van het
allereerste oogenblik. En ik volg je; soms weet ik niet eens, óf ik nog leef. Dat is de
éénige troost. Sedert ik van je gescheiden ben, leef ik maar oogenschijnlijk hier,
feitelijk ergens anders. Bij jou. In die stad, waar we tijdens je leven, samen waren
en in nog meer verwijderde, verre verre landen. Overal, waar je hier op aarde getoefd
hebt, vergezelden je mijne gedachten, op al je reizen waren ze bij je, door mijn
smachting naar jou, heb ik zóódanig bij je geleefd, dat ik streken ken, waar ik nooit
geweest ben. Onafzienbare vlakten ben ik met je doorgetrokken, ik schreed met je
langs diepe afgronden, steile bergen heb ik met je beklommen, samen hebben wij
geluisterd naar wijze spreuken uit overoude tijden. Dat was mijn eigenlijke leven,
bij jou was steeds mijn ware ik. Nu ben je nog verder gereisd, naar de meest
verwijderde oorden. Maar, ook dáárheen volg ik je. Zoo zal ik je wel door alle tijden
gevolgd zijn, zoo lang leven en menschelijk willen bestaan. En voert jou weg naar
andere aarden, manen of zonnen, door diepe duisternis en hel-glorend licht - ik volg
je, - ik kan niet anders!’ In Peking teruggekeerd, nam de broer de uit Shanghai opgezonden brieven zijner
gestorven zuster in ontvangst. Lang heeft hij geweifeld, wát hij met deze
correspondentie zou doen: verbranden? óf uitgeven?
Hij schijft: ‘Lang heb ik geweifeld. Eindelijk besloot ik, als herinnering aan die
twee menschen, de brieven die hem niet bereikten, uit-te-geven. Misschien brengen
zij den een of ander, die hen in het oude Peking gekend hebben, een groet. Misschien
komen zij ook onder het bereik van andere, eenzame menschen die de groote
levensreis nog maken, gaarne een oogenblik op den weg uitrusten, om te luisteren
naar de stemmen van hen die zijn vóórgegaan; om te luisteren naar stemmen, zacht
opklinkend uit het verleden’.
De zeven-en-vijftigste uitgave van dezen brievenbundel, bewijst, dat de smaak
van het lezend publiek niet zoo verdorven is, als wel eens minachtend wordt
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verzekerd. Van de schrifturen dezer vrouw gaat een veredelende, verheffende invloed
uit. Dat zooveel handen er zich begeerig naar strekken, is een gelukkig verschijnsel.
Februari 1904.
PARVUS.
N.B. Onder het druk-proef-corrigeeren van bovenstaande regelen, kwam ik er achter
wie de schrijfster der brieven is: Elizabeth barones von Heyking, geboren gravin
Flemming. Zij is de echtgenoote van een Duitschen gezant, gedurende diens
diplomatieke loopbaan toefde zij met hem in China, Japan en Amerika. Elizabeth
von Heyking woont thans te Berlijn. Te oordeelen naar haar portret, is zij eene vrouw
van diep in de veertig. Zij is bezig aan een nieuw werk. Haar naam is nu een machtige
réclame voor den letterkundigen arbeid, die weldra van haar hand zal verschijnen.
Het ongehoord succes van den brieven-bundel, - de 62ste druk ligt ter perse - en het
feit, dat de pen gevoerd wordt door een vrouw uit de groote wereld, zijn lokvogels
met verblindend-schoon pluimage.
Omtrent de telkens zich aan de lezers opdringende vraag: waarheid of verdichting?’
van ‘Briefe die ihn nicht erreichten’ leken ons twee feiten vrij geruststellend: Het
namen-voluit-noemen der families, met wie de heldin omgang had, én háar uiterst
romantisch sterven, - het alschrijvende-sterven. Gaarne helden wij over naar de
weinig-alarmeerende zijde der verbeelding. Door het lezen der narede was het
evenwicht onzer angstige gevoelens weer verbroken. De epiloog van den broeder,
is zóó ongezocht, zóó
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beslist, zóó overtuigend en ongesmukt, als alleen de wáárheid zijn kan. Daardoor is
twijfel opnieuw verbannen uit de gedachten van den lezer. Men voelt weer knellend
en smartelijk dat ‘Briefe die ihn nicht erreichten’ een in-droeve realiteit zijn.
De narede had ongeschreven moeten blijven. Grof dunkt ons het effectbejag
tegenover de fijne situatie.
Mei 1904.
PARVUS.

Roomsch-Katholicisme en Verstandigheid. Christendom en Dogma. Eenige
principieele opmerkingen van Dr. M.H.J. Schoenmakers - Amsterdam,
J.C. Dalmeijer.
Er zijn drie groote ideeën die het Katholicisme gedurende de middeneeuwen
beheerschten en die alle drie gevaarlijk zijn te achten voor iedere wezenlijke cultuur.
Ik bedoel de toen hooggeschatte idealen van a r m o e d e , k u i s c h h e i d en
g e h o o r z a a m h e i d . Het is zoo, in het oorspronkelijk Evangelie liggen de kiemen
tot een ontwikkeling in deze richting, doch dáár gold het het verzet tegen een
bestaande orde van dingen, tegen de Romeinsche maatschappij die als schepping
van een voorbij geganen geest bezwijken moest. Zoo kon worden aanbevolen
vrijwillig gekozen ontbering, geslachtelijke onthouding, en het was de logika der
gebeurtenissen die heendreef naar het primaat van Petrus, daarmede gehoorzaamheid
eischend van den leek aan de boven hem gestelde priestermacht. Wat de wereld tot
nog toe hoog gesteld had: eigendom, aanzien, liefde van man tot vrouw en van vrouw
tot man (men herinnere zich hoe groote plaats deze liefde inneemt in de letterkunde
der Romeinsche lierzangers), het gold nu als ijdel, en terwijl de staat het huisgezin
vooronderstelt en deze staat moest vallen, werd dan ook verkondigd een afstand doen
van het familieleven, te meer omdat toch het einde nabij was en bij zijn wederkomst
Christus een nieuw rijk stichten zou. Heeft zich nu echter het oude, het bestaande te
verheugen in een machtige organisatie, ook het nieuwe behoeft dien innerlijken band,
zal het niet aan tegenstrijdigheid te gronde gaan en zal het zich kunnen meten met
hen die het bevechten. Dit is de zin van het wordend bisschoppelijk ambt, dat dan
zijn volkomenste uitdrukking vindt in het pausdom, waaraan ieder katholiek
gehoorzaamheid verschuldigd is. Onderwerping wordt op den duur de leuze.
Voor de Germaansche barbaren, die den doop ontvangen hadden, was dit drievoudig
ideaal een factor tot ontwikkeling. Onbetoomde zucht naar gewin, geslachtsdrift
zonder redelijkheid, afkeer van discipline zijn de kenmerken van niet beschaafde
menschen. Deze beschaving moest hun gebracht worden, en dus was het zeer
uitmuntend dat zij heengingen door de school der klerikale tucht. Het is bekend dat
de Katholieke kerk, met haar groot vermogen tot aanpassing verstandig genoeg was
dezen eisch niet in volstrekten zin te laten gelden. Dit toch zou onpraktisch geweest
zijn, dit zou den val der gemeenschap, de ontbinding der maatschappij veroorzaakt
hebben: zelfs het toch zoo abstract gezind Boedhisme, met zijn althans naar den vorm
verwante idealen, duldde een leekenstand, en ook Rome heeft dit voorbeeld nagevolgd.
Maar niettemin hield het zijn ideeën hoog en zij werden verwerkelijkt in het leven
van kluizenaars en monniken, zooals het zich spiegelt in de kunst van die dagen met
hare mystiek in den trant van Suso, of, wat nog vreemder is aan ons modern
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bewustzijn, met hare martelaren op wier gelaat gezien wordt de glans van kranke
vreugde te midden hunner foltering.
Doch het middeneeuwsche Katholicisme is het ware niet en het gaat op den duur
voorbij. Dat wil zeggen: er zijn rassen en volken die het zullen blijven erkennen als
het hoogste, voor wie een andere godsdienst inderdaad ondenkbaar is. Doch de meest
intelligente, de meest ernstige zonen van ons geslacht kunnen straks door dit religieus
bewustzijn niet meer bevredigd worden. Zoo is het gegaan met de Germanen, en de
uiting van die behoefte aan iets anders is de Hervorming van Luther, Zwingli en
Kalvijn. In haren diepsten grond beduidt deze reformatie de terugkeer van de ziel
tot de wereld, niet om haar nu, als in voorchristelijke eeuwen, zonder meer te dienen,
doch om ze te overwinnen, om ze te onderwerpen aan eigen geesteswet. Voor de
middeneeuwers is het Oneindige nog iets buiten het ons omringend eindige: nu wordt
gevoeld door de harten - en straks beredeneerd door de hoofden - dat dit Oneindige
overal is en dat het is het ware in alle aardsche werkelijkheid. Vandaar de herleving
van wetenschap en techniek, vandaar een kunst, die als de Vlaamsche en de
Nederlandsche, zich wendt tot de wereld en hare stof ontleent aan alledaagsche
verhoudingen en dingen. Vandaar - na de noodwendige paganiseering door de
Renaissance, die intusschen het sterkst zich openbaart in Italië en onder de
Germaansche volken reeds spoedig geneutraliseerd wordt - vandaar het toenemende
besef van den ernst en de hoogheid der objectieve machten die ons dragen, vandaar
de diepste eerbied voor huisgezin en maatschappij en staat. Doch het huisgezin
onderstelt den echt, de samenleving vergt den arbeid, de staat is het onbevangen één
zich weten van den
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enkeling met den algemeenen wil zijns volks, het vrij zich voelen in de gegeven
politieke wet - en dus kan het niet anders of de kerkelijke idealen verbleeken, en
waar vroeger als zeer voortreffelijk golden kuischheid, armoe, slaafsche onderwerping,
daar geldt nu als plicht het huwelijk, het werk van hoofd en hart in dienst van de
gemeenschap, de vrijheid der gewetens als passend aan de menschelijke
persoonlijkheid.
Nu kan het Katholicisme wél transigeeren, en het heeft het ver gebracht in dezen,
doch het kan zich zelf niet verloochenen, het kan van zijn eigenlijk beginsel geen
afstand doen. Het eischt nóg den slavendienst, het zou nóg den staat willen cijnsbaar
maken aan het opperst hoofd der kerk, het doet dit temeer sinds het zich laat voeren
aan den leiband der Jezuiëten wier opvattingen in deze richting bekend zijn en berucht.
Het duldt nóg den lediggang en wat meer is, predikt dien, door het feit van het bestaan
der orden, als een bij uitstek heilig leven. Het wil nóg de continentie, blijkens het
voorgeschreven celibaat der priesters, een instelling, die in verband met het
biechtwezen, waardoor jonge vrouwen aan jonge mannen haar intiemste gevoelens
en begeerten openbaren, in de hoogste mate immoreel en weerzinwekkend wordt.
Daarom is de strijd tegen Rome een ‘Culturkampf’ in den waren zin des woords. En
het is een gelukkig teeken dat er mannen gevonden worden, die zich losmaken uit
het verband der oude kerk om zich te scharen onder de banieren van het meer zedelijk
Protestantisme.
Doch dan moet dit ook geschieden op goede, dat is: op de hier vermelde gronden.
Dan mag dit niet zijn uit overwegingen, die niet alleen het Katholieke dogma doch
veeleer het Christendom in het algemeen vijandig zijn. Want het Christendom is, in
den vorm der voorstelling, het Ware. Het drukt uit de gedachte dat de absolute Idee
zich vereindigt, zich verzinlijkt en daardoor tot zich zelf komt - in den menschelijken
geest. Deze gedachte is de eigenlijke zin der Christelijke leer, die God laat verschijnen
in het vleesch, Hem de wereld laat overwinnen en Hem dus de gemeente van hen
die in Hem gelooven laat stichten. Ontkent men dit alles, zooals dit geschiedt van
den kant der modernen, wier religiositeit zich vernevelt in allerlei vage gevoelens
en abstracte overleggingen, dan stelt men zich daarmede buiten het verband des
Christendoms.
Deze geloofsinhoud heeft het Protestantisme, zoolang het dien naam verdient, met
de Katholieke kerk gemeen. En als een Roomsche Protestant wordt mag dit niet
geschieden op grond van allerlei verstandigheden, die hem aan zijn vroeger beleden
waarheid ontrouw maken, doch enkel en alleen omdat hij het Katholicisme met zijn
staatsgevaarlijk karakter in de hoogste mate onzedelijk acht.
De heer Schoenmakers heeft daarvan geen besef. Bij hem vindt men heel wat
verstandig gepraat, zooals men ook kan vinden in modern-protestansche volkslectuur,
en zooals men zich op de meeste catechesatiën van die richting nog steeds daaraan
bezondigt. Het mag nu als een onweersprekelijk feit gelden, althans onder geletterden,
dat een zeker ezel n i e t heeft gesproken - een ervaring waarmee menigeen winst
kan doen bij eigen woordenovervloed, - en wij weten nu ook wat wij hebben te
denken van een drietal jongelingen in een vurigen oven of van Jonas ‘die in de
walvisch zat’. Zulke dingen te zeggen en te laten drukken is het dragen van uilen
naar Athene, en is slechts dan gerechtvaardigd als het betreft de opvoeding van nog
onontwikkelden, tot ontwikkelden - in dit geval neemt het verstand zijn recht. Doch
zoomin als bij brood laat bij verstand alleen zich leven. Al die verhalen en sagen van
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het Oude Verbond, al die legenden van het Nieuwe betreffen slechts het uiterlijk,
dat wat het vergankelijke is aan het christelijk geloof. Doch iets anders en iets beters
is het innerlijke, de g e d a c h t e die de onbewuste religieuse geest enkel kon
uitbeelden in den vorm der v o o r s t e l l i n g , doch die daaruit wordt losgewikkeld
en die vervolgens wordt gerechtvaardigd door bewuste r e d e l i j k h e i d . Deze
b e g r i j p t het geloofde, zij doorziet het als een, zij het onvolkomene uitdrukking,
van het eenige ware, dat niet d i t is of d a t , doch dat in a l l e d i t en in a l l e d a t
zich onophoudelijk stelt, negeert en weder stelt. Nu is er voorhands weinig kans op,
dat alle menschen aan het filosofeeren gaan. Aanleg tot wijsbegeerte is nog zeldzamer
dan die tot waarachtige religie. Zoolang dit het geval is, zoolang Spinoza, Fichte,
Hegel verstaanbaar blijven voor slechts enkele verheven geesten, zoolang - dat wil
zeggen tot den jongsten dag - zal de waarheid der menigte moeten geschonken worden
in den vorm der voorstelling en der fantasie, zij het dan ook eene die - gelijk al het
menschelijke - doordrongen is van d e n k e n . Zulk eene doordringing van verbeelding
en bespiegeling is het c h r i s t e l i j k d o g m a , dat dáárom niet mag ontkend en
vergeten worden, omdat het in zijn wezen wáár is en omdat het een macht
vertegenwoordigt die spreekt tot het ongeschoold gemoed. Het weg te nemen staat
gelijk met de ontkerstening der massa, zooals onze tijd kan leeren. En wat dit inhoudt
toont verder het veldwinnend anarchisme in moraal en politiek en kunst. Esoterische
wijsheid dus naast exoterische? Een waarheid voor de denkenden en een andere voor
het vulgus? Het was zielkundig juist van de ouden die begrepen dat dit noodig was.
Ook in de
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Evangeliën wordt onderscheiden tusschen hen, wien het is gegeven de verborgenheden
van het Godsrijk te verstaan en die buiten zijn en tot wie het Godswoord komt in
beelden en gelijkenissen. Oneerlijk zou dit bedrijf van een d u b b e l z i n n i g prediker
slechts dán wezen wanneer de wijsgeerig gevormde iets anders, iets t o t a a l anders
meende dan de schare. Doch zij die dit zeggen getuigen alweer van hun abstracte
verstandigheid. Ook hier toch verraadt zich het non-idente als het idente, het ongelijke
als het gelijke: bij alle onderscheidenheid van vorm is het dezelfde inhoud, die den
geletterde en den ongeletterde vervult. En dit vormverschil wordt geboden door het
verschil in geestelijke ontwikkeling tusschen den denker en de massa. Zoo spreekt
men ook het kind toe in kindertijke taal en men is geen bedriegelijk vader als men
zich, het prikkelend ten goede, niet beroept op den kategorischen imperatief maar
op de engelen die meisje of knaap omzweven. Doch onze verstandsmenschen zijn
slechte opvoeders en de moderne richting heeft in paedagogische onredelijkheid de
massa's overschat. Zij, en met haar de heer Schoenmaekers, begrijpt niets van de
dingen waarover zij beproeft te spreken. Afgezien van het naiëve dat ook weer in dit
boekje zichtbaar wordt: met een zeker aplomb te gewagen van Jezus' godsdienst
(alsof men mede heeft gewandeld aan de boorden der Galileesche zee en alsof er
geen kritiek bestond die ons voor nog andere problemen stelt dan voor die van een
of ander wonder), afgezien van deze naïveteit, vergeten de verstandigen dat het Ware
niet komt in den aanvang der ontwikkeling, doch zich eerst onthult in het proces der
wording zelf. Zoo is het ware van het Evangelie het dogma dat dan ook gemeen is
aan Katholieken en aan Protestanten. In dien zin wensch ik onzen schrijver, als
overtuigd hervormde, terugkeer tot de denkwijs van de oude Roomsche kerk. Want
beter dan het verstand is de rede en die rede vindt een zuiverder uitdrukking, in de
leer van Thomas en in die van Augustinus dan in de betrekkelijk ware, maar juist
daarom betrekkelijk onware beweringen en reflectiën, waarvan zijn boekje vol is,
en ik voeg erbij dat hij eerst inderdaad heen is over het Katholicisme als hij het heeft
begrepen en, terwijl hij het van zich afwijst, het tevens voor zijn rekening neemt.
Dr. H.W.PH.E. V.D. BERGH V. EIJSINGA.
Zutphen.

Bikoerim, door M.H. van Campen. - Bussum, C.A.J. van Dishoeck. 1903.
Acht schetsen; ‘bikoerim’, dat wil zeggen: eerstgeborenen, eerstelingen, van deze
schrijver. (Bechour = ‘eerstgeborene’, deelt het glossarium achter in 't boek mee).
De schrijver heeft eer van zijn eerstelingen. Het is benijdenswaard, zulk een debuut,
in deze tijd van haastige en slordige overproduktie.
De eerste bladzij doet bedenkelik aan: ‘Onder de weg-groezelende hemel-klaarten
van den moeizaamlevenden regendag was een vochtige schemer aan 't rooken, een
blauwig-zwarte damp, niet wolkigstijgend ergens, ook niet neerzijgend, maar
raggegazig alomme duisterend het af te ziene tegelijkertijd en staande
roerloos-bewegend in eene niet-te-weten-van-waar-gekomene aanwezigheid’. Dit
lezende, vreest men dat het in deze geforseerde, ingewikkelde en moeilik te volgen
trant zal voortgaan. Een ‘schemer’ die ‘aan 't rooken’ is, maar tevens met ‘damp’ heel iets anders van samenstelling - vergeleken wordt; die ‘aan 't rooken’ is - beweging
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- maar tevens ‘roerloos’, neen: ‘roerloos-bewegend’ staat - stilstand, maar toch
eigenlik geen stilstand -; ‘duisterend het af-te-ziene tegelijkertijd en staande
roerloosbewegend’, wat gelezen moet worden: ‘duisterend het af-te-ziene en
tegelijkertijd’ enz.; ‘gekomene aanwezigheid’ - ziehier het bedenkelike bovenvermeld.
Voeg daarbij het nietszeggend gewichtige scheidingsteken, iets verder, in het woord
‘be-sluiting’, en er is op die eerste pagina reden genoeg om bevreesd te zijn voor het
volgende. Maar de schrijver heeft, als andere kunstbroeders met piepende snaren,
koude vingers of een aangeslibde keel, met een nieuwe pen te worstelen. Is deze
eenmaal ‘ingeschreven’, dan boeit hij ons, dwingt tot luisteren, en zendt ons naar
huis in de zekerheid, met een talent niet alleen, maar met een sterk en doorvoed talent
te hebben kennis gemaakt. Van Campen is maar niet zo eens aan 't schrijven gegaan;
hij moet heel wat voorstudie achter de rug hebben, studie van veel, aandachtig lezen,
van ernstig, toewijdend 't-leven-beluisteren, van zich-rekenschap-geven welke de
materialen zijn waaruit kunst wordt gebouwd en hoe ze behandeld willen worden.
Hij schat de détails niet gering; zie blz. 2 en 3, die ik geheel zou willen aanhalen:
hoe de huizen omgekeerde gevel-gobelins in de avend-gracht spiegelen; hoe de
lantaarn-opsteker, z'n schaduwflarden over de weg voor zich uit schoppend, de eerste
vlammen doet òp-wip-rekken. Hoor ook op blz. 4 hoe uit z'n donkere alleenheid 'n
toren gewichtig-langzaam een dromerig-en-vermanende oude wijze begint uit te
klepelen; zie hoe (blz. 7) het gaslicht-aansteken is opgelet: ‘Het luchtgas siste en
floot en blubberde amechtig, maar eindelijk met 'n paffenden knal 'n blauwe vlam
oprekte, uit welks omtrekken rood-gouden vonkjes optwinkelden en gele pijltjes
reikten, tot [langzamer-
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hand] alle geluiden ophielden en er [als] 'n uitschuivend waaiertje van geel vuur stil
uit 't blauw-rood-gouden pauweveer-rondetje opging.’ (De ingehaakte woorden zijn
m.i. overbodig).
Niet alleen in dit uiterlike, deze stemmings- en détail-beschrijvingen is híj sterk;
ook ligt er in Van Campen's boek de kostelike neerslag bezonken die de stromende
gedachten, langs het leven schurend, daarvan losmaakten. Bikoerim is inhoud- noch
vormloos. Het heeft wat te zeggen, en zegt het goed.

M.H. van Campen.

Herhaaldelik wil men aanmerkingen maken op dit boek, maar even dikwels voelt
men hoe goed de verdediging te voeren zou zijn. Bijna alle schetsen zijn te lang,
missen evenwicht, voeren te veel personen in die gemist konden worden, verdelen
de aandacht en de belangstelling daardoor te zeer, zijn overdadig uitvoerig, verliezen
zich telkens in uitpluizerij van bijzaken. Maar - is de bewerking van al die kleine
versieringen niet inderdaad zoo geacheveerd en smaakvol, dat men ze gaarne als
stukjes letter-genot op zichzelf aanneemt en geniet? De stijl is zeer ongelijk van
bewerking: nu eens (en meestal) fors, stevig, raak-op-het-doel-afgaand, dan weer
(zeer zelden) zwevend-vaag, zoetelik-sierlikjes, op het geaffekteerde af; de ene maal
vast, behendig, smaakvol om gevaarlike klippen zwenkend, een ander maal
onverwacht in 'n rauw, je-geen-letter-schenkend fonograferen vervallend. Nu eens
Borel, als hij Hooglied-achtig wil doen (lyries intermezzo uit Het Zusje): ‘Het huis
had eene nieuwe, beangstigende sprake, moeilijk te duiden. Den dag wist zij buiten
te leven achter de gelige gordijnen, gescheiden van haar. Hij vaarde het huis voorbij
en keerde niet inne.’ Een ander maal half-Borel-in-zijn‘-puurheids’-stemming,
half-Gorter: ‘Een mooi hoofd, zóó zorgzaam-omvlijd door de handen, bloeit daaruit
omhoog gelijk een bloemknop, die staat ook blank en rood boven de bladvingertjes
uit en wordt zoo teederlijk gedragen’. Een derde maal Gorter: ‘Hij voelde zich staan
als onder zonnelicht geblâarte, dat toch schaduw gaf, eene helle blijdschap zon-fèlde
er om heen. Een man zit zoo onder het neerrondende van een treuresch, door de
openingen glijdt overal zonlicht, hij kijkt, uit lichte schaduw, den louter-licht-tuin

Den Gulden Winckel. Jaargang 3

in...’ (Wat ik terloops kursiveerde, komt me slordig voor). Maar - is Bikoerim, toch
niet het meest van.... Van Campen? Domineert niet steeds zijn eigen, persoonlike,
potige zegswijze? Ook zelfs waar hij aan 'n ander doet denken? En moeten we de
stijl-oneffenheid niet aan voorbedachten rade toeschrijven, aan de weloverwogen
bedoeling om elke persoon, elke stemming, elke handeling weer te geven in een hun
sfeer simpatieke zinnen bouw? En lukt het niet telkens: is de stijlstemming niet even
juist, als Antoon ons wordt voorgesteld - Antoon met zijn ‘zieltje van kunstmatig
opgekweekt menschje, zijn zieltje, dat was als een limpide vijvertje in een kneuterig
parkje onder blauwen luchtkoepel van Italiaansch landschap’ - of wanneer we in het
huisgezin van Harmsen worden geleid, waar de smoorhitte optrilt uit de roestige
kachel en de stervende vrouw op 't armzalige bed ligt?
Schrijven - zien-en-weergeven - kan Van Campen ongetwijfeld. Gaaf,
evenwichtig-naar-alle-zijden een afgerond stuk literatuur in elkaar zetten - nog niet.
Beheersing, samentrekking, de kunst om uit overstelpende indrukken het kleinste en toch het voldoende! - aantal te kiezen - deze eigenschappen is hij nog bezig te
bemachtigen.
Over het algemeen is Van Campen's werk, wat de meer werktuigelike kant betreft,
goed verzorgd. Maar zou een schrijver als hij, die telkens met de woordgeslachten
overhoop ligt, die fletsch, torschen en allerlei andere on-De-Vries-en-Te-Winkel-heden
schrijft, die bovendien telkens toont de schrijftaal met de spreektaal in
overeenstemming te willen brengen - zou zulk een schrijver niet een kloek besluit
nemen, en òf zuiver De-Vries-en-Te-Winkelen gaan, òf.... zich tot Kollewijn bekeren?
Dit schipperen is stuitend. En het offeren aan de - ik dacht al sinds jaren
doodverklaarde! - stomme e's, muffe antikiteitjes, achter het onbepaald lidwoord en
het bezittelik voornaamwoord (ik ben blij dat 't er uit is; ik zei 't toch wel goed zo?)
is erger dan stuitend: 't is
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komiek. Lees eens hardop, zonder lachen: ‘'t Vaatwerk werd schoongemaakt door
zijne verloofde, en hij dacht: jonge, jonge, wat waren ze toch allemaal-met-mekaar
'n armeluiszootje. Zijne verloofde kwam binnen, op haar linkerarm 'n (waarom nu
'n?) stapel borden’, enz.
Maar laat ik niet eindigen met 'n boos woord. Laat ik de Gulden-Winckel-lezers
opwekken ‘Bikoerim’ aan te schaffen, en er het zeer vele mooie uit te genieten, dat
bijna elke bladzij aanbiedt. ‘Bikoerim’ is een merkwaardig boek, omdat het - ja,
vooral daarom! - zulk een oorspronkelik, persoonlik karakter draagt, ook wat de
onderwerpen betreft die erin behandeld worden. Het vormt een der drie grote
verrassingen, die de literatuur van 1903 ons bracht.
J. TERSTEEG.

Amsterdam. Koningschap, door J.K. Rensburg. - Rotterdam, Johan
Pieterse. 1903.
Hoe moet iemand zich gevoelen na l o o p i n g t h e l o o p ?
Couranten en illustraties hebben door beschrijvingen en afbeeldingen ons wel
eenigszins doen beseffen, welke sensatie iemand ondervindt, die met
duizelingwekkende snelheid in een reusachtigen ring wordt rond-gecirkeld, maar de
feitelijke gewaarwording zal toch aan de meesten onzer onbekend zijn.
Toch, na 't lezen van K o n i n g s c h a p , Rensburg's nieuwe werk, kon ik mij 't
gevoel van dankbaarheid voorstellen, dat iemand moet doordringen, die na zijn
cirkel-jacht vasten bodem onder de voeten krijgt, door 't besef van plotselinge rust
in mijn hersens, dagen lang door den schrijver mee gesleurd in een r a c e zóó dol en
wild, dat ik zelfs nu moeite heb in helder denken mij alles te herinneren, wat hij op
zoo woelige wijze mij liet zien.
Ik geloof, dat het boek met de beste bedoelingen is geschreven, in warme liefde
voor koningin, en vaderland, en volk, - doch de taak, die de heer Rensburg op zich
heeft genomen met het schrijven van dit werk, dat in zoo sterke mate afkeer van de
bestaande maatschappelijke toestanden vertoont, en hoewel geen oorlogzuchtige,
toch zeer krachtige hervormingsideeën predikt, is zoo reusachtig, dat het ons telkens
toeschijnt, dat hij niet de meester, maar de dienaar is van zijn literair-politieken
arbeid, en - ondanks zijn enthousiasme - niet de macht bezit om zich los te wikkelen
uit dien chaos van Marxisme, Wagneriek Socialisme, Messianisme etc., waarmede
hij den lezer als een vloedzee overgolft.
Wanneer de heer Rensburg zijn plannen*) ten uitvoer brengt en ons een cyclus van
romans geeft, waarvan deze de eerste is, dan wil hij, indien ik hem goed begrijp, na
dezen roman ons terugvoeren tot de jaren 1878 à 1880 en daarna ons leiden naar een
tijdstip, dat nog in de toekomst verborgen ligt, - en geeft hij ons dus in
K o n i n g s c h a p de eigenlijke kern, waarvan wij den (gewoonlijk voorafgaanden)
bloesem eerst later zullen zien, en zal de toekomst moeten bepalen door welke vrucht
de pit wordt omsloten.... Maar ik wil de beide inleidingen, zoowel die tot den cyclus
als die tot den roman, verder laten rusten (hoewel ze met haar overvloed van schema's
en ideeën stof genoeg opleveren voor een afzonderlijke bespreking) en trachten iets
*) Zie zijn I n l e i d i n g t o t d e n C y c l u s A m s t e r d a m .
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weer te geven van den indruk, dien ik van 't boek zelf ontving. Uit den baaierd van
impressies, te veel om in enkele regels mee te deelen, heb ik deze als herinnering
behouden: dat Rensburg streeft naar een politieke hervorming, naar een revolutie
zonder oorlog, naar het tot stand komen van een w i t s o c i a l i s t i s c h e n heilstaat,
waarin Koningin Wilhelmina zal zijn: de K e u r k o n i n g i n gekozen door het volk,
- het volk saamgevat in één voorlichter, één strever, één pionier: Dujardin, de
schrijver-droomer-filosoof-artiest-asceet-socialist-israëliet-royalist, die een fellen
vernietigings-haat gezworen heeft aan de ‘beurs-ploerterij’.
Meer dan de p l a n n e n van dit wirrel-warrel wezen openbaart de auteur ons niet,
maar dat zij enorm zijn, en dat onze hersens wellicht bezwijken zouden, indien wij
óók nog getuigen moesten zijn van de d a d e n , wil ik doen blijken uit een paar zinnen
der slot-bladzijden:
‘Weldra zou hij (Dujardin) dan rustig kunnen werken voor het getrapte volk, al
was het nog toekomst, altijd nog toekomst. En dan zou hij Amsterdam veroveren
met de eind-erise generaatsi gelijk voor deze de Tachtigers, dan zou hij aan het einde
van zijn Via Dolorosa, zijner askeze en ontberingen vinden in een Witte Roos van
Vrouwen op de Aard-Ster gelijk Dante slechts mocht aanschouwen in het Paradijs:
zijn Bruid, een Jodin en Française. In haar hoopte hij te inkarneren, Parijs, dat hij na
Hollands Hoofdstad vermeesteren wilde met het zwaard van zijn wetenschap op alle
soorten van Jezuiten tegelijk. Haar wilde hij door het leven dragen als zijn Idool,
Haar torsen op zijn forse mannenarm, terwijl hij tegelijk in zijn vuist aan de wereld
wilde tonen als zegeteken de Heilige Graal door de macht, ook van zijn socialisties
kapitaal, ontdaan van Christus' bloed, van Gods Genade en onder zijn hiel neergetrapt
een geldzak, het simbool der Plutokraatsi.’
Het lezen van zulk een boek noem ik geen verkwikking. En toch zijn er gedeelten
in Rensburg's
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werk, die bewijzen dat hij iets beters kan geven dan de boven zijn macht reikende
fantazieën, waartoe hij zich, misschien door een overgroot enthousiasme opgezweept,
laat verlokken. Waar de visie scherp, maar sober is, daar is zijn uiting het warmst,
en vindt hij - als ongezocht - den zuiveren eenvoud van stijl. Al heeft Rensburg ook
de bedoeling gehad een tegenhanger te scheppen van M a j e s t e i t en We r e l v r e d e ,
toch wil ik hem zelfs in zijn beste oogenblikken niet vergelijken met Couperus, die
in zijn beschrijvingen van splendeur moeilijk te evenaren is, - maar treffend-mooi
vind ik in K o n i n g s c h a p het Kronings-hoofdstuk, de kleurenrijkdom wat ál te
nauwgezet geverfd, doch overigens een niet alleen knap, maar ook poëtisch stuk
werk, met teekenende, rythmische zinnen, als: ‘De klokken luidden van de zwarte,
doorzichtige torens, wakend over de trotsche Hoofdstad aan Amstel en IJ. Heen
dreven de dreunen over de polders en over de kimmen der Zuiderzee en deinden
voort met geklepel van koperen tongen in steden en dorpen, doorvlagd en doorgroend.
De klokken verkondden die heilige stonde der Kroning in 't ronde over de weiden
en over de heiden en over de stranden der Nederlanden. Ze gonsden in koren van
toren tot toren, al over den Wester van Amsterdam: Bim-bam, boem-bam, bim-bam,
bom-bam.....’
Na deze Kronings-p o i n t d ' o r g u e krijgen we opnieuw fanfare-muziek met vol
orkest, die blijft door-rumoeren tot de laatste der (in hypermoderne spelling
geschreven) 351 bladzijden, die mij achterlieten duizelig van klanken, zonder dat de
harmonie mij duidelijk was geworden.
IDA HAAKMAN.

De Indische Rotsduif door Marie Madeleine. Vertaling van Meindert
Bogaerdt Jr. - Rotterdam, Johan Pieterse.
Een vijftiental jaren geleden verschenen in het Duitsch achtereen-volgens een drietal
werken: ‘Auf Kypros’, een dichtbundel, verder ‘Drei Nächte’ en ‘Die Felsentaube’,
kleine in proza geschreven verhalen van ‘Marie Madeleine’ allen van zeer
passie-vollen, erotischen inhoud.
Ze werden te dier tijde veel gelezen, veel besproken; 't waren echter niet zoo zeer
de gedichten en de schetsen, welke die buitengewone belangstelling in het leven
riepen, maar veeleer de schrijfster zelve.
Onder den pseudoniem van Marie Madeleine, verborg zich toch, zooals men
algemeen beweerde, een achttienjarig meisje, dragende den naam van een der in den
Duitschen Staat meest geëerde en invloedrijke familiën.
Deze belangstelling bestaat bij ons natuurlijk niet: ik acht het dan ook niet een
bepaald gelukkige keuze van den heer Meindert Bogaerdt Jr. om een vertaling te
hebben willen geven van ‘Die Felsentaube’. Het is de gewone, alle-daagsche roman
van een jonge vrouw, gehuwd met een ouderen man; zij bedriegt dezen, om dan met
haren minnaar te vluchten; deze pleegt zelfmoord; ofschoon haar huwelijk na haar
heengaan door echtscheiding is ontbonden keert zij niettemin terug tot haren eersten
echtgenoot, bij dezen haar wanggedrag vergoelijkend met de woorden, waarmede
tevens het boek eindigt: ‘zie je, om te trouwen is de rotsduif niet geschapen maar als
minnares - wat een leuk woord “minnares” - als minnares zal ik verrukkelijk zijn’.
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Is de keuze ongelukkig, nog ongelukkiger de vertaling; deze is bepaald slordig.
Een paar voorbeelden ter staving van dit beweren - op pag. 22 ‘zij vond het heerlijk
onder het dansen vast aan een mannenborst gedrukt te worden en het zich aan vlijen
werd gewoon een sport van haar’; - pag, 99: ‘zij zou hem, voor wien zij den geheelen
tijd zoo in de war gezeten had, wel weer zien’.
Ook de woordenkeus is voor een Hollandsch schrijver al buitengewoon pover,
bijv. pag. 47: ‘toen zij in een elegant cabinet particulier korrekt tegenover elkander
zaten bestelde Olga, Cliquot, Beluga en Kaviar,’ en verder - ‘het is niet comme il
faut op dezen tijd champagne te drinken, zeide zij’.
Deze aanhalingen zijn m.i. voldoende om een denkbeeld te geven van de geringe
zorg aan onze Nederlandsche taal besteed.
Bij den zelfden uitgever verscheen eveneens eene vertaling door A.W. van een
omvangrijk werk in drie deelen ‘Pharao’ van Bolislas Prus.
Dezen naam meen ik in de laatste tijden eenige malen gezien te hebben onder
kleine novellen in Duitsche tijdschriften.
In de Duitsche Litteratur-Geschichte van Rob. Koenig, uitgave 1899 vind ik hem
echter niet vermeld. Met dezen roman heeft de schrijver niettemin bewezen een
werker te zijn, die aandacht verdient.
Zijn boek is een alleszins waardige navolging van Ebers Egyptische verhalen. Ook
hier eene historische roman, gebouwd op wetenschappelijke onderzoekingen,
getuigend van nauwkeurige archaeologische kunsthistorische studiën; ook hier in
schitterende kleuren de geheele gigantische pracht in het oude land der Pharao's.
Evenals Ebers ‘Warda’ speelt het geheel in den tijd van hoogsten bloei, in het
tijdperk van eer en roem van het Egyptisch rijk, in de eeuw der dynastie der ‘Ramses.’
In het eerste deel ‘De Erpater (de erfgenaam)
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schetst Prus ons den fieren krachtigen jongen man, den zoon des konings, den
toekomstigen heerscher van het machtige rijk, en zijn innige, hartstochtelijke liefde
voor de verworpen Jodin Sarah; het tweede schilderd den mannelijken, hardnekkigen
kamp tegen de Pheniciers in open veld en daar tegenover den strijd tegen de
geheimzinnige verborgen kuiperijen der priesters; het derde ‘de laatste worsteling’
geeft weer den ondergang van het

G.F. Callenbach.

C.C. Callenbach.

roemrijk vorstenhuis, dat gedurende eeuwen heeft geregeerd, door den moord,
gepleegd op den held van dezen roman Ramses XIII.
Het geheel een wetenschappelijk en tegelijker tijd boeiend kunstgewrocht. De
vertaling is vloeiend, laat zich gemakkelijk lezen.
De uitgave van beide werken valt zeer te loven; een goede duidelijke letter op
goed papier.
MR. L.H.

Firma G.F. Callenbach 1854-1904.
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G.F. Callenbach Jr.

Tot de degelijke Uitgevers in ons Vaderland behoort de firma te Nijkerk, die den
2 Mei jl., onder algemeene instemming, haar gouden feest vierde. Wij zijn zoo
gelukkig, met onze wenschen voor haren toenemenden bloei, de portretten der
firmanten hier te kunnen aanbieden.
en
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Derde Jaargang No. 6
Leopoldo Bizio.
WIE het belangrijk Maandblad Neerlandia - orgaan van het Algemeen Nederlandsch
Verbond - leest, heeft een paar maanden geleden daarin een eigenaardig bericht over
Venetië en een cursus in het Nederlandsch aangetroffen. De schrijver daarvan was
onze Consul te Venetië, Mr. Leopoldo Bizio, Voorzitter van den C i r c o l o
F i l o l o g i c o d i Ve n e z i a en het bericht zelf gold de opening van den cursus
met negentien leerlingen onder leiding van Dr. I.I. Viotta van Amsterdam. De heer
Bizio vermeldde voorts dat het de eerste cursus in het Nederlandsch in Italië was.
Een zoodanig initiatief is lofwaardig en de beweegredenen zijn verdienstelijk.
Vergis ik mij niet in het gevoelen mijner lezers, dan zullen zij, evenals ik, eene
begrijpelijke nieuwsgierigheid omtrent een Italiaanschen advocaat koesteren, die te
Venetië een cursus in het Nederlandsch opent. Ik heb mij met den heer Bizio in
betrekking gesteld en het volgende vernomen.
De heer Bizio is Venetiaan, studeerde te Padua en promoveerde in 1863. Gelukkig
met zijn rechtskundige praktijk, bracht hij zijne juridische kennis ook door artikelen
in vak-tijdschriften over breeder kring. Wat hem daarenboven als studieveld aantrok
was het vreemde taalgebied, waarop hij door vertaling zich bewoog. De voorkeur
tot vreemde talen was door zijn reislust (zoo even keert de hr. B. uit Palestina en
Syrie) in hem ontwikkeld en werd openbaar door een bundel verzen uit het Engelsch,
Spaansch en Duitsch Vo c i l o n t a n e . Doch al naarmate de reislust uitgebreider
werd, werd ook de vertaalkunst grooter en zoo de laatste gelijken tred met de eerste
had gehouden, zouden minstens een dozijn bundels zijn verschenen, immers er zijn
van Noordkaap tot Gibraltar niet veel bezienswaarde plekken in Europa, waarheen
de heer Bizio niet is getrokken. Reeds vóór hij tot onzen Consul werd benoemd, had
hij twee malen ons land bezocht en toen hij in 1890 het Consulaat aanvaardde, bezocht
hij in 1891 opnieuw Nederland en ter gelegenheid van H. Ms. Kroning ten vierde
male. Of nu die herhaalde uitstapjes zijne liefde tot onze Dietsche spraacke hebben
bewerkt, zeker is het dat zijne vertalingen uit het Nederlandsch van de Génestet,
Hélène Swarth, Pol de Mont, Frans de Cort en de Gezusters Loveling van 1891
dagteekenen en dat ook na dat tijdstip zijne belangstelling in onze taal en letteren de
aandacht heeft getrokken. Immers: de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
te Leiden keurde hem het lidmaatschap waard en in Italiaansche tijdschriften als de
N u o v e Ve g l i e Ve n e z i a n e , L ' I l l u s t r a z i o n e I t a l i a n a , en in de
I l l u s t r a z i o n e p o p o l a r e vinden wij zijne vertalingen opgenomen. Ik wil er rekening houdend met het bestek - ééne naar de G é n e s t e t en ééne naar H é l è n e
Swarth hier uitschrijven:

Dolce far niente
Delle mie dune in sulla molle arena
Il fianco mio morbidamente posa,
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E una figlia del mar mi siede accanto
Fresca siccome un bottoncin di rosa.
Via via del cielo par la vôlta azzurra
Un nugoletto candido vïaggia,
Mentre un senso di calma e di abbandono
Scende di là sulla deserta spiaggia.
E par che dica il bianco nugoletto:
‘Vieni con me; remoti mari e monti
Varchiamo insieme, infaticabilmente
Altre terre cercando, altri orizzonti!
Se avessi l'ale, o, che non fuggiresti
Tu dalla terra? Entro i cieli lontani
Splendido è il regno delle nubi; è bello
Tuffarsi in grembo ai venti, agli uragani.’
Ma io riposo sulle molli e care
Dune di Olanda che mi piaccion tanto,
E fresca al par di un bottoncin di rosa
Una figlia del mar mi siede accanto.
Se pur teco potessi, o nugoletto,
Cercar più belli e splendidi paesi,
Troppo le ho care, e resterei pur sempre
Sulle morbide mie sabbie olandesi.

En van Hélène Lapidoth

Passato.
Voi, pallido cortèo silenzïoso,
Ombre de'giorni miei, tornarmi presso
Vendo di notte, e soffermarvi spesso
A pie'del letto, ove sognando poso.
M'avete un dì cinta di rose. Adesso
Con mesto mi guardate occhio pensoso.
Se vi offesi, ho espïato; e invocar oso
Venga il perdono ai falli miei concesso.
Dolci e amari ricordi, al mio cor tolto
Non ne sarà dai nuovi giorni un solo. Son come la fanciulla, a cui si è sciolto
Il suo vezzo di perle, e ad una ad una
Le va gelosa raccogliendo al suolo,
E poi le conta, e non ne manca alcuna.

Aan ons Ministerie van Buitenlandsche Zaken zouden over het Venetiaansche
Consulaat der Nederlanden nadere inlichtingen te bekomen zijn.
Waarschijnlijk zou uit de officieele rapporten blijken dat het bloei-tijdperk der
handelsbetrekkingen tusschen de Republieken aan de Adriatische en de Noordzee -
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door Maurits en Oldenbarnevelt in staatkundigen zin bevestigd - in een twijfelachtigen
toestand tijdens de Koninkrijken was verkeerd.
Des te lofwaardiger zijn de pogingen van onzen Consul, om ze te doen herleven.
De historische herinneringen tusschen de Geuniëerde Gewesten en de Doge-Stad
dagteekenen van 1606.
Het zal over enkele jaren drie eeuwen zijn, (Augustus 1609) dat Cornelis van der
Myle met plechtstatigen praal door de Venetiaansche overheid als vertegenwoordiger
der Republiek ten bezoek werd ontvangen. Ofschoon een half jaar daarna de gezant
Tomaso Contarini de Staten-Generaal namens zijne Republiek kwam begroeten,
werd nog vijf jaren de wederzijdsche officieele vertegenwoordiging verschoven en
zien wij eerst in 1615 den eersten Nederlandschen Consul te Venetië. Sinds dien
datum werden de diplomatieke betrekkingen tusschen de ‘Leeuw met het Zwaard’
en den ‘Leeuw met het Boek’ nauwer aangehaald.
De heer Bizio voelt voor historische herinneringen en is meermalen tijdens zijn
lidmaatschap van den Venetiaanschen gemeenteraad in de gelegenheid geweest, die
voorkeur in de practijk te toonen. Nog in 1892 was hij Voorzitter van het Bestuur
der Italiaansch-Americaansche tentoonstelling, en als lid van den Conciglio dell'
Ordine degli avvocati heeft hij verschillende processen voor buitenlandsche
mogendheden gevoerd, tengevolge

Consulaat der Nederlanden te Venetië.

waarvan hem hooge onderscheidingen zijn toegekend.
Dat zijn eigen land hem om zijne velerlei wetenschappelijke bemoeiingen niet
heeft vergeten, bewijzen de Commandeurskruizen van de Kroon van Italië en van
de H.H. Mauritius en Lazarus. Met niets liever tooit hij zich evenwel dan met het
Commandeurskruis van de Braziliaansche Roos, daar hij, evenals onze Generaal
Netscher, Z.M. Dom Pedro, persoonlijk gekend en evenals
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deze eene wetenschappelijke briefwisseling met den Keizer gevoerd heeft.
Bijna 15 jaren is Mr. Leopoldo Bizio onze Consul te Venetië. Hij kent ons land,
hij neemt deel aan onze taalbeweging (ook als lid van het Algemeen Nederlandsch
Verbond) en hij is een bewonderaar van onze volksdeugden. Onze dynastie eindelijk
heeft Mr. Bizio aan zich verplicht door de uitgaaf van de officieele bescheiden van
de ziekte, den dood en de begrafenis van Z.H. Prins Willem, George, Frederik van
Oranje Nassau, Generaal van het Oostenrijksche Leger in Italië, den 6 Januari 1799
te Padua overleden, wiens stoffelijk overschot in 1896 te Delft in den Koninklijken
grafkelder is bijgezet.

LEOPOLDO BIZIO

Door de verwaarloozing van onze taalmacht in het binnenland is de invloed naar
buiten te loor gegaan. Het blijft niettemin voor het krachtig vaderlandsch gevoel een
streelende gewaarwording, op het gebied onzer taal, den eerenaam van ons
volksgeheel, door onze handelsvertegenwoordigers in den vreemde te zien hoog
gehouden. De archieven van ons Consulaatwezen zullen daarvan allicht niet zoovele
toonbeelden geven.
F.S.K.

Een Duitsch volksboek
Weltgeschichte des Krieges. Ein Kulturgeschichtliches Volksbuch
von Leo Frobenius unter Mitwirkung von Oberstleutnant a. D.H.
Frobenius und Korvettenkapitän a. D.E. Kohlhauer. 3 Dln. Gebrüder Jänecke Hannover.
II
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Terwijl het eerste deel van bovengenoemd werk den oorlog heeft opgebouwd uit zijn
primitiefste vormen van tweegevecht en menschenjachten, spruitend uit den harden
strijd om het bestaan, geeft het tweede een schets van de beschavingsgeschiedenis,
die met het afstroomen van gansche volkerenmassaas uit de hoogvlakten naar de
dalen een aanvang genomen heeft. De volks-oorlog kreeg het aanzijn, de natie
ontstond. En de veroveringsoorlogen, die volgden waren niet uitsluitend rooftochten
meer.
Is uit de ontdekkingen van de laatste tijden bewezen, dat een voorhistorische
beschaving zich had ontwikkeld aan de kusten van Grooten en Indischen Oceaan,
het tijdvak dat daarop volgt is in twee deelen te splitsen: 1e, de uitbreiding langs de
Middellandsche-zee-landen; 2e, de uitbreiding der beschaving over Europa.
Het is de luitenant-kolonel Frobenius, wiens militaire pen de laatste jaren zoo
bijzonder vruchtbaar is, die dit 2e gedeelte van het werk heeft bearbeid, terwijl het
voorgaande door zijn zoon Leo werd samengesteld.
Wellicht staat het eerste deel hooger, deze ‘G e s c h i c h t e d e r L a n d k r i e g e ’
wekt nochtans in beduidend hooger mate onze belangstelling.
Bij de inleiding gaven we met enkele woorden aan, in welk opzicht we in het werk
een leemte speurden: het neemt niet weg, dat - al zien we de maatschappelijke
verhoudingen niet voor ons geschilderd en t e m i d d e n d a a r v a n de weermacht,
zoodat het verband telkens weer blijkt - dit 2e deel bijzonder interessant is en een
uitstekende leiddraad geeft voor hem, die den overgang van het aristocratische in
het democratische legerstelsel in den loop der jaren bestudeert en de gronden wil
zoeken, waarop v e e l nog rust, dat heden ten dage geen reden van bestaan meer
heeft.
Wie dit boek als a l g e m e e n e gids naast zich legt, met het doel om voor detail
studie andere gegevens te raadplegen zal gemakkelijk de groote lijn vinden, die de
leger-evolutie gevolgd heeft; die lijn is met juistheid geteekend, en dat is in het werk
een groote verdienste. Het mag dan zijn, dat nu en dan te veel wordt bemerkt, dat de
schrijvers D u i t s c h e r s zijn, dat zij een D u i t s c h Volksboek wilden geven, dat
met name
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tusschen Vo l k s h e e r en Vo l k s w e h r niet het juiste verschil wordt gezien, toch
b l i j f t het een wereldgeschiedenis van den oorlog, waarin aan het oorlogsinstrument
- en inzonderheid aan de wijze waarop het gebruikt werd - de noodige aandacht wordt
besteed.
Reeds op het ‘v ö l l i g u n m i l i t ä r i s c h e C h a r a k t e r ’ der oude Egyptenaren
wordt gewezen naar aanleiding van graf-inscripties, die dagteekenen uit een tijdperk
verscheidene duizenden jaren vóór Christus! De inval der Hyksos bracht een
verandering; we zien het gebruik van soldenierstroepen, eene vechtwijze in regelmatig
geordende rijen, beweging op de maat van trommen en trompetten, en waarschijnlijk
reeds toen - voor het gemak - het onderhouden van eenzelfden pas. Bij de Grieken
wordt in gesloten massa's (phalanxen) hetzelfde waargenomen, waar de gelijke
beweging geschiedt op de maat van fluiten.
Waar het optreden van Assyriërs, Babyloniërs, Meden en Perzen geschetst wordt
zien we reeds het persoonlijk voorbeeld van de voormannen als een der krachtigste
middelen om de krijgstucht te handhaven, (strijdwagens der Assyriërs. Bij Platea in
479 gevecht om het lijk van Masistios; het wijken der Perzen toen Mardonius gedood
werd, die gezeten was op een wit paard. Enz.) Jammer dat, waar zooveel plaats
geruimd is aan het tactisch handelen der G r i e k e n en M a c e d o n i ë r s , zoodat
o.m. de slagorde bij Mantinea (362 v. Chr.), aan den Granicus (334) en bij Gaugamela
(331) is voorgesteld, verzuimd is om iets breeder in te gaan op de weervorming in
Athene en Sparta, en het beduidende contrast tusschen beide in het licht te stellen.
Hier (na de wetgeving van Lycurgus in de 9e eeuw) de Oligarchische regeervorm,
een dwangopvoeding en zéér strenge tucht. In Athene na Solon een democratische
staat, waarin het oppergezag bij de volksvergadering berust; deelnemen aan het
staatsleven gold als plicht, zoodat elk burger, die bij een oproer geen partij koos, het
burgerrecht verloor.
Natuurlijk, dat het leger in beide staten gansch verschillend moest wezen. Hoe de
eenzijdig-militaire vorming van den Spartaan tot ‘Verk n ö c h e r u n g ’ moest voeren,
vinden we met enkele regelen ferm uiteengezet:
‘Sparta entwickelte sich auf der Grundlage einer unterworfenen
Ackerbaubevölkerung zu einer Aristokraten-Oligarchie, welche durch die Betonung
der einseitigen Willensausbildung zum reinen Militärstaat wurde und als Lehrmeister
in der Kriegführung die nächste Anwartschaft auf die Hegemonie in ganz Hellas zu
haben schien. Sparta hat diese aber, nachdem es Athens Macht (404) gebrochen hatte,
nur kurze Zeit zu behaupten vermocht, weil ihm die Fähigkeit abging, die grossen
Aufgaben der hellenischen Kulturmission zu begreifen und sich anzueignen, weil es
keine anderen Mittel fand, der Kleinstaaterie ein Ende zu machen. als Gewaltthätigkeit
und Zwang. Mit dem Königsfrieden von 386, welcher die kleinasiatischen Griechen
der persischen Tyrannis überantwortete, schlug es den heiligsten Empfindungen der
Hellenen ins Gesicht. Dazu kommt aber, dass auch auf dem militärischen Gebiet der
Spartaner nur bis zu einem gewissen Punkt entwickelungsfähig war, dass er einem
Athener und einem Thebaner es überlassen musste, mit freierem Blick die starren
Formen der Phalanx zu lösen und Gefechtsformen zu finden, denen er, der frühere
Lehrmeister, unterliegen musste. Der Spartaner hat der Entwickelung der hellenischen
Kultur nicht zu folgen vermocht, er ist immer ein Eindringling, ein Fremdling
geblieben, der wohl eine Zeitlang im Dienste der Algemeinheit arbeiten, aber sich
nicht mit ihr identifizieren konnte: er war durchaus ungeeignet zum Träger der
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hellenischen Kultur und ihrer Aufgaben’.... Die staat had zich k u n n e n vormen tot
een zuiveren militairen staat, tot een ideaal-kazerne.
In Rome zien we mooi den overgang van het volksleger tot het leger van beroep de krijgskaste -, van de Republiek naar de Alleenheerschappij, van bloeitijdperk tot
verval en ondergang. Dat verloop is in weinig bladzijden met groote helderheid
gekleurd; hoe eerst het dragen der wapenen een eer gold, later een last, dien men hoe
eer hoe beter afkocht. De evolutie der legervorming van de Romeinen is zoo rijk een
bron van studie, dat ik niet nalaten kan er hier op te wijzen; als iets toch van actueel
belang is in onze dagen is het zeker de vraag hoe we ons steeds weerbaarder zullen
maken, en daarbij geeft niets zoo nuttige lessen als de geschiedenis. En hoe wordt
zij in dit opzicht gekend. De krijgskundige vecht gemeenlijk met blokjes en getallen,
de psyche van den strijder blijft hem veelal vreemd. Jules Bouquié zegt in zijn
belangrijk werk (les Juges militaires etc) ‘Etre soldat romain c'était le plus beau titre
dont un homme peut s'enorgueiller. Loin d'être regardé comme une charge, ce titre
de soldat - miles romanus - ne pouvait, dans les beaux siècles de la République,
appartenir qu'au citoyen. L'on considérait comme un criminel celui qui, sans posséder
le droit de cité, osait prendre rang dans la legion’. Na Pydna (168 v. Chr.) werd het
werfsysteem reeds algemeen - teeken van verval... ‘Si honoré dans les beaux siècles,
le service militaire, jadis considéré comme le plus noble des professions, devint un
métier, un métier dont il fut
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naturel de chercher à tirer tout le parti possible en l'exercant le plus commodément
possible’ (Bouquié).
De werving had plaats onder de benedenste lagen, Marcus Aurelius opende de
gevangenissen, Stilico vergenoegde zich met slaven. Wat later (onder Lodewijk XIV)
aanleiding gaf tot de legerkleeding, de uniform, voerde nu tot het b r a n d m e r k e n
der aangeworvenen, teneinde hen, zoo ze deserteerden, te kunnen terugvinden.
Machtig openbaarde zich ook de invloed van de legervorming op de krijgstucht.
In de dagen van het burgerleger, door hooge gevoelens bezield, was het strijden in
losser verbanden mogelijk geworden: de logge phalanxen hadden zich in kleine
manipels verdeeld.
Reeds Xenophon had in zijn Anabasis op het nut van die verdeeling gewezen,
doch hij voelde welk onverbreeklijk verband tusschen strijdvorm en tucht moet
bestaan: ‘Op ongelijk terrein - zeide hij - moet de phalanx zich oplossen, daar een
berg niet overal begaanbaar is; de wetenschap echter, dat de gewone gesloten orde
niet behouden kan worden, brengt licht moedeloosheid te voorschijn’.
Die moedeloosheid behoefden de Romeinen niet te vreezen; zij losten hunne
strijdlichamen op. Maar zie, toen het werfsysteem in zwang kwam, bleek de manipel
weder te zwak en Marius was verplicht 3 manipels aaneen te voegen en tot een tien
gelederen dikke kohorte te vereenigen. Caesar poogde zijne auxiliaire troepen voor
het verspreide gevecht te bezigen: hij faalde. In een en ander teekent zich mede het
verband tusschen krijgstucht en gevechtsvormen.
Bij Soissons (486) waren de Romeinsche soldeniers in den woesten aanval der
Franken ten onder gegaan. Clovis I, koning van een deel der Salische Franken, die
deze nederlaag had toegebracht, wist tien jaren later bij Zülpich de Alemannen te
verslaan, ging - weldra door het grootste deel van het volk gevolgd - tot het katholieke
geloof over, en slaagde er ten slotte in door de overwinning veler stammen het groote
Frankische Rijk te vestigen.
Bij den strijd vormden de verschillende stammen hunne afzonderlijke
strijdlichamen, veel overeenkomst vertoonende met de Grieksche phalanxen, doch
die een wigvorm aannamen, de familie-hoofden aan de spits, den rug gedekt door
wagenburgen, waarin vrouwen en kinderen plaats vonden. De krachtigste jongelingen
vulden als licht voetvolk de strijdwiggen aan, traden verspreid op, legden hinderlagen,
overvielen den vijand, bedreigden diens terugtochtswegen, enz.: ‘Alle die
mannigfachen Vorzüge des römischen Kriegswesens: Fähigkeit zu kunstmässigen
Massenbewegungen, zweckmässiges Zusamnienwirken der Waffengattungen, bessere
Bewaffnung - alles das wurde durch jene Weise des zerstreuten Gefechts der
Germanen aufgewogen’ (Max Jähns). Ook de Germaansche ruiterij was uitstekend
afgericht; vocht zij te voet, de paarden bleven ter plaatse op hun meesters wachten.
Naast den algemeenen weerplicht (heirban) in geval van landsverdediging bij
vijandelijken inval, ontwikkelde zich langzamerhand een feodale weermacht. De
leenmannen of vazallen, die met veroverde goederen begunstigd werden, waren tot
bijzonderen trouw verplicht en vormden de kern der strijdmacht. Die overgang van
het volksin het vazallen-leger was een schrede terug. ‘Die Armee ward unter den
Karolingen - zegt Frobenius - mehr und mehr von den Vasallen gestellt, der alte
Heerbann trat immer mehr zurück; damit wurde die Reiterei zur Hauptwaffe, die
Infanterie verschwand. Aber da sich die Schwerfälligkeit und Unbehilflichkeit der
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Reiter gleichzeitig steigerte, da sie nur noch den Massenangriff behufs
Schlachtentscheidung ins Auge fassten und die freie Beweglichkeit vernachlässigten,
bereitete sich eine Taktik vor, welche mit der Einführung des ritterlichen Prinzips
in die Heerbildung den grössten Rückschritt auf dem Gebiete des Heerwesens in sich
schloss’.
Van 1094 af zien we de ‘Communiae’ optreden in het leger, kerspel-afdeelingen,
door priesters aangevoerd, die naast het feodaal-leger eene plaats gingen innemen.
Met haar beweegt het krijgswezen zich weer in opwaartsche lijn.
Het kan uiteraard niet in de bedoeling liggen, aan de hand van het werk - of liever
d o o r het werk daartoe geleid - de evolutie van het krijgswezen door de verschillende
eeuwen te volgen. Toch wil ik in het tijdvak der middeleeuwen nog wijzen op een
gewichtige gebeurtenis, waarvan de herdenking juist in deze dagen haar nut kan
hebben: ik meen den inval der Mongolen.... ‘Während Kaiser Friedrich II in heissem
Kampfe mit den Päpsten lag, nahte vom Osten ein neuer mächtiger Feind, dessen
wilder Ansturm, wiedereinst der der Hunnen, ganz Europa in Verwirrung zu bringen
drohte’. (blz. 458 Dl 2)
Eeuwen lang hadden zwervende horden Ta r t a r e n en M o n g o l e n de ten N.W.
van China gelegen hooglanden bewoond, die nu eens schatplichtig waren aan dat
Rijk, dan weer een deel ervan veroverden. In het begin der 13 eeuw trad onder hen
zekere Te m o e d s c h i n , wien op eene bijeenkomstvan erfelijke hoofden en
krijgsoversten in 1206 de titel van Tschingischan (d.i. algemeen aanvoerder) werd
toegekend. Een eindelooze reeks van oorlogen volgde: eerst werd Noorderlijk China
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vermeesterd, daarna - gedurende 10 jaren - het rijk der Chowaresmiërs, dat zich tot
de Kaspische zee uitstrekte, terwijl ook de verschillende Russische vorstendommen
onderworpen werden. Onder Temoedschin's zoon en opvolger Oktai drongen de
Mongolen Polen binnen, dat evenmin tot weerstand in staat was, en deden invallen
in Silezië. Hier werden zij dapper bevochten; wel is waar ging bijna het gansche
leger van Sileziërs, Moraviërs en Polen bij Liegnitz (9 April 1241) te gronde - de
Mongolen sloegen elken verslagenen Christen het rechteroor af, en zoo werden negen
zakken met ooren buitgemaakt - doch niettemin werd van een verder voortdringen
afgezien. De horden bogen naar Hongarije af en nadat zij ook hier gruwzame
geweldenarijen gepleegd hadden werden zij ten slotte met Duitsche en Oostenrijksche
hulp verdreven.

Proeve van illustratie.
Monstering van Landsknechten.
(Fronsperger, Kriegsbuch 1573).

Het groote Mongoolsche Rijk spatte uit elkaar. Tegelijkertijd verrees in Klein-Azië
een ander Rijk, dat zijn macht snel uitbreidde, dat der Ottomanische Turken. Otman
I voerde een reeks veroveringsoorlogen, die door zijn zoon Oerchan - den stichter
der J a n i t s c h a r e n (jeni tscherinieuwe troepen) werden voortgezet. Deze
krijgsmacht, die rijk bezoldigd werd, groeide onder de opvolgers (Moerad I en
Bajazeth Jilderim) tot een geweldige macht, en de overwinningen, welke daarmee
tot ver in Europa bevochten werden, stuitte eerst de Mongool T i m o e r l e n k of
Ta m e r l a n , die inmiddels (sedert 1370) weder het Rijk der Mongolen hereenigd
had.
Hij viel in 1400 binnen het Turksche gebied, veroverde Damaskus, verwoestte
Bagdad en versloeg in 1402 met 800.000 Mongolen de 400.000 Turken volkomen
bij Angora.
Van beduidenden invloed zijn Timoerlenk's militaire voorschriften geweest. Daarin
komt voor over allerlei: legervorming, opleiding en bevordering van officieren,
bezoldiging, uitrusting, dislocatie, kondschapsdienst. Zoo bepaalde hij over het
gevechtsveld: De veldheer moet zorg dragen dat er water zij; dat hij over voldoende
ontwikkelingsruimte kunne beschikken, het terrein open en niet doorsneden is, zoo
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mogelijk helle naar de zijde van den vijand; voor alles hoede hij zich er voor, de zon
in het gezicht te hebben. Enz.
Bijzondere aandacht verdient het hoofdstuk: R i t t e r t u m s To d e s k a m p f u n d
E n d e . Geschetst wordt, hoe in 1302 voor de eerste maal het met hellebaarden
bewapende Vlaamsche voetvolk bij Kortrijk de overwinning bevocht over de ‘stolz
auf es herabschauenden Ritter’ van Filips den Schoone; hoe in den slag bij Grecy
(1346; honderdjarige oorlog tusschen Frankrijk en Engeland) het feodaal-leger een
smadelijke nederlaag werd toegebracht; hoe tien jaren later opnieuw een zware slag
den ridderschap trof. Toen vielen den zwarten Prins (Prins van Wales) bij Maupertuis
(1356) behalve een bischop en een hertog 12 graven, 5 vicomtes, 21 baronnen, 2426
ridders en edelknapen, 6000 gewone krijgslieden aan dooden in handen, gevangenen
meer dan hij zelf sterk was. Sedert den dag van Maupertuis, waar de koning zelf het
voorbeeld hiertoe gaf, kwam bij de Fransche gendarmerie het gevecht te voet
algemeen in toepassing:.... Die Feudaltruppen - aldus lezen we (blz. 468) - hatten
vollständig Bankerott gemacht, die Söldnerbanden, auf welche die Könige nicht
rechtzeitig sich Einfluss gesichert hatten, wuchsen ihnen über den Kopf, und nach
dem Frieden zu Bretigny (1360), welcher ihre Entlassung herbeiführte, erreichten
die Greuel ihrer Plunderungszüge ihren Gipfel; Karl VI (1380-1422) gelang es, mit
Hilfe von Bertrand du Guesclin, die Kapitäne und ihre Kompagnien einigermassen
zu organisieren und in Zucht zu erhalten, aber nach seinem Tode gewann das alte
Feudalwesen nochmals die Oberhand und musste nochmals unterliegen, bevor der
nationale Aufschwung, den Jeanne d'Arc bei den untersten Volksschichten so gut
wie bei dem Adel zu bewirken wusste, eine neue Zeit heraufführte’. De slag bij
Azincourt (1413) was het graf van het leenleger Frankrijk's; en nu begon zich een
nieuwe legervorming te ontwikkelen. Ook elders
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had het volksleger gezegevierd op de ridders. Met Kortrijk (1302) zijn de namen
M o r g a r t e n (1315; Oostenrijksche ridderwezen tegenover de Zwitsersche troepen)
en O l d e n v ö r d e n (1322; Noordd. adel tegenover de Boeren der Ditmarschen) in
het trio der sporen-slagen bekend.
Toen na den voor Frankrijk gelukkigen afloop van den krijg met Engeland, door
talrijke benden van ontslagen soldeniers (Armagniaks) het land werd afgeplunderd,
nam Karel VII (1422-67) maatregelen om van dat euvel bevrijd te worden en legde
hiermede den grond tot h e t s t a a n d e l e g e r . Toen Oostenrijk hem nl. hulptroepen
vroeg, in den strijd tegen de Zwitsers, zond hij inplaats daarvan 50.000 Armagniaks,
van welke een groot deel bij St. Jacob het leven liet. De overigen verzamelde hij in
1445 bij Châlons, ten getale van meer dan 90.000; koos de besten onder hen uit en
stelde dezen (1000 ruiters en 12000 schutters) onder de bevelen van vertrouwbare
kapiteins; deed de gevaarlijkste elementen gevangen nemen, en joeg de rest over de
grenzen, terwijl alle belangrijke wegenknoopen te voren door locale troepen werden
bezet. Uit de gekozenen vormde hij 15 c o m p a g n i e s d' o r d o n n a n c e s , eene
legermacht, slechts van den koning afhankelijk - aanvang van een nieuwe periode
op het gebied van het krijgswezen.
Van nu af zijn de kiemen te vinden, waaruit veel opschoot, wat nog heden ten
dage in de moderne legers leeft en voor hem die de historie niet kent onbegrijpelijk
lijkt.
Tuchtbegrippen, administratie op een systeem van wantrouwen opgetrokken, de
militaire kleeding, voortdurende contrôle, appèls op alle uren van den dag.... dat
alles, wat nog tot in onzen tijd voortduurt is met en uit dat staande leger ontwikkeld.
Met den groei van dat kaste-leger, werktuig in de handen van enkelen hield de daling
der v o l k s kracht gelijken tred; ja tegen de ontwikkeling der volksweerbaarheid
werden - logisch - belemmeringen gesteld. In 1691 werd het papegaaischieten
verboden; confrèries militaires werden opgeheven en maires die bij hoog bezoek
burgers hadden gewapend om eerbewijzen te doen kregen ernstige berispingen (1700).
‘Logisch’ - voegde ik tusschen; immers, wanneer het leger als gezagsinstelling op
den voorgrond treedt is weerbaarheid van de groote massa een vijandig denkbeeld.
Behoef ik er aan te herinneren, dat na de gebeurtenissen van 1903 onze Eerste
minister, vroeger zulk een vurig voorstander van het volksleger in de Tweede Kamer
de verklaring aflegde: ‘Wat nu verder het volksleger betreft, wanneer ik nu eens mag
spreken los van dit kabinet, dus geheel persoonlijk, dan zeg ik, dat ik mij als
volksvertegenwoordiger op dit oogenblik zou moeten verzetten tegen elken maatregel
die strekken kon tot invoering van het volksleger.’ (blz. 659. Hand. II.)
Een weerstelsel op algemeenen weerplicht rustend ontstond, noodgedrongen, het
eerst weder in Spanje (1495); hier zien we in weinig tijd een reusachtigen voortgang.
Gonsalvez Fernando de Córdova wist de discipline tot een hoog peil op te voeren,
tevens een meer humanen trek aan de oorlogvoering te geven.
In dezen tijd valt de ontwikkeling van nieuwe tactische vormen als gevolg van de
verbetering en het meer algemeen gebruik van vuurwapens; een tactiek v a n
b r e e d e r e f r o n t e n , van Holland uitgaande, (Prins Maurits), werd door
Gustaaf-Adolf verder ontwikkeld en met succes toegepast. Deze Zweedsche koning
was het, die op de leer van het krijgswezen machtigen invloed heeft geoefend. Verdere
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hoofdstukken schetsen het verloop der evolutie, waarbij als hoofdfiguren Lodewijk
XIV, de Groote Keurvorst, Prins Eugenius en eindelijk Frederik de Groote in hunne
beteekenis worden nagegaan. Ook hier menige bijzonderheid, die een aardigen kijk
geeft op nog thans bestaande begrippen van gevechts-opleiding. De slechte weinig
betrouwbare elementen, waaruit de troep bestond - na Pirna werd bv. het g e h e e l e
Saksische leger eenvoudig ingelijfd - maakten streng toezicht (den korporaalsstok)
noodzakelijk. De meest pijnlijke contrôle over elke beweging was hulpmiddel om
het overloopen bij den aanval tegen te gaan: de ‘paradepas’, waardoor de troep in de
hand bleef. Eigenaardig is, hoe het gekunstelde, dat h i e r reden van bestaan had zoo
lange jaren kon blijven voortleven, ook nadat het nut was verdwenen. Het betreden
van bedekt terrein verbood Frederik; eerst bij het begin van den 7-jarigen oorlog
richtte hij vrije bataljons op, die in losser verband konden strijden. Ook in de
strijd-tactiek van Frederik den Groote openbaart zich het onverbreeklijk verband
tusschen legervorming, gevechtsvormen en tucht.
Nog vóor Jena gold in Duitschland: ‘Das Tiraillieren nährt den natürlichen
Hundsfott’: maar de Fransche vrijwilligerslegers, door hooge gedachten bezield
schroomden niet dat verspreide gevecht, en zij overwonnen:.... ‘Mann gewann mit
der Aushebung 1793 ein Heer von 650.000 Mann. Da diese aber in kürzester Frist
gegen den Feind geführt werden mussten, war es ganz unmöglich, sie einzuexercieren,
um mit ihnen in langen, gerichteten Linien avancieren, in der geschlossenen Stellung
auf Kommando pelotonweise schiessen zu können, wie es die noch in Geltung
stehende Friederizianische Taktik verlangte: man
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musste sie vereinzelt im Gelände ihrer eigenen Findigkeit überlassen, und sie lernten
schnell, dessen vorteile auszunutzen und besser zu treffen, als ihre Gegner, welche
mit Pelotonsalven gegen die Vereinzelten nichts ausrichteten. So entwickelte sich
von selbst die zerstreute Fechtweise’... Dan in weinig woorden klaar en helder een
critiek op de ‘Grande Armee’ van Napoleon, geleid door snorkende proclamaties,
als: ‘Je veux vous conduire dans les plus fertiles plaines du monde. De riches
provinces, de grandes villes seront à votre pouvoir, vous y trouverez honneur, gloire
et richesses!’
‘Nicht die edle Aufgabe der Verteidigung des Vaterlandes, - zegt Frobenius sondern die Bereicherung in Eroberungskriegen, nicht die heilige Pflicht für die
Familie und den heimischen Herd das Schwert zu ziehen, sondern der brennende
Ehrgeiz, durch Auszeichnung oder durch einen Glückszufall zu Macht und Ansehen
zu gelangen, gaben der fr. Armee den Impuls; in der Erweckung von Gier und
Leidenschaft lag das Mittel, jeden Soldaten die angeborene Tapferkeit bis zur
äussersten Grenze der Leistungfähigkeit entwickeln zu lassen, darin lag aber
andererseits auch der Grund für den Niedergang dieser Sieges-sicheren Armee, da
sie durch die niederen Motive bis in die Wurzel demoralisiert wurde’. Dan voegt hij
toe, hoe het ‘la guerre doit nourrir la guerre’ oorzaak was tot geheele ondermijning
der tucht, en ‘diese Disziplinlosigkeit ist es, welche den Untergang der G r o s s e n
A r m e e in Russland in erster Linie herbeigeführt hat’.
Met enkele beschouwingen over de laatst gevoerde Europeesche oorlogen en eene
uiteenzetting van de doode krijgsmiddelen besluit schrijver dit 2e gedeelte van den
hoogstbelangrijken arbeid.
TH.

De mysteriën van Mithra.
BIJ een bezoek aan het Louvre te Parijs kan men in de S a l l e d e s q u a t r e
S a i s o n s het groote bas-relief Borghèse bewonderen, een der beroemdste
overblijfselen der Mithracistische kunst, afkomstig uit een grot van het Romeinsche
Kapitool. Evenals een marmergroep in het Britisch Museum te Londen stelt het
bas-relief Borghèse den stierdoodenden Mithra voor: een held, edel van gelaat, die,
met het linkerbeen op den rug van zijn slachtoffer geknield, zijn zwaard in diens nek
steekt. Het is de belangrijkste heldendaad uit het aardsche leven van Mithra, die hier
wordt afgebeeld: als bondgenoot van den Zonnegod doodt hij, na een lijdensweg te
hebben afgelegd, den wilden stier, uit wiens sterven de vruchtbaarheid, het leven der
wereld geboren wordt. Eene Scheppingsmythe dus, waarin Mithra de hoofdrol speelt.
Maar hèm wacht nog eene andere taak: het menschdom wordt in zijne bijzondere
zorg aanbevolen; en als straks Ahriman, de booze geest der duisternis, de kinderen
der menschen op velerlei wijze belaagt, dan zal het blijken, welk een machtigen
beschermer zij in Mithra bezitten.
Oorspronkelijk de god van den lichtenden hemel bij dag en nacht, werd hij oudtijds
onder de hoogste goden gerekend*), maar door de Zarathustrische hervorming op den
achtergrond geschoven, totdat hij in den jongeren Perzischen Godsdienst, zij het ook
onder gewijzigde gedaante, is opgenomen. Onder Babylonischen invloed werd hij
*) Zie Tiele, G e s c h i e d e n i s v a n d e n G o d s d i e n s t i n d e o u d h e i d t o t o p
A l e x a n d e r d e n G r o o t e , Deel II, Amst. 1895-1901, blz. 63 v., 84, 225 v.v.
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tot zonnegod. Nog grootere veranderingen grepen in het Mithracisme plaats, toen
het in Klein-Azië zich naar plaatselijke behoeften schikte en hellenistischen invloed
onderging. Mithridates Eupator van Pontus zou het tot staatsgodsdienst hebben
verheven, indien de overwinning, door de Romeinsche wapenen op hem behaald (63
v. Chr.) dit plan niet had doen mislukken. Tot grootere bekendheid in het Westen
geraakte de Mithradienst eerst in de eerste eeuwen na Christus, en wel door middel
van Oostersche soldaten aan de grenzen van het Romeinsche rijk. Van Armenië tot
Engeland, van Afrika tot Moesia heeft het zich aanhangers verworven. Vóór het jaar
181 had het zijn heiligdom reeds binnen de muren der stad Rome. Aanvankelijk
maakte het zijne proselieten onder de kleine luiden, om echter spoedig de hoogste
klassen der samenleving te bekeeren, ja, de keizerlijke gunst te genieten, omdat deze
godsdienst, krachtens zijn Oosterschen oorsprong, de goddelijkheid der vorsten
predikte en dus den Caesaren bij hun streven naar Absolutisme goed te stade kwam.
Zoo is de Mithradienst een der gewichtigste mededingers van het Christendom
geweest, en de kerk heeft, toen zij de zegepraal had behaald, zich beijverd, alle
herinnering aan zijn vroegere grootheid uit te wisschen. Vandaar de betrekkelijke
onkunde, waarin wij verkeeren ten aanzien van zijn ontstaan, zijn leer en zijne heilige
gebruiken. Nadat L a j a r d , ruim een halve eeuw geleden, zich ernstig met de
Mithra-mysteriën heeft beziggehouden, komt thans aan Prof. F r a n z C u m o n t de
eer toe, de grootste autoriteit te zijn op dit gebied. In zijne: Te x t e s e t
M o n u m e n t s f i g u r é s r e l a t i f s a u x m y s t è r e s d e M i t h r a , Bruxelles,
1899 heeft deze geleerde de resultaten
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zijner studiën nedergelegd en ze later door zijn werkje: L e s M y s t è r e s d e
M i t h r a ter kennisse gebracht van een ruimeren lezerskring. Van dat werkje
verscheen thans eene Engelsche vertaling.*) De geleerde, die zonder andere bronnen
dan den Hebreeuwschen bijbel en kerkelijk beeldhouwwerk eene kerkgeschiedenis
der middeleeuwen zou moeten schrijven, ware in een niet lastiger positie, volgens
Cumont's eigen zeggen, dan waarin hij en zijn medeonderzoekers verkeeren. Hun
staan immers slechts beelden en figuren ten dienste, terwijl de verklaring daarvan
hoofdzakelijk moet worden geput uit eeuwen oudere litteratuur. Toch is het den
Schrijver gelukt, ons achtereenvolgens eene duidelijke voorstelling te geven van1)
The origin of Mithriacism. 2) Mithriacism in the roman empire. 3) Mithra and the
imperial power. 4) Doctrine of the Mithraic mysteries. 5) The mithraic liturgy. 6)
Mithraism and the religions of the empire. Een slothoofdstuk handelt over ‘Mithraic
art’.
Mithra is de onoverwinnelijke (N a b a r z e s , Sol invictus,) koning en vredebrenger,
ondoorgrondelijk-almachtig, eeuwig, heilig. Behalve Schepper heet hij Redder, die
door schitterende daden uitmunt, de Middelaar tusschen den onkenbaren God en het
menschelijk geslacht. Hij is geboren uit een rots, onder den schaduw van een heiligen
boom. Zijn komst in de wereld werd slechts door herders opgemerkt, die hem kwamen
huldigen. Na zijn lijden, zijne wereldscheppende stierdooding en het afweren van
Ahriman's aanvallen op Ormuzd's schepselen is Mithra's taak op aarde vervuld. Een
laatste avondmaal gaat aan zijne hemelvaart met stralend vierspan vooraf; maar ook
boven vergeet hij de zijnen niet, die onder het genot van brood en water zijner
gedenken en bij de inwijding in zijne mysteriën het teeken des kruises ontvangen op
hun hoofd.
Want ook hún leven is een strijd. Worstelend tegen de booze machten is de
geloovige geroepen om de volmaakte reinheid te verwerven, een ascetisch-getint
ideaal. Mithra zelf komt hem te hulp in zijn strijd: nooit roepen zijne dienaren hem
te vergeefs aan; hij is de veilige haven, het anker des behouds, de sterke metgezel,
die onder de aardsche beproevingen hunne zwakke krachten schraagt. Na den dood
komt het oordeel: de boozen gaan ter helle, waar hen pijniging wacht, de braven ten
hemel, maar trapsgewijze, want eerst de achtste hemel geeft volkomen gelukzaligheid.
Naast deze eschatologische voorstelling bestond ook eene andere: die van de
wederopstanding des vleesches; Mithra zal aan de eindpaal der tijden op aarde
wederkeeren en de menschen opwekken uit hunne graven; dàn heeft het oordeel
plaats: de braven ontvangen den onsterflijkheidsdrank, de boozen, Ahriman en zijne
daemonen inkluis, worden door hemelvuur verteerd en de nieuwe wereld zal voor
eeuwig volmaakt geluk smaken. Het springt in het oog, dat menige trek der
Mithrageschiedenis, menig dogma uit de Mithracistische leer overeenkomt met
Christelijke verhalen en leerstukken. Een bas-relief, in Bosnië gevonden, geeft b.v.
eene voorstelling van het avondmaal der Mithravereerders, die door (van een
kruisteeken voorzien) brood en beker aan den Christelijken ritus doet denken. Cumont
gelooft, dat het Mithracisme aan het Christendom heeft ontleend; anderen zijn geneigd
het omgekeerde te vermoeden. Voorshands is op dit punt geene zekerheid te
verkrijgen. Maar zeker zijn de overeenstemmingen te groot, om ze op rekening van
*) T h e m y s t e r i e s o f M i t h r a bij Franz Cumont, transl. bij Thomas J. Mc. Cormack,
Chicago, The open Court Publishing Company, 1903.
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het toeval te stellen. Mij komt directe invloed van den eenen godsdienst op den
anderen minder waarschijnlijk voor dan beider putten uit ééne bron. De Mithradienst
is uit Pontus, Cappadocië en Cilicië naar Rome gekomen; speelt het Syrische
Antiochië geen rol in de wording van het Christendom en grenst Syrië niet aan Cilicië?
In de Syrische plaatsen Sidon en Sahin zijn bovendien monumenten van het
Mithracisme ontdekt, terwijl Cumont-zelf op Tarsus wijst, waar Mithra werd vereerd
en waarnaar de apostel Paulus in het boek der Handelingen 911, 1125, 2139 wordt
genoemd. Hoe dit zij: de treffende gelijkenis is ook door oude Christenschrijvers
ingezien. Justinus de Martelaar zegt in zijne eerste verdedigingsschrift, Hoofdstuk
66: ‘De booze geesten hebben dit (avondmaals -) gebruik nagebootst; zij hebben
gemaakt, dat het in de mysteriën van Mithra werd ingevoerd. Want dat daar bij de
plechtige inwijding van een nieuweling onder bepaalde formulieren brood en kelk
met water worden opgesteld, dat weet gijzelf, of kunt het te weten komen’.
De viering van den Zondag, in strijd met de oude Joodsche gebruiken, herinnert
aan den Zonnegod Mithra. De inwijdingen der Mithradienaren hadden omstreeks
Maart en April plaats, evenals de Christelijke Catechumenen met Paschen tot den
doop werden toegelaten.
Bij die overeenstemmingen langer stil te staan gedoogt de mij verleende
plaatsruimte niet. Liever wijs ik daarom ten slotte op datgene, waaraan het
Mithracisme zijn succes in de Romeinsche wereld te danken heeft gehad. De religieuze
behoeften spraken in den keizerstijd luider dan ooit bij het volk, dat in den
voorvaderlijken cultus geene bevrediging vond voor zijne ziel.
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Uit de koude, voor vrome aanbidding geene plaats latende, werkelijkheid trok men
zich gaarne terug in de geheime samenkomsten, waar, onder gebruiken vol
symbolische beteekenis, gemeenschap werd bereikt met den god, die h i e r van zonde
kon verlossen, maar die bovenal de zaligheid waarborgde h i e r n a . Hoezeer moest
de godsdienstige fantazie zich verlustigen in de geheimenissen van een eerdienst, in
onderaardsche heiligdommen gevierd, die door de strengheid zijner boetedoeningen
eene onfeilbare verzoening voor de zonden en eene onbedriegelijke hoop op
toekomstige zaligheid bood. In dezen kring vond de beschaafde mensch evenzeer
als de onontwikkelde wat tot zijn eeuwigen vrede dienen kon. Want het Mithracisme
bezat de elasticiteit van een ‘godsdienst-voor-allen’, het zocht Monotheïsme te
grondvesten, door Polytheïsme te dulden - in dit opzicht (Cumont veroorlove mij in
dezen meeningsverschil) de geestverwant der Roomsch-Katholieke Kerk, die o.a. in
reliekenvereering, heiligendienst en accommodeerende zendingsmethode zich niet
dien onverzoenlijken tegenstander aller afgoderij heeft betoond, waarvoor Cumont
haar verklaart.
Eindelijk: misschien bewijs ik aan sommige lezers een dienst met de verwijzing
naar een werk, door een Nederlandsch geleerde over den Mithradienst geschreven.
Ik bedoel de leerrijke studie D e R o - ‘m e i n s c h e m y s t e r i ë n v a n M i t h r a s ,
o o k i n ‘b e t r e k k i n g t o t a n d e r e e e r e d i e n s t e n , e n ‘a l s m e d e d i n g e r
v a n h e t C h r i s t e n d o m door A J. Rotteveel, 's-Gravenhage, 1893.
DR. G.A. VAN DEN BERGH VAN EIJSINGA.

Keur
De Plaag der Werklieden, door Honoré Staes. - Callenwaert-De
Meulenaere. Yper.
Te Westerzele, zoo vertelt de heer Honoré Staes, ‘als kinderen 's winters over de
ijsbaan schuiven en als er een van hen, onder het glijden nedertuimelt, jubelen de
anderen al harder dan een arme drommel, die eene rijke erfenis heeft ontvangen!’
Diezelfde kinderen zien van verre eene bedelares op de straatsteenen liggen; ze
loopen er allen te zamen heen, trekken ‘allen hunne boterhamen uit hun broodzakje,
waarmede zij ter school moesten gaan....’ en geven alles aan de sukkel.
‘“Wie is deze vrouw?” vraagt een vreemdeling, daar voorbij stappend, aan eenen
kleermaker, die zijn hoofd eens buiten steekt en medelijdend de bedelares beziet’.
‘“Indien mijnheer een uurtje tijds heeft, wil ik hem geerne met de lotgevallen der
droeve dompelaarster bekend maken” zegt de aangesprokene’. En daarmee laat die
goedwillige kleermaker van Westerzele scheer en naald terzij liggen en begint het
verhaal, dat, hoe vlug een kleermaker ook moge kunnen babbelen, ruim drie volle
uren moet duren.
Veel stichtelijks wordt ons door dit verhaal bekend gemaakt o.a. wat men denkt,
te Westerzele, over den toestand van den werkman, over socialisme, over rijkdom
en armoede enz.
‘Geloof mij’, zoo spreekt de goede vrouw van den braven arbeider, den held van
't boek, ‘geloof mij, ik zou mij aan den overvloed niet kunnen gewennen, omdat ik
dan niet meer zou mogen zorgen en sparen zooals nu; onze kinderen zouden zooveel
smaak niet vinden in lekkere spijzen, als in hunnen boterham van roggebrood, want
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het zijn echte werkmanskinderen’. - Men erkent hier dadelijk de kinderen van 't
ijsbaantje.
En zoo vertelt de schrijver verder van allerlei Westerzeelsche mizerie totdat zich
alles eindelijk op zijn Westerzeelsch zoo goed mogelijk schikt.
E.V.O.

Wilhelm Bölsche. Het menschenraadsel. Bewerkt door D.D.B. Amsterdam, J.C. Dalmeijer.
Van Bölsche is weer een nieuw werk verschenen ‘Het menschenraadsel’ getiteld,
waaraan de schrijver ook den naam had kunnen geven van ‘Het boek der veroveringen
in de 19de eeuw’, waarbij wij dan niet denken aan veroveringen van kanonnen of
koloniën, maar aan wat de mensch, doordien hij zich object stelde, op zich-zelf
veroverd heeft, op den mensch in het algemeen. Welke die overwinningen zijn
geweest, blijkt aanstonds wanneer ik den geleerden schrijver in het kort in zijn betoog
volg, daarbij dikwijls zijn eigen woorden aanhalende. Vooraf ga nog een enkele
opmerking over het werk in zijn geheel. De bewerker is er in geslaagd een aangenaam
te lezen boek ons te kunnen aanbieden, jammer maar dat er zoovele drukfouten in
gebleven zijn, soms zeer hinderlijke, als b.v. telkens op eenige achtereenvolgende
bladzijden gesproken wordt van. ‘Aphiorus’ in plaats van ‘Amphioxus’, wat dan
toch de naam van het Lancetvischje is. En de schrijver: hij geeft ons een helderen
blik op onze tegenwoordige kennis van den oorsprong van den mensch, van den duur
van zijn bestaan en van zijn ontwikkeling, en voegt aan zijn werk een groot aantal
opmerkingen toe, ter verklaring van een reeks van wetenschappelijke mededeelingen.
Zóó is zijn boek
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ontstaan, dat niet bestemd is om gelezen te worden in het gezellig theeuurtje, want
het vraagt onze volle aandacht, maar het is ook niet een boek alleen voor den geleerde
geschreven, want elk ontwikkeld mensch, ook al is hij niet volkomen thuis in de hier
behandelde menschenraadselen, kan er van genieten, kan er veel uit leeren. Of dan
de schrijver de raadselen van het wondervolle menschenleven opgelost heeft? Nog
altijd blijft de Genestet's woord waar:
Tusschen weemoed, strijd en hope
Snelt het leven ras voorbij.
Waakzaam, werkzaam wachten wij,
Tot het raadsel zich ontknoope
Wat ons korte leven zij.

De 19de eeuw, wier zon achter ons is ondergegaan, is getuige geweest van veel
veroveringen, maar de grootste verovering van de geheele eeuw betreft die van de
mensch op zich-zelf. Vóór 60 jaar reeds en later telkens weer klinkt het: de oorsprong
van den mensch is opgehelderd. Vragen wij nu eens ernstig hoe het met de positieve
vorderingen gesteld is, of wij verder gekomen zijn dan wij waren; of is misschien
alles nog ingewikkelder dan vroeger, maar even duister?
Na de uitvinding van het mikroskoop, de ontdekking van mannelijk en vrouwelijk
geslachts-product en de verkondiging der cellen-theorie: alle levende wezens
opgebouwd uit een of meer cellen gelijk een muur uit steenen, maar zonder die
uniformiteit van bouwmateriaal. Toen de ontdekking dat een menschelijk embryo
in de 4de week, zes millimeter groot, niet gelijkt op een infusorie, zooals mannelijk
zaaddiertje en vrouwelijke eicel dat doen, maar ook niet op een mensch. Wel op een
embryo of kiem van hond, varken, kip, schildpad, ja van elk willekeurig hooger
gewerveld dier en zij allen onderling weer op een lager gewerveld dier, een visch,
want aan den hals van alle embryonen, ook van de hoogere, ontstaan in aanleg
kieuwbogen en kieuwspleten, als gold het ook bij den mensch een ademhaling door
kieuwen en niet door longen te doen ontstaan! Hersenen, hart, nieren, en
geslachtsdeelen doorloopen snel een gansche keten van dierlijke toestanden, het
menschelijk embryo is weken lang gestaart evenals het embryo van een hond en een
stadium van dierlijke behaardheid, gelijk hond en aap die tijdens hun leven behouden,
ontbreekt evenmin! Om dat embryo van den mensch is verbitterd gevochten geworden
niet alleen met wetenschappelijke, maar zelfs met philosophische, met zedelijke, met
theologische wapenen! Uit den strijd is te voorschijn getreden de mensch, uit een
eenvoudige kiemcel, uit een dierachtig embryo zich ontwikkelend tot een wezen
hooger dan een dier. - En nu komt een weinig later in de 19de eeuw nog een tweede
veroverings-mogelijkheid, wanneer wij tegenover den individueelen mensch den
historischen mensch stellen, die de 19de eeuw verlaat, een geheelen trap der
geschiedenis rijker dan hij er in kwam. Eerst komt Cuvier met zijn voorwereld,
voorafgaande aan den historischen tijd, en met de besliste dogmatische uitspraak dat
in het laatste tijdvak er van, in het diluvium, de mensch niet geleefd kan hebben. In
de onmetelijk groote voorwereld toch waarin de tijdvakken op elkander volgden,
heeft nooit één enkel schepsel van het eene aardtijdperk in het volgende geleefd.
Destijds waren er mammouthen, later waren er menschen, onmogelijk dat er reeds
menschen leefden toen er nog mammouthen waren. Na hem Lyell en zijn school van
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geologen die Cuvier loochenden, die aan den ijstijd zijn verschrikkingen ontnamen
van een vergletschering van Europa waarbij de mammouthen bevroren zijn en de
mensch, als hij destijds reeds leefde, ook zou zijn ten ondergegaan, en die mammouth
en mensch niet scheidden maar elkaar deden ontmoeten. Dus het morgenrood van
de beschaafde menschheid boven poolijs dat zich, gelijk wij heden ten dage aannemen,
van Zweden tot aan het Duitsche Middengebergte voortschoof! Goethe had reeds
een vast begrip van ‘ijstijd’, maar het tooverwoord kende ook hij nog niet. De ijstijd
heeft warme tusschenpoozen gehad en in een van zulke tusschenpoozen leefden de
menschen van welke wij de vuursteenen werktuigen als bewijzen voor hun bestaan
kennen. Van waar nu deze mammouth- en rendiermensch kwam, wij weten het niet,
maar met zijne ontdekking verschijnt in ieder geval een nieuwe mensch ten tooneele,
en dit is nu de tweede verovering, die de menschheid in haar eigen lichaam, haar
oerlichaam, dat door de opvolgende generaties gedragen duizenden jaren oud is, in
deze eeuw heeft gemaakt. Een reeks van ontdekkingen en vondsten, ook die van den
Pithecanthropus erectus van onzen Dubois, voeren ons in het derde veroveringsgebied;
wij slaan vol bewondering onze oogen naar Virchow heen, met nog grooter eerbied
naar Darwin, die in zijn ‘On the origin of species’ de eeuwig klassieke stelling
verkondigde: ‘Licht zal er vallen over den oorsprong der menschheid en hare
geschiedenis.’ Na den embryologischen den voorhistorischen mensch, na dezen den
Darwinistischen, dit laatste woord gebruikt als een herinnering aan den grooten man
die de ontwikkelingsidee heeft uitgebreid en verhelderd, wat na hem Weismann in
zijn Vorträge ueber Descendenz-theorie en onze Hugo de Vries in zijn ‘Die
Mutations-theorie’ hebben voortgezet. Zoo opgevat vragen wij niet of elke door
Darwin verkondigde meening nog
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juist is, de groote idee van een voortgaande ontwikkeling van hoogere uit lagere
vormen staat daar hoog boven en staat onwankelbaar vast, die gedachte heeft ook
de 19de eeuw ons geschonken. Tegenover die grootsche gedachte is het van
ondergeschikt belang of de mensch van den aap of van een ander zoogdier afstamt,
de stamboom van den mensch gaat dwars door het gansche dier-, het gansche
levensstelsel: zulk een overweldigend idee heeft geen tijd vóór ons gekend. Wanneer
wij dan de namen noemen van Huxley, van Ernst Haeckel, dan denken wij aan den
zoogdieren-stamboom door hen opgebouwd en eerst kort geleden door
palaeontologische ontdekkingen als juist erkend; noemen wij Oken en Fritz Müller,
dan komt ons hun vermoeden in de gedachte dat diervormen vaak in hunne embryoen jeugdontwikkeling weer nog eens, zij het dan ook maar tijdelijk en gelijk een
schaduw, kenteekenen vertoonen die hunne voorouders bezaten, een vermoeden dat
onder zekere omstandigheden en bij een omzichtige toepassing de meest eigenaardige,
nieuwe gevolgtrekkingen, juist met betrekking tot die voorouders, veroorlooft. Zoo
komen wij bij alle dieren zonder uitzondering ten slotte tot de enkele cel, hetzelfde
eenvoudigste wezen, waarmee ook de plant begint. En ook de mensch, die, als
individu, steeds weer uit één cel opgroeit, ontstaan bij de voortplantings-verrichting
uit de samensmelting van eicel en zaaddiertje. Van waar nu die eerste eencellige
wezens, dat weten wij nog niet.
Te midden van die groote ontdekkingen staat daar nu de zoekende mensch,
zoekende naar waarheid op allerlei gebied, hij voor wien de allerdiepste waarheid
ten slotte zijn zedelijke waarheid is; zoekende ook naar hooger ontwikkeling,
strevende om die ideaalmensch te worden zooals de edelste, gouden kern van het
Christendom ons dien leert kennen. Het geheimzinnige, het diep raadselachtige, 't
welk in de hoofdvragen van het menschelijk leven, in het geheele complex ‘mensch’
ligt, wordt door al deze ontdekkingen niet minder duister. In deze tegelijk
eenvoudigste, meest alledaagsche en toch moeielijkste en diepste hoofdvragen van
den mensch, brengt de verovering geen wijziging. Voor haar blijft het woord van
Goethe bestaan dat wij omgeven zijn door geheimen.
Gaat door haar ons Godsgeloof niet verloren? Maar dat kan immers samengaan
met alle ontwikkeling, met alle wetenschap, dat behoeft de feiten der ontwikkeling
niet te loochenen, want juist zij geven hem immers steeds nieuwe, onuitputtelijke
stof voor zijn waardeeringen? Wie aan God gelooft, voor dien kan God alleen steeds
grooter, steeds verhevener worden, hoe rijker de wereld wordt. Die ‘verovering’
echter is een verrijking, een uitbreiding van onze voorstelling omtrent God, zoowel
als van hetgeen er besloten is in de omlijsting van het woord ‘mensch’. Tot de natuur
wordt deze in nadere betrekking gebracht en is daar iets tegen? Haar pracht en
heerlijkheid wordt aanschouwd en geprezen alom, in het ruwe dat er in is woedt vaak
het hevigst de menschzelf. Nog heden ten dage verliest hij zijn laatsten druppel
levensbloed in oorlogen en onverdraagzaamheid, wreeder dan elk dier. En toch ligt
er over dezen dwalenden Nero het zachte schijnsel reeds der beschaving. Uit hem is
de menschenliefde van het Evangelie gesproten. Waarom ook niet deze tegenstelling,
deze zelfoverwinning weertevinden in de Natuur? Waarom kunnen de natuurwetten
zelf ten slotte niet zijn werktuigen zijn, waarmee hij de wereld naar zijn ideaal beeld
vormt? De dichter Novalis heeft deze eenvoudige gedachte aldus uitgedrukt: dat het
de taak van den mensch is om de natuur zedelijk te maken. De intelligentie, de
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beheerscheres der natuurkrachten en deze intelligentie, die natuurkrachten wettig
aanwendend, alleen nog voor het uitlezen en volmaken van het goede - een zedelijke
wereldorde als doel en gevolg van alle wereldontwikkeling.
DR. H.J. CALKOEN.

Sebastian Hensel. Ein Lebensbild aus Deutschlands Lehrjahren. - B.
Behr's Verlag 1903.
Onder dezen titel heeft P r o f e s s o r P a u l H e n s e l de levensbeschrijving zijns
vaders in 't licht gegeven, die hij, met behulp van zijne zuster Frau Lili du Bois
Reymond, heeft saamgesteld uit de auto-biographie van Sebastian en uit brieven,
door dezen en verschillende zijner familieleden gewis seld. Opmerkenswaardig is
de ondertitel ‘Ein Lebensbild aus Deutschlands Lehrjahren’. Seb. Hensel werd te
Berlijn geboren in 1830 en had zich, als hij zegt, meer dan 60 jaren ‘onafgebroken’
op deze wereld opgehouden, toen hij aan het schrijven zijner Memoires begon. Van
'30 tot '90... zijn het voor Pruisen, voor heel Duitschland niet de leerjaren geweest?
Een levensbeeld uit die belangrijke periode kan reeds daarom aanspraak maken op
belangstelling. Hensel verheugde er zich over, juist op dat tijdstip geboren te zijn.
Want nu had hij het oude Berlijn en de oude toestanden nog gekend en wist het goede
daarin te waardeeren, terwijl hij jong genoeg was om met vreugde de nieuwe
toestanden te zien worden en van harte mee te leven in het herboren Pruisen.
Smakelijk vertelt hij van het leven in Berlijn,
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toen de nu zoo fiere wereldstad nog de allures van een provinciestad vertoonde; toen
‘politiek’ door de burgers vermeden, door de Overheid als contrabande werd
beschouwd, en er geen sociale woelingen aan 't licht traden. Het leven was ook op
veel eenvoudiger voet ingericht dan thans, allerlei zaken, die ons onmisbaar
voorkomen bestonden niet, en toch zegt Hensel van die dagen: ‘Ik geloof, dat er toen
veel meer werkelijke opgewektheid en beschaafdheid in den omgang voorkwamen
dan thans’.
Nu is het waar, dat Hensel, zoon van den gevierden schilder W i l h e l m H e n s e l
en neef van den beroemden F e l i x M e n d e l s s o h n B a r t h o l d y , onder gelukkige
omstandigheden is opgegroeid, in een fijn beschaafden, gegoeden kring. Schoonheid
onder allerlei vormen omringde hem en hartelijke genegenheid verbond de familie
onderling. Onder zulke omstandigheden doet het leven zich rooskleurig voor. Maar
niet allen waren zoo gelukkig en tevreden en de ‘Maartdagen’ van 1848 kunnen dit
getuigen! Hensel heeft heel wat gezien van die zonderlinge periode in Berlijn's leven
en hij vertelt er van op humoristische wijze. ‘Es war die reine gemütliche Anarchie’,
zegt hij er van. Maar de rust scheen hersteld en alles scheen tot het oude weer te
keeren; alleen het gemoedelijke Berlijn van vóór '48 was voor goed verdwenen.
Vele jongelui verlieten in die dagen de steden om werk te zoeken op het land. Zoo
deed ook Hensel, die ‘inspector’ werd op een domeingoed, om later, na volbrachten
leertijd en het bezoeken van de landbouw-hoogeschooi te Hohenheim, zelf het
Riddergoed Gross-Barthen te koopen en daar als ‘heereboer’ werkzaam te zijn.
Uit dien inspectorstijd wordt heel wat meegedeeld en, al ontmoette Hensel nu ook
juist geen Onkel Bräsig-typen, toch weet ook hij veel te vertellen, dat kluchtig wordt,
gezien door zijne vroolijke oogen en verteld op zijn geestige wijze. Want, mocht hij
in die jaren nog dwepen met Jean Paul, hij was in den grond een echte Berlijner, vol
scherts en jok. Vele zijner brieven aan zijn tante Dirichlet kunnen dat staven, en tante
geeft neef in scherp verstand en geestigheid, die evenwel het gevoel niet uitsloten,
niets toe.
Prof. Hensel heeft met zorg brokstukken gekozen uit zijns vaders brievenschat.
Natuurlijk interesseert niet alles den lezer evenzeer, maar die huiselijke berichten
geven toch aardige kijkjes op wat er in hoofd en hart omging van de leden der
middenklasse. Want hooger of lager reiken zij niet.
Zoo zien we uit die brieven hoeveel grooter plaats de binnenlandsche staatkunde
begon in te nemen in het denken der Duitschers; hoe het begrip van Duitschlands
eenheid het ideaal was geworden van de jongelingschap, zoodat velen, en ook Hensel,
aan den oorlog tegen Denemarken wenschten deel te nemen, om die idee te helpen
verwezenlijken en de Hertogdommen voor Duitschland te bewaren. En er blijkt ook
uit, hoe de voorzichtige zaken-mannen er tegen waren.
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SEBASTIAN HENSEL

Verder vertelt Hensel een en ander uit zijne dienstjaren, die tusschen '53 en '63
vielen, en wijst hij er op, hoe gebrekkig de militaire opleiding was, voordat de ‘oude
keizer’ daar verandering ten goede in bracht. En van zijn leven en werken op zijn
landgoed in Oost-Pruisen deelt hij menige bijzonderheid mee, die ook voor
niet-oeconomen wetenswaardig is. En, half lachend, half beschaamd, verhaalt hij
van de kleinzielige dwarsdrijverijen en plagerijtjes, waardoor de vrijzinnigen, hijzelf
ook, hun afkeer van het beleid der regeeringspartij meenden te moeten toonen, in
den waan, zoodoende van hunne beginseltrouw te doen blijken. Totdat het jaar '70
aanbrak, dat achting en bewondering afdwong ook van de koppigste liberalen, wier
ideaal Duitschlands eenheid gebleven was. Aan den oorlog zelf nam Hensel geen
deel, maar toch zag ook hij het belegerde Parijs. Als ‘Liebesonkel’, zooals hij zegt,
toog hij naar Frankrijk en het verhaal van dien tocht, zoo vol gevaren, zoo vol
tragische en comische episoden, vormt, met de beschrijving van de terugkomst der
Land-
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wehr te Berlijn, het glanspunt van het boek. Wat een kostelijk humoristisch verteller
zou Hensel geweest zijn, had hij zijn pen willen gebruiken tot het schrijven en
uitwerken van meer dergelijke episoden! Maar andere bezigheid wachtte hem. Berlijn
was tot nieuw leven ontwaakt en wilde zich ook op 't gebied der nijverheid doen
gelden. Er werd van alles ondernomen, allerlei maatschappijen werden er opgericht.
Het was de tijd der ‘Gründer’. Hensel zelf nam daaraan deel in kwaliteit van
Directeur eener Bouwmaatschappij, in 't bijzonder van een tak daarvan, den
Hôtelbouw betreffende. Hij spreekt dus uit ondervinding, waar hij vertelt van de
opbruisende werkkracht der Berlijners na '70, en ook waar hij wijst op de
verdwaasdheid, waartoe velen vervielen bij de gedachte aan de Fransche milliarden.
Het verhaal van den bouw van het ‘Kaiserhof’ geeft allerlei kijkjes op de zich
vernieuwende hoofdstad, die zoo weinig meer geleek op het Berlijn van vóór '48.
Moge de Memoiren-schrijver, zooals natuurlijk is, ook al wat veel in détails afdalen
voor den buiten het Berlijnsche gewoel staanden lezer, toch blijft er ook in dit gedeelte
veel lezenswaardigs over. En de frischheid, waarmee de degelijke en, ook in den
vuurproef, eerlijk gebleven man van zijn werken en strijden, zijn hopen en zijne
teleurstellingen verhaalt, doen ons gaarne het woord van zijn zoon nazeggen, dat
deze levensbeschrijving niet het dagboek van een ‘nobody’ is.
Een kracht ten goede kan er uitgaan van dit werk en de humor, waarmee het gekruid
is, moge het tot een aangename lectuur maken voor velen. Hensel's portret versiert
het boek.
S. HERMINA CROISET.

De Verzamelde Gedichten van Edw. B. Koster. - Rotterdam, W.L. Brusse.
Wanneer een dichter zijn reeds in afzonderlijke uitgaven gepubliceerde gedichten,
uit vroegere en latere perioden van zijn auteurschap, verzamelen gaat, dan kan dit
tweeërlei oorzaak hebben, en dienovereenkomstig op tweeërlei wijze gebeuren. Of
het is een tegemoetkomen aan het verlangen van velen, die niet in staat zijn de
gedichten in de afzonderlijke uitgaven aan te schaffen, naar een gelegenheid om op
goedkoopere wijze in het bezit ervan te komen, - òf, de schrijver, zijn oordeel en
inzichten gerijpt, verhelderd wetend sinds hij te schrijven begon, kan geen vrede
meer hebben met veel wat hij eenmaal goed genoeg achtte en uitgaf; en zet zich
daarom tot een werk van ernstige zelfkritiek, wegnemend uit zijn boeken al wat hij
nù nìet meer pers-waardig keuren kan, vereenigend het beste wat hij gaf tot een
nieuwen bundel.
Alleen in het laatste geval kan de ‘Verzameling’ haar eigen litteraire beteekenis
hebben; kan ze zijn een moment in het leven van den dichter, waarmee de kritiek
rekening heeft te houden, op de beteekenis waarvan zij heeft te wijzen, wanneer zij
uit het werk den schrijver als litteraire figuur wil doen kennen.
De heer Koster moet overtuigd zijn geweest, dat er behoefte was aan een
samenlezing zijner gedichten, juist zooals reeds vroeger werden gepubliceerd; dat
vele poezie-begeerigen hebben uitgezien naar de K o s t e r - u i t g a v e in één band
en niet te duur.
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Niet dat ik heb nagegaan of de dichter niet een of ander sonnet heeft geëlimineerd
bij de groote optelling, - misschien om de plaatsruimte, - maar ik heb gezien, dat het
tweede, het schoonste, der genoemde motieven, dat der zelfkritiek, bij dit
verzamelwerk niet heeft gegolden.
Niets minder dan dat. Edw. B. Koster laat verzen herdrukken als deze; (Contrast,
pag. 306)
Een zee van weemoed giet zich (! G)
In 't hopelooze hart;
Geen heul, geen troosting biedt zich,
Ontwaakt is al mijn smart.

En ofschoon hij ook in zijn laatste gedichten niet altijd even bizonder kieskeurig is,
geloof ik toch niet, dat iemand, die blijk geeft, na zijn e e r s t e (waartoe het
aangehaalde behoort) te zijn vooruitgegaan als hij, - bij ernstige beschouwing niet
zou inzien dat zoo iets als het door mij geciteerde de perken te buiten gaat in dufheid
en banaliteit.
***
Had de heer Koster zorgzaam het allerbeste van wat hij schreef bijeengebracht, dan
zou hij zekerlijk tot een klein boekje gekomen zijn, een bescheiden boekje, dat
tenminste de verdienste had der overeenstemming van omvang en gehalte. Nu is zijn
verzameling een vervelend-dik boek geworden, met van gemis aan zelfkritiek
getuigende pretentie. Vijfhonderd bladzijden kunst! De index alleen beslaat vier
pagina's!
***
Ook het minst-zwakke van Koster's werk is middelmatig. Maar zwakheid behoeft
niet onsympathiek te zijn; onechtheid is het altijd.
Wat mij herhaaldelijk in den arbeid van den heer Koster hindert, en het
onsympathiek voor mij maakt, is de smaak van onwaarachtigheid die ik er aan proef.
Gedichten kunnen op tweeërlei manier ontstaan. Ten eerste door onweerstaanbare
behoefte aan uiting.
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Dit is de goede.
Ten tweede, uit lust om een gevoel of gedachte in metrum en rijm te kleeden, ook
al dringen ze zich volstrekt niet uit eigen kracht naar buiten; ja, zelfs al worden ze
niet eens door den dichter gevoeld gedurende zijn arbeid.
Dit is de slechte manier; en al kan hier de herinnering aan een eenmaal ervaren
sentiment iets doen bereiken; al heeft bovendien de schrijver taal- en vers-techniek
nòg zoo onder de knie; - voor een gevoelig oor verraadt het produkt zijn oorsprong
toch.
Wanneer bijvoorbeeld Koster schrijft:
Ik zie de somb're wolkenstoeten jagen
Langs grauwe luchten, zóó storm ik door 't leven,
Komt gij,*) vol troost, mij niet de rust hergeven.

dan gevoelt men, dat wat hier gezegd wordt niet waar is. Dat ‘stormen door het leven’
is wel voor den schrijver een mooie gedachte geweest, (m i s s c h i e n aanpassend
aan wel eens ervaren sentimenten, die echter minderkrachtig m o e t e n zijn geweest
dan deze verzen willen doen voorkomen); - de ‘jagende sombere wolkenstoeten’ ook
vond de heer K. mooi in werkelijkheid of verbeelding: - het laatste aan te wenden
als beeld van het eerste, en dat in rijmende versregels, was wel een aangenaam werk
voor zijn verslievenden geest, - maar zich waarachtig voelen ‘stormen’ heeft de
schrijver niet, en ook niet ervaren de behoefte dit uit te zingen; om de eenvoudige
reden, dat hij het dan beter, sterker, stormachtiger had m o e t e n zeggen; hij had niet
anders gekund.
En bovendien, had dan een ‘storm’ niet zijn gansche boek moeten doorwaaien, en
om te beginnen hebben weggeblazen al die saaie bladzijden van klein proza-werk,
waar kriebelig gepeuterd wordt in onbeteekenend gevoel en zwakke beeldinkjes, in
een taal welke zich meermalen niet verheft boven die van een gymnasiast VI A,
aangetast door de veelvuldig voorkomende ziekte artistiek-getinte opstellen te willen
schrijven? Soms gelooft men te bladeren in een reisgids: ‘Het landschap is niet
boschrijk; alleen bij Haarlem, Velzen, Heilo en Alkmaar staat meer aaneengeschakeld
(! G.) hout; bij Beverwijk een rij van mooie, witte lanen, evenwijdig en elkander
snijdend’ (pag. 19.) Hoe iemand zoo iets aanbieden kan als ‘gedicht’ is onbegrijpelijk.
(Natuurlijk, er zijn minder-slechte bladzijden.)
***
De heer Koster draagt een gedicht op aan Reddingius; hij waardeert dus blijkbaaar
dien dichter wiens eenvoud en waarachtigheid ik onlangs op deze plaats mocht loven.
Het is te wenschen dat die waardeering hem nopen zal Reddingius te volgen in diens
zuiverheid. Want als Koster niet denkt aan wat hij wel mooi en groot vindt, maar
wat in hem zelf toch niet sterk en groot genoeg leeft om noodzakelijk tot gedicht te
worden*), - als hij daarentegen alleen maar luistert naar wat van-binnen vraagt en
dringt om het woord; dan kan hij wel eens aardige regels neerschrijven. Laat het dan
kleine kunst zijn, - het is beter een molentje te hooren piepen in den échten storm,
en dan te zeggen:
*) De Slaap. (pag. 38.)
*) Een ergerlijk voorbeeld: ‘Wagner’, (pag. 286.)
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Het molentje rept zich en relt in den wind
En knarst om zijn asje, gezwind, gezwind

(pag. 207) - dan 't in schijn schijn-zware zware verzen te hebben over ‘levenstormen’,
waar toch niet veel van aan is.
W.F. GOUWE.

Kinderen, drie tooneelstudies - door S. Falkland - (Herm. Heijermans Jr.)
- A'dam, S.L. van Looy.
Een tooneelstuk van Heijermans buiten het tooneel waarop 't thuisbehoort is als een
visch op 't drooge. Bij de lezing, ontdaan van het meest boeiende, d.i. de zeer
schilderachtige monteering, de voortreffelijke mise en scène, blijft er weinig van
over, omdat er weinig (belangwekkends) in staat. Het is zoo maar een beetje gezellig
geleuter over dood-alledaagsche, banale en liefst onsmakelijke
huis-tuin-of-keukendingen, die, zonder schade aan de handeling, tot op een tiende
bekort konden worden en ons alleen dán boeien, wanneer de tooneelspeler of speelster
ze door natuurlijke intonatie en levendige mimiek k l e u r t . Dan zeggen we: 't is net
écht. Aan dit ‘net-echte’ verkregen door bovengenoemde samenwerking van
regisseur-decorateur-acteur en auteur. (Heijermans vereenigt al deze eigenschappen
in zich, ik noem ze in volgorde van belangrijkheid) danken deze stukken hun bijval
in 't publiek. Eenmaal gedrukt rest ons alleen het aandeel van den auteur, en dit is
betrekkelijk gering..
Een der drie hier aangeboden tooneelstudies de ‘Brand in de Jonge Jan’ is ons
door Henri de Vries' prachtige uitbeelding echter zóó onvergetelijk in 't geheugen
gegrift, dat wij dit werkje ook liefst bij nalezing beoordeelen, naar wat wij gezien,
en ziende, doorvoeld hebben. Mijns inziens is dit kort verloop, deze kern zonder
meer, van een zeer tragisch geval, in 't vinden waarvan Falkland speciaal een meester
is, het beste wat Heyermans ooit voor 't tooneel geschreven heeft. Zijn groote gave
voor typeering kwam hierin
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tot volste recht, terwijl hij zijn neiging naar het melo-dramatische op een enkel
zinnetje na (.. Met 't koperen ringetje noch aan 'r vinger, dat 'k verlejen week voor 'r
gekocht hei) heeft kunnen onderdrukken.
En zuiver, warm gevoel gaf hij in de rol van den idioot: Ansing Arend, sobere
kracht in diens broer Jan, geest in de getuigen Putten en Post.
Van minder gehalte dunkt mij het eerste stukje: ‘het Kind’, teekenend de
vertwijfeling der echtgenooten bij de wieg van hun blindgeboren kind. Een groote
vaardigheid in 't beelden van de uiterlijke dingen was voor dit onderwerp niet
voldoende. Om die ramp voor ons waar te maken, op 't tooneel, had Heijermans over
fijner, dieper talent moeten beschikken. Nu is 't geworden een wel touchant
salon-stukje, en vér gebleven van, wat de opgave is, een d r a m a .
Grappig is ‘'t Kamerschut’, zonder pretentie een klucht geheeten. En een klucht
is 't ook, en een zeer vermakelijke, deze heele familie, plus de huisvriend, blijmoedig
gebukt onder de dwingelandij van een klein roze wezentje in de wieg. Waarom bij
Heijermans behalve onze ooren en oogen ook steeds onze neus wordt vergast, is mij
niet duidelijk. Mijn genot verhoogt 't niet.
T.N.

Leben um Leben door Dietrich Theden. - Berlin, Alfred Schall, Verein
der Bücherfreunde.
Het is een criminalistische en tegelijk tendenzroman, waarvoor D i e t r i c h T h e d e n ,
uit zijne beide novellenbundels bekend door zijne liefde voor het Friesche marschland,
onze aandacht vraagt. Er is een moord gepleegd in 't moerassige hooge veen; dader
en aanleiding tot de daad zijn onbekend, maar verdacht van den moord wordt een
eenzaam levende boschwachter, een zonderling, die bij de boeren in den omtrek in
een slecht blaadje staat, omdat hij schiet op ooievaars, - roofvogels naar zijne
overtuiging, - en ter terechtzitting de jury tegen zich inneemt door zijne bedreigingen
tegen den openbaren aanklager. ‘Oog om oog, leven om leven’ eischt deze, als hij
de gezworenen wil overreden, 't schuldig over den aangeklaagde uit te spreken. Maar
de man is onschuldig, - eerst later en geheel onverwacht komt de dader te voorschijn,
- en wordt veroordeeld alleen op een zoogenaamd indiciënbewijs: alle omstandigheden
pleiten tegen hem.
En dit nu heeft de schrijver met zijn boek beoogd: nadrukkelijk te waarschuwen
tegen het gevaar eener veroordeeling louter op verdenkingsgronden. Men moet het
proces Kwilecki, hier vóór weinige weken - afgespeeld en dat de heele Berlijnsche
wereld in spanning hield, mede hebben beleefd, om te beseffen, hoe actueel Theden's
boek is.
De vertelling verscheen vóór het begin van 't proces; maar dit leverde slechts een
bewijs te meer, dat de strekking er van gerechtvaardigd is. Wie daaraan nog twijfelen
mocht, neme de zoo juist verschenen ‘Deutsch. Jurist-Zeit.’ ter hand, waarin Prof.
Rosenfeld het proces Kwilecki aan eene nauwkeurige analyse onderwerpt en den
vinger legt op al de wonde plekken in de strafprocedure; of volge de groote dagbladen,
die in hoofdartikel op hoofdartikel aandringen op verbetering.

Den Gulden Winckel. Jaargang 3

De tendenz in Theden's boek schaadt niet aan het verhaal; dit is goed doordacht
samengesteld, en de omstandigheden, die den moord vergezellen, zijn tot in
bijzonderheden zoo berekend en in elkander gezet, dat men met spanning alles volgt,
wat er gedaan wordt om licht te brengen in de duistere zaak, en men het begrijpelijk
moet vinden, dat eene bepaalde persoonlijkheid van de gewelddaad beticht en
veroordeeld wordt. Het slachtoffer der gerechtelijke dwaling, de oude
menschenverachter in zijn hard, onverdiend lot, wekt onze deelneming. Noch hij,
noch de werkelijke moordenaar zijn echter meer naar voren geschoven dan absoluut
noodig was.
Voor 't voetlicht treden de vrienden en familie van den vermoorde en de
ambtenaren, die met het onderzoek belast zijn. Bij de eersten zijn sympathieke figuren,
een oudere man en een jong meisje, wier hart hun de waarheid doet vermoeden, als
eene keten van bewijzen tegen den verdachte schijnbaar zoo vast gesmeed is, dat er
geen schakel aan ontbreekt. Hoe op hen de dwaling der justitie werkt, verzuimt de
schrijver niet aan te wijzen.
Maar deed nu al D i e t r i c h T h e d e n een' gelukkigen greep door in levende
beelden de fouten in het (Duitsche) rechtswezen en de bijgeloovige en kleinzielige
opvattingen der menschen te veraanschouwlijken, of zijn werk kunstwaarde heeft,
is eene andere vraag.
ANNA C. CROISET VAN DER KOP.

Errata.
In No. 5 zijn een paar onnauwkeurigheden ingeslopen die rectificatie behoeven:
Op blz. 85 had in den 13en, 14en, 15en en 16en regel alleen het woord z i t
gecursiveerd moeten worden.
Op blz. 88 laatste regel v.o. dient nog bijgevoegd dat de heer G.F. Callenbach
sedert 1891 uit zaken is getreden en dat de heer C.C. Callenbach in 1892 is overleden,
zoodat de heer G.F. Callenbach Jr. thans het eenige hoofd der firma G.F. Callenbach
is.
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Derde Jaargang No. 7
Maria-legenden
Middelnederlandse Maria-legenden vanwege de Maatschappij der Nederl.
Letterk., uitgegeven door Dr. C.G.N. de Vooys. 1e deel: Onser liever
vrouwen miraculen.
2e deel: Inleiding. Verspreide Maria-legenden. Aantekeningen. (Leiden,
E.J. Brill).
MARIA, de grote heerseres van de dertiende eew. Hoog boven lucht en wolken, was
ze de R e g i n a C o e l o r u m , gezeten op 'n koninklike hemeltroon, gehuld in
vorstelik purper, met 'n mantel vol van goud, in de hand de septer en op 't hoofd de
kroon. En in de Kerk was ze de B e a t a v i r g o , de S e m p e r v i r g o , bestraald
door nimbus of ster en getooid met witte lelie of roos. En eindelik in de mensenwereld
was ze de vriendelike T r o o s t e r e s d e r b e d r u k t e n , de medelijdende
B e h o u d s t e r d e r k r a n k e n en niet 't minst de barmhartige To e v l u c h t d e r
z o n d a r e n .1) Dat was Maria, op 't glanspunt van haar verering. Aan 't ontwerpen
van de voorstelling die de 13de eew zich van haar heeft kunnen vormen, hadden
gedurende enige ewen a l l e Katolieken van 't Westen gearbeid: zowel van boven-af
als van onderen-op is daaraan gewerkt.
Laat 'k heel in 't kort even de geschiedenis van de Maria-verering aanstippen.2) De
ontwikkeling van de Maria-dienst is in 't Westen 'n heel andere geweest dan in 't
Oosten. Hier toch was 't oorspronkelik karakter van Maria de T h e o t o k o s , de
Moeder Gods. Deze naam werd haar 't eerst gegeven te Antiochië in de 6de eew door
Athanasius in z'n twisten met Arius. Voor de Westerse Kerk was ze ook wel de
Moeder Gods, maar niet in de eerste en voornaamste plaats: daar was ze boven alles
de Moedermaagd. Waar deze betieteling door Augustinus en Hieronymus noch
voornamelik wordt toegepast op haar karakter en zedelike reinheid, komt toch
langzamerhand 't l e e r s t u k van haar maagdelike staat meer en meer op de
voorgrond, totdat 't op de Kerkvergadering te Ephese in 431 wordt vastgesteld.
Terloops wijs 'k er hierop, hoe met de ontwikkeling van dit leerstuk gepaard ging 'n
toenemende neiging tot 't monnikenleven.
Nauw hierbij aansluitend is de stelling, dat Maria zonder pijn gebaard had. Eindelik
komt in datzelfde tijdvak ook de leer van haar volstrekte zondeloosheid.
De Oosterse en Westerse Maria-verering zijn a. 't w. aan elkaar verbonden door
'n sagenreeks omtrent
1) C o n s o l a t r i x a f f l i c t o r u m ; S a l u s i n f i r m o r u m ; R e f u g i u m
p e c c a t o r u m ; uit de litanie van Loretto.
2) Zie J.A.M. Mensinga. D e Ve r e e r i n g v a n M a r i a . G e s c h i e d k u n d i g
n a g e s p o o r d e n b e o o r d e e l d . 3 dln. (Haarl. 1846). 't Spreekt wel haast vanzelf, dat
dit werk niet voldoet aan de eisen die men tegenwoordig aan zoon werk zou stellen: 't doel
ervan is trouwens ook minder streng histories, dan wel dogmaties-krieties of wel polemies
te zijn. Toch kan men er uit zuiver histories oogpunt e n van biezonderheden uit opdiepen.
Voor verdere brohnen zie de Vooys, M i d d e l n . L e g e n d e n e n E x e m p e l blz. 64
noot.
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Maria.1) Deze sagen waren daar in 't Oosten opgesteld minder als uitvloeisel van
Maria-verering dan wel om de eer van Jezus' geboorte tegenover de Joden te
verdedigen. Zo kwam 't o.a. dat Maria werd voorgesteld als van aanzienlik geslacht,
opgeleid voor de tempeldienst. Deze legenden nu werden in 't Westen in 't eerst
slechts schroomvallig aanvaard. Eerst langzamerhand werd 't geloof eraan levendig:
't duurde tot de 7de eew voor men er mee vertrouwd raakte, en pas in de 13de eew
werden die legenden gemeengoed door de populariezering ervan in de A u r e a
l e g e n d a . Met de ontwikkeling van de Maria-verering ging gepaard de instelling
van kerkelike feestdagen ter ere van haar, ter herdenking van de grote gebeurtenissen
uit haar leven: g e b o o r t e , v o o r s t e l l i n g i n d e t e m p e l , (V r o u w e n d a g ;
L i c h t m i s ), b o o d s c h a p , v i s i t a t i e ; o n t v a n g e n i s , h e m e l v a a r t . Dit zijn
de zeven grote Maria-feesten, die gedurende 't tijdperk van 500-1000 zijn ingesteld
(zowel in de Oosterse als in de Westerse Kerk).
Vooral 't feest ter herdenking van de hemelvaart van Maria was buitengewoon in
ere. De legende die eraan ten grondslag ligt - 'k merk dit hier terloops even op - is
oorspronkelik 'n v o l k s v e r h a a l , en is dus niet ontstaan in 't brein van de een of
andere kerkleraar.
Uit de instelling van die Maria-feesten blijkt 'n streven om Maria gelijke, zo niet
meerder eer te bewijzen als haar zoon: voor hem bestonden die feestelike gedenkdagen
van gebeurtenissen uit z'n leven al, voor haar werden ze nu ook ingevoerd. Noch uit
de instelling van 'n paar andere zaken blijkt, dat men de dienst van Maria gelijk ging
stellen met die van haar zoon. Zo voerde Gregorius XI in 1275 in, om elke week de
Zaterdag te bestemmen als 'n vastendag te harer eer: op 't voorbeeld van de ‘dag des
Heren’ kreeg men nu ook 'n Maria-Sabbath. In de 13de eew werd 't Av e M a r i a 'n
vast gebed: evenals men had 'n ‘gebed des Heren’, werd nu ook Maria door 'n eigen
gebedsformulier aangebeden. Dat langzamerhand de verering van O n z e L i e v e
V r o u w e ('n naam die ze ook al ontvangen had op 't voorbeeld van de ‘naam des
Heren’) al meer en meer inburgerde, dat de invloed van die verering zich al meer en
meer verbreidde, bewijzen ook de talrijke kerken, vooral in Rome, die, door ze naar
haar te noemen, aan haar werden toegewijd. Dan kreeg men verschillende
bedevaartplaatsen met Maria-beelden. Maria-kapellen en -beelden langs verschillende
wegen, maakten haar tot schutspatrones van reizigers, evenals ze 't ook was van
zeelieden, die ook aan verscheidene schepen haar naam gaven. De reliquieën van
Maria werden als dierbare antiquiteiten vereerd. Alle geloofs-oorlogen, zowel tegen
de ongelovigen als tegen de ketters, werden gevoerd onder haar patronaat: ze was
de e x p u g n a t r i x h a e r e s i u m , de uitroeister van ketterijen. Tal van kerkleraren,
en daaronder de voornaamste, hebben door woord en geschrift tot de verbreiding
van de Maria-dienst bijgedragen. 'k Noem hier o.a. mannen als Fulbert, abt te Ferrara
(+ 1028), Petrus de Honestis of Damiani (laatste helft van de 11de e.), Anselmus,
aartsbischop van Canterbury (+ 1149), Albertus Magnus, Thomas Aquinas, Bernard
van Clairvaux, Alanus ab Insulis, Bonaventura, Thomas à Kempis. En dan ten slotte
noch de instelling van verschillende orden, zowel geestelike als wereldlike (ridderlike),
waarvan de leden zich geheel of ten dele aan de dienst van Maria wijdden! 'k Noem
1) Vooreerst 't P r o t e v a n g e l i u m J a c o b i ; dan 'n verzameling, oorspr. in 't hebr., tans
echter alleen in 't lat. bekend; verder kanonieke Evangeliën en leerredenen ter ere van M.,
door sommige kerkleraars opgesteld.
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hier maar de drie voornaamste: de orde van de K a r m e l i e t e n (F r a t r e s
E r e m i t a e B.M.V. d e m o n t e C a r m e l o ), oorspronkelik 'n oosterse orde, en
opzettelik aan de dienst van Maria gewijd; en in 't Westen de orde van de
D o m i n i k a n e n , gesticht in 1206; en eindelik dè Maria-orde van de kruistochten:
de D u i t s e o r d e of r i d d e r o r d e v a n S t . M a r i a , gesticht in 1191. Trouwens
niet alleen deze ridders, maar eigenlik de hele ridderstand, deed aan
Maria-verheerliking en aan verdediging van haar naam en dienst; immers, de leus
van alle riddergeloften werd: aan God en ‘sa douze vierge mère’. Velen van die
ridders deden zelfs, evenals de geesteliken, afstand van alle aardse liefde, ter ere van
hun hemelse bruid. Geen wonder, dat die Maria-verering zich ook uitte in de
lieteratuur, zowel in 't proza als de poëzie. In de hierboven aangekondigde uitgaaf
is bijeengebracht wat 't nederlandse proza van de middelewen heeft geleverd op 't
gebied van Maria-lektuur. 't Doel van deze uitgaaf geeft Dr. de Vooys aan in de
I n l e i d i n g 1):
‘Bij deze uitgave heb ik mij een tweeledig doel gesteld. In de eerste plaats zijn
deze teksten kultuur-historiese dokumenten van grote waarde, als 't ware oorkonden
voor het zieleleven van de Middeleewse mens.... In de twede plaats zijn deze teksten
van belang voor de kennis van de Middeleewse taal’. Wat de wijze van uitgeven
betreft is 't Dr. de V. minder te doen geweest om de tekst binnen 't bereik van velen
te brengen, dan wel om ‘de lezer zo nauwkeurig mogelik op de hoogte te brengen
van de tekst in het handschrift, met de oorspronkelike spelling en interpunctie en
uitvoerige varianten’. Omdat echter

1) deel II, blz. IX, X.
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alle overdrijving schaadt, heeft de uitgever, vooral met 't oog op de niet-filologiese
lezer, enkele tegemoetkomingen gedaan, ‘maar alleen zó, dat men met geringe moeite
de spelling en interpunctie van het handschrift in de oorspronkelike gedaante herstellen
kan’. Men moet de grote nauwgezetheid bewonderen, waarmee Dr. de V. zich van
deze taak heeft gekweten.
Onder de verspreide Maria-legenden, die in 't twede deel zijn verzameld, zijn er
verschillende, die slechts 'n andere redaksie bevatten van legenden, die ook in 't eerste
deel voorkomen, of die geschreven zijn in 'n ander dialekt. Verder bevat dat twede
deel aantekeningen, die ‘hoofdzakelik bestaan uit verwijzingen naar de bronnen,
naar overeenkomstige verhalen, en naar de bladzijden van (de)
M i d d e l n e d e r l a n d s e l e g e n d e n e n e x e m p e l e n (akad. proefschr. (1900)
van dezelfde schr.), waar men de legende in verband besproken kan vinden’.

Uit ‘Oud-Holland’, Jaarg. 1896, blz. 86

't Lijkt me, met 't oog op 't karakter van dit tijdschrift, 't best al deze zaken, hoe
belangrijk overigens ook, verder niet meer aan te roeren, en met de lezers 't eerste
deel door te gaan, dat de tekst bevat van de grootste en belangrijkste verzameling
Maria-legenden.1)
't Spreekt wel vanzelf dat, als men die verhalen naar waarde wil schatten en er
soms van zal kunnen genieten zelfs, men in de eerste en voornaamste plaats simpatie
moet hebben voor de Middelewen en bovenal voor 't geloof, hoe naïef 't zich ook
soms aan ons moge voordoen. En dan is 't wel merkwaardig, hoe velen van die ouwe
verhalen, ‘stichtelik’ van inhoud, met moraliezerende strekking, voor 't grootste deel
zonder enige oorspronkelike opvatting vertaald, ons noch kunnen treffen; dat we
sommigen ervan noch ‘mooi’ kunnen vinden. Bewijzen, dat velen, die min of meer
uit nuttigheids-oogpunt Maria vereerden en ook haar dienst aanprezen, toch innerlik
zoveel geestdrift gevoelden voor de ‘maghet ende moeder Gods’, dat als ze van haar
schreven de dichter in hun ontwaakte.

1) Afgedrukt naar 't Katwijkse Hs., met verschillende varianten.
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De inhoud van die Maria-legenden is zeer bont.1) Herhaalde malen komt erin voor
hoe de duivel, zowel in eigenlike als in figuurlike zin, overwonnen wordt door Maria.
Haar verschijning, ja alleen 't uitspreken van haar naam, maakte de gevreesde ‘viant’
krachteloos. Ze verleent haar biezondere bescherming aan wie haar getrouw eer
bewijzen. Zelfs zij, op wier leven overigens heel veel valt aan te merken, worden
van de ewige pijnen verlost door haar voorspraak. Tal van malen komt 't in de
legenden voor, hoe gestorvenen hun loon voor hun toewijding aan haar dienst na de
dood ontvangen. De altijd gestrenge zoon wordt dan door de smeekbeden van z'n
moeder vertederd: ‘ic gheven (g e e f 'm) u om uwer beden wille’, heet 't dan uit de
mond van Jezus. Ook wordt 'n groot aantal malen verteld van zieken, stervenden of
gestorvenen, die 'n vizioen hebben, waarin Maria met haar kind hun verschijnt.
Eveneens vertoont ze zich, vaak in al haar hemelse heerlikheid, aan wie haar
aanroepen, of geeft ze 'n geschenk aan haar dienaars. Vele malen spreekt Maria ook
door 'n beeld van haar, dat dan voor 'n tijd leven wordt ingeblazen. Verder komt
Maria enige keren voor, Joden tot 't Christendom bekerende. Ten slotte zijn ook
verscheidene legenden blijkbaar geschreven enkel met de bedoeling, om verschillende
gebeden en lofzangen ter ere van Maria bij de leken aan te bevelen: de gebeden tot
haar opgezonden, worden kransen om haar hoofd of 'n mantel voor haar lichaam.
Ik zal nu o n z e r l i e v e r v r o u w e n m i r a c u l e n doorgaan, en bij wat me
voorkomt 't meest vermeldenswaard te zijn, even stilstaan, hopende, zodoende de
belangstelling voor die ouwe verhalen op te wekken. 'n Paar ervan zal 'k in hun geheel
hier opnemen.
In de proloog is de M a t e r d i v i n a e g r a t i a e aan 't woord:

1) 'n Uitmuntend overzicht ervan geeft Dr. de V. in M n l . L e g . e n E x . blz. 79 vgg.
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Ic en versmade nyement hoe sondich dat hi is, die tot mi comet om hulpe
ende troest ic ontfanghe u gaerne Daer om coemt alle tot mi Ende en hebdi
niet ghehoort hoe datmen van mi leest menich scoen mirakel van veel
menschen Die wonderlike seer teghens minen lieven sone ghesondicht
hadden ende hem vertoornt Daer ic voor badt ende ganselic altemael
versoende voer minen soen ende ghenade vercreech om dat si tot mi
quamen Waer om en coemt ghi dan niet vliteliken tot mi want ic aldus
guedertieren bin
De eerste legende, die van T h e o p h i l u s , acht 'k genoeg bekend dan dat 'k er hier
lang bij zal stilstaan. Alleen 'n paar korte aanhalingen eruit, moet 'k hier geven. Als
Th. de hulp van de duivel heeft ingeroepen, belooft deze 'm te zeggen, wat hij moet
doen, maar
Ghi moet eerst lochenen in kersten wet (g e l o o f ). ghi moet lochenen in
kerstendom ghi moet lochenen al kerstenheit Ghi moet lochenen den vader
den soen ende den heilighen gheest Ghi moet lochenen maria die moeder
gods. ghi moet lochenen die heilighe kerke Ghi moet lochenen alle sancten
ende sanctinnen ghi moet lochenen alle sacramenten der heiligher kerken
Ghi moet lochenen den hemel, ghi moet lochenen die sonne ende die mane
die sterren ende alle planeten die an dat firmament staen Ende ghi selt mi
opgheven in lijf ende in ziel ende ewelic mi te bliven
Wat gaat daar 'n kracht van uit, van dat herhaalde g h i m o e t l o c h e n e n , en hoe
voelt men al 't verschrikkelike dat er voor de schrijver in zulk 'n verloochening moest
zijn. Met 't zelfde middel gelukt 't de schrijver ook, ons de wanhoop te doen voelen
van Th., als hij later tot inkeer is gekomen.
Och armen dat ic ye (o o i t ) mensche wert Och vermaledide herte wat
hebstu ghedocht vermaledide tonghe wat hebstu ghesproken vermaledide
mont wat hebstu voort ghebrocht vermaledide handen wat hebstu
ghescreven ende bezeghelt. vermaledide lichaem wat hebstu ghedaen. het
is yammer dat ic langher leve
En als hij dan ‘grote penitenciën’ doet door veertig dagen en veertig nachten in 'n
Maria-kapel te vertoeven zonder te eten nocht te drinken, dan zegt de schrijver van
hem
Mer somtijt sliep hi ende somtijt screyde hi somtijt bat hi. somtijt troestede
hi hem selven. somtijt versuchtede hi ende hopede altoes ghenade
De XIIde legende is die van B e a t r i j s , die'k ook te bekend veronderstel, om er hier
meer van te zeggen.
Hoe innig de Maria-dienst kon wezen bewijst 't bestaan van 'n legende als de XLIde;
Va n e e n c l e r c d i e b e g h e e r d e m a r i a t e s i e n .
Het was een clerc die diende maria die maghet ende moeder gods seer
ynnichlic Ende in dat slot van sinen ghetiden so badt hi ende begeerde
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seer maria te sien Op een tijt lach hi in sinen ghebede Ende maria sijn
vriendinne quam tot hem ende sprac hem toe hi wort vervaert Want hi en
sach daer nyement Doe vraechde hi wie daer waer Doe antwoorde maria
ende seide ‘Ic bin hier maria die moeder gods die ghi seer begheert te sien
Mer ic segghe in saghet ghi mi ghi sout blint worden vander claerheit’
Doe seide die clerk ‘O waerde maria maghet ende moeder gods Ic sel mijn
een oghe toe binden ende mitten anderen oge wil ic gaerne blint werden
op dat ic in eens mach sien’ Ende doe hi maria in haer claerheit ghesien
hadde doe was hi mit dien oghe blint Ende rechte voort (t e r s t o n d ) badt
hi devotelic an maria dat hise mitten anderen oghe noch eens sien mochte
hi woude daer altemael om blint wesen Ende maria die waerde maghet
die liet haer noch eens sien Ende doe was hi mit beyden oghen blint Doe
maria sijn grote begheerten sach die hi tot haer hadde Doe gaf si hem sijn
ghesichte al te malen weder Doe dancte hi ende lovede maria ende diende
haer mit groter devociën
Vaak gebeurt 't in de legenden, dat op 't graf van wie Maria altijd innig toegebeden
had, 'n roos of lelie ontbloeide: ‘Ende op elcke blat vander lelyen stont ghescreven
mit gulden letteren Ave maria’. (Vgl. LIII. LVI. LXI. CLXXII. CLXXIII. CLXXXIV).
Die rozen en leliën, evenals die kransen om 't hoofd van Maria, en die mantel
saamgeweven uit gebeden, ze spreken mij allen vol lieflike poëzie van de ‘groeter
devociën ende ynnicheit’ waarmee die gebeden tot Maria werden opgezonden.
Treffend is ook nr. LVI, waarin verhaald wordt van 'n ridder ‘Ende die en woude
gheen trouwet wijf hebben om dattet hem dochte een onghenoechte te wesen altoes
bi enen wive te slapen, mer hi begheerde veel vrouwen’. Toen hij nu weer eens 'n
maagd bij zich had, die hevig schreide, en zei: ‘ic hadde liever te sterven dan mijn
reynicheit te verliesen’, vroeg hij haar hoe ze heette.
Si seide ‘ic hiete maria’ Doe quam die heilige gheest in des ridders herte
so dat in hem vercoelde alle vleyschelike begheerte
Tot de mooiste legenden behoren wel, om hun poëtiese naieveteit, de nummers LXXV
en LXXVI. De eerste verhaalt ‘van een ionc onnosel monickijn’, die niet wist wie
‘die scone vrouwe’ was, die op 't altaar stond, en die 'n deel van z'n eigen eten
bewaarde en dat iedere dag voor haar neerzette. En toen er eens onverwachts gasten
waren gekomen, en 't ‘monickijn’ slechts droog brood aan die ‘lieve vrouwe’ kon
brengen, en haar daarover z'n verontschuldiging maakte,
Doe sprac maria onse lieve vrouwe door den beelde ende seide ‘Morghen
so node ic in te gast dan sel ic hof houden’ Doe seide dat kint ‘waer selt
ghi in hof houden? wi hebben u langhe tijt te eten ghegheven Ende ghi sijt
arm want ghi hebt een naect kindekijn ende ghi en moecht (k u n t ) hem
niet een nuwen roe copen waer is in guet (g o e d ) dat ghi hof houden selt?’
Doe seide maria door dat beelde ‘soen bidt oerlof van uwen prior wi sellen
genoech hebben’
De prior wil 't ‘monickijn’ geen verlof daartoe geven, tenzij dat hij ook genodigd
wordt.
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Doe ghinc dat monicken al bedroeft weder inden choer (k o o r ) ende seide
‘lieve vrouwe Mijn vader die prior en wil mi gheen oerlof gheven ten si
dat ghi hem mede nodet Mer niet en nodet hem (m a a r n o d i g h e m
n i e t ) want ghi sijt een arme vrouwe ende onse prior is groet ende hi mach
veel eten’
Maria nodigde echter de prior ook uit, en toen deze dit vernomen had, deelde hij aan
de broeders mee ‘hoedat hi mit dat ionghe monickijn totter hogher feesten varen
soude’.
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Doe die moniken dat hoorden doe waren si bedroeft om dat hoor (h u n )
vader sterven soude Mer si waren verblijt om dat hi totter ewigher
vroechden (vreugde) varen soude Ende si bereyden hem ende doe doemen
tercietijt (d e d e r d e d i e n s t ) began ende men die ymmen sanc Doe
gaven si den geest ende voeren mit bliscappen totter ewigher feesten in
dat ewighe leven Daer hem onse lieve vrouwe maria een eerlike werscap
(e e r v o l l e m a a l t i j d ) bereyt hadde
De andere legende handelt ‘noch van een ionc monickijn’, en die laat 'k hier in z'n
geheel volgen.
Het ghesciede op een tijt dat daer een ionc kint in een doester ghebrocht
wert eert die werlt bekende (k e n d e ) om dattet (o p d a t 't) god daer
devotelic in dienen soude Ende op dat outaer inden choer daer stont een
heelde van maria ende hadde ihesus op haren scoet Dit ionghe monickijn
ghinc al dat doester door ende ten ('t e n ) vant nyement sijns ghelijc daert
mede spelen mochte Ende het ghinc inder kerken voor dat beelde van
maria Ende maecte sijn gheselscap mit ihesus die op sijnre moeder scoet
sat Nu hoort die guedertierenheit van maria ende van ihesus Maria onse
lieve vrouwe nam haer kint ihesus en sette dat van haren scoet opten outaer
Ende dat monickijn speelde mit ihesus Ende maria gaf hem ende ihesus
elc een appel om dat si te samen souden spelen. Dit gheviel daghelics
langhe tijt Op een tijt so miste die overste van den doester dit monickijn.
ende al bi wilen (g e d u r e n d e e n i g e t i j d ) ende meende oft wtten
doester mochte wesen ende sochtet al omme Ten lesten quam hi inder
kerken. ende sach dattet stont voor dat beelde van maria ende speelde mit
ihesus appelkijn Ende die overste dede een gheluut mit hoesten onversienlic
Doe dat monickijn die stemme sijns oversten hoorde doe wast vervaert
ende scoet van den outaer ende hielt ihesus in sijn hant Doe quam die
oversteappelkijnen de sach dat ihesus sijn appelkijn quijt was ende meende
dat dat monickijn hem sijn appelkijn ghenomen hadde Ende hi versprac
dat monickijn ende berijspedet (b e r i s p t e 't) Ende hi beval hem dat hi
ihesus sijn appelkijn weder brenghen soude Doe ghinc dat kint mit enen
drovighen moede (t r e u r i g g e s t e m d ) totten outaer Ende seide ‘ihesus
hout daer is in appelkijn ghi sijt een quaet clapperkijn!’ Ende maria onse
lieve vrouwe ontsculdigde ihesus ende si makede een soen (v e r z o e n i n g )
tusschen hem (h u n ) beiden Ende ihesus ende dat moniken speelden voort
mit malcander Also langhe dat maria die hemelsche coninghinne dat
monicken haelde in die ewighe vruechde.
Onder die Maria-legenden zijn er ook 'n paar ‘romantiese’, n.l. nr. LXXXII Va n
e e n k e y s e r e n d e e e n k e y s e r y n n e v a n r o e m (Rome); nr. CXXIV E e n
exempel van onser liever vrouwen ende van Sinte katharijn
en vooral, in novellistiese trant, nr. CLXXXII Va n e n e n i o n g h e l i n c d i e
een ioncfrouwe minde dat een iodinne was ende kersten wert,
die werkelik heel onderhoudend geschreven is. Dat de verbeelding van de monniken,
die zich zo vaak bezig hield met de hemelse jonkvrouw, wel eens afdwaalde, en, ook
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tengevolge van 't verstoken zijn van alle aardse liefde, de peinzende monnik voor
die jonkvrouw van z'n verbeelding niet enkel bovenaardse liefde voelde, bewijst o.a.
'n legende als nr. XCII Va n e n e n i o n g h e n r i d d e r . Deze jonge ridder was
‘bloyende in sijnre ioghet’. Ook beminde hij ‘die doecht der reynicheit’. Maar
‘overmits haet ende nijt des duvels die hem becoerde so wert hi verwonnen Ende
creech liefte op sijns heren vrouwe’. En hoe hij ook tegen dat gevoel streed, 't baatte
niet. Eindelik raadpleegde hij er 'n ‘heremijt’ over, die 'm de raad gaf 'n jaar lang
elke dag honderd Ave Maria's te lezen voor 't beeld van de heilige maagd. Hij volgde
die raad op, en toen hij nu 's weer uit de kerk kwam, en naar huis wilde rijden
Doe quam hem een die scoenste ioncfrouwe te moet die hi ye (o o i t ) mit
oghen sach Ende hilt sijn paert biden toem staende Ende die ionghelinc
verwonderde van hare scoenheit ende wie si wesen mochte Doe vraechde
die ioncfrouwe den ionghelinc ende seide ‘hoe behaghet in mijn aensicht?’
Die ionghelinc seide dat hi nye scoenre ioncvrouwe gesien en hadde Doe
seide die ioncfrouwe ‘soude in yet ghenoghen of gi mi mocht hebben tot
eenre bruut?’ Die ionghelinc seide ‘ia want in scoenheit gaet boven alle
scoenheit der werlt Ende hi waer salich die van in gheselscap mochte
wesen’ Doe seide die ioncfrouwe ‘coemt tot mi ende ghevet mi een cussen’
Ende si dwanc hem daer toe dat hi vanden paerde ghinc ende cussede haer
Doe seide si ‘nu sijn onse bruloften begonnen’

Uit: ‘de Vlaamse School’, Jaarg. 1898, blz. 229.

Uit 't vervolg van de legende blijkt, dat die jonkvrouw niemand anders dan Maria
zelf was. Me dunkt, wie zoo'n passage schreef, kon ook in zichzelf niet enkel gevoeld
hebben 'n platoniese liefde tot die schoonste jonkvrouw.
In de nummers XCV en XCVI voelen we iets van de haat tegen de Joden, en zijn
we ook getuige
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van Jodenvervolging. Daartegenover vinden we ook 'n paar legenden, die ons spreken
van 'n zachtheid van zeden tegenover de Joden, die stellig in die tijd niet zo alledaags
was (CLXI en CLXIV).
In nr. XCIX Va n e e n p r o c h y p a p e is 't zelfde tema uitgewerkt als in 't bijbelse
verhaal van de rijke man en de arme Lazarus.
Mooi is de voorstelling van de kracht van 't gebed in nr. CXVI Va n e e n g o e t
man.
Dan vermeld 'k noch nr. CLIV Va n d e n c o n i n c v a n e g i p t e n e n d e v a n
s i n e n d r o s s a t e n s o e n d i e o v e r m i t s m a r i a v e r l o s t w e r t , welke
legende de middelnederlandse bewerking bevat van de stof van Schiller's G a n g
nach dem Eisenhammer.
'n Interessante bijdrage voor de zeden van die tijd is nr. CLXX Va n e e n
hartoechinnen die bi horen soen een kint wan dat si selve
v e r s m o e r d e , waarin de schrijver, blijkbaar zonder enig gewetensbezwaar, Maria
vrijwel de rol van 'n bedriegster laat spelen, enkel om de duivel 'n poets te bakken.
De legende nr. CCVI die deze verzameling besluit is meer 'n soort van traktaat.
De engel Gabriël spreekt hier tot de ziel van ‘eenre ioncfrouwen’ over wat omtrent
Maria geleerd werd.
***
'k Wil deze bespreking eindigen met noch enkele korte aanhalingen uit deze
verzameling Marialegenden.
Doe versaecte hi sinen god mer alte node quam hi daer an dat hi maria die
moeder gods versaecte (uit III)
't Ging, zoals hieruit blijkt, makkeliker om God te verloochenen dan Maria. Als Maria
de barmhartigheid van haar zoon inroept over 'n zondaar, antwoordt Jezus
‘lieve moeder die doer (d e u r ) des hemels is hem ontseit’ Doe seide maria
‘lieve kint is hem die doer ontseit so laet mi dat veynster wesen Op dat hi
door mi mach comen in dat ewighe leven Want ic bin dat veynster des
hemels’ (u i t III)1)
Hier volgen 'n paar aanhalingen, die ook bewijzen zijn voor wat 'k boven opmerkte
bij nr. XCII.
Ende si (M a r i a ) ommehelsede den broeder mit haren armen om sinen
hals ende si custe hem vriendelic (u i t XXI)
Doe seide maria ‘neen lieve vrient Ic en wil niet dat ghi mit uwen monde
cusset mijn voeten daer ghi mi so langhe mede hebt ghedanct ghelovet
ende aenghebedet bi nachte ende bi daghe Mer ic wil dat ghi mi
ommehelset mit uwen armen ende cusset mi vriendelic an minen monde’
Die broeder was seer wel te vreden ende ommehelsede maria die moeder
gods vriendelic ende cussetse an haren mont mit groter devociën (u i t
XLII)

1) Datzelfde ook in nr. CCI.
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Ende si (M a r i a ) sach vriendeliken op hem mit haren maechdeliken oghen
Ende mit enen roet blosenden aensicht ende mit enen minliken lachenden
monde (u i t LVII)
Doe quam maria die moeder gods voor hem staen mit enen minliken
aensicht Ende mit enen bliden ghelaet Ende hi sachse vriendeliken aen
Ende si nam haer maechdelike borst ende stacse hem inden mont. om dat
hi openbaerlic bekennen mochte, dat sy ymmer een moeder was dat hi te
voren inden ghelove bekende (u i t LXXXVIII)
'k Zou noch meer zulke sietaten kunnen geven, maar zal 't hierbij laten.
Nummer CLXXIII behandelt in 't kort 'n dergelik tema als nr. LVI, waarover 'k
boven al sprak. In eerstgenoemde legende komen echter 'n paar kleine trekjes voor
die in de andere ontbreken. Vooreerst doet de ridder de gelofte, dat hij ter ere van
Maria ‘nymmermeer maecht noch vrouwe persoen en soude besmitten die maria
hiete’.

Uit ‘de Vlaamsche School’, Jaarg. 1898, blz. 226

't Twede is de vermelding (zij 't met enkele woorden) van de inwendige strijd die
de ridder heeft uit te vechten, als hij vernomen heeft dat 'n maagd met wie hij al te
samen is, Maria heet, en hij z'n gelofte getrouw wil blijven.
Doe wert hi alte seer verslaghen want node liet hi die maecht ende node
brac hi sijn belofte Aldus was hi in menighen ghedachten wat hi soude
doen
'n Naieve interrupsie is de volgende. Van 'n non sprekende zegt de duivel o.a. tot 'n
kollega: ‘doe si hier ghinc legghen om te rusten Doe beval si haer dat wijf mit haren
ghebede’. En dan zegt de schrijver
Hoort hier hoe vermetel dat die duvel seit, ‘dat wijf’ tot die waerde moeder
haers sceppers Ende en noemtse niet biden naem der eren want wijf is een
naem der ghebreckelicheit ende der natueren Mer ioncfrouwe of maria of
moeder gods dit sijn namen der eren ende der gloriën (u i t CLXXIX)
En hiermee eindig ik dit artiekel. 'k Hoop dat
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't me gelukt is aan te tonen, dat de belangstelling voor die ouwe Maria-legenden,
blijkend uit de uitgaaf ervan door Dr. de Vooys, niet onverdiend is, en zelfs ook door
niet-filologen kan worden gedeeld.
Den Haag, Des. 1903.
P.L. VAN ECK JR.

Oude boeken
Het is bekend dat in de 16e eeuw vele Rectoren en Schoolmeesters zich hebben bezig
gehouden met het schrijven van schooldramata. Een der vruchtbaarste van deze
schrijvers is Cornelius Schonaeus, in 1540 te Gouda geboren en in 1611 als Rector
te Haarlem overleden.
Hij was een verdienstelijk geleerde en groot paedagoog, ‘een wonderbaarlijk
bouwman van jeugdige verstanden’.
Tot in 1779 werden zijne schooldrama's, in 't Latijn geschreven, herhaalde malen
herdrukt, en door de jeugdige beoefenaars der klassieke letterkunde gespeeld.
Een dezer stukken werd door Petrus Godewijck, praeceptor aan de Latijnsche
school te Dordrecht en leermeester van Johan en Cornelis de Witt omgewerkt en met
den titel van D e W i t t e b r o o d s k i n d e r e n o f b e d o r v e n j o n g e l i n g e n
in het licht gegeven.1)
Aan het slot schrijft hij: G e r i j m d i n t w e e m a a l 24 u y r e n .
Als poëtisch produkt, geheel in den trant van vader Cats, heeft het zeker geringe
waarde, doch voor de kennis van het schoolleven dier dagen is dit ‘Blij-eynde spel’
een niet te versmaden bron.
Er blijkt o.a. uit dat de macht der Schoolmonarchen in die dagen bijzonder groot
was, zoodat zij zelfs het recht hadden de ouders, die hunne kinderen uit vrees voor
straf van school hadden genomen, te dwingen ze wederom ter schole te zenden, om
de bedreigde straffen te ondergaan. Bij geen der schrijvers evenwel, die over het
oude schoolleven handelen, Valcoogh, Erasmus en anderen, wordt melding gemaakt
van het ‘recht der schoolmeesters’ om, krachtens een privilegie, een schuldigen
leerling van den rechter op te eischen en aan de gerechte straf te onttrekken.
‘So wanneer de schoolmeester straft denselven scholier,
Soo moet afstaen den Heer, Prins en Justicier,

En kan niet komen aan den scholiers lijf en goed. ‘In de Wittebroodskinderen van
Godewijck wordt van dit recht gebruik gemaakt. Op dringende bede der beide moeders
van de schuldige knapen begeeft zich de onderwijzer deftig gekleed, met een tabbaard
aan, een grooten hoed op en daarbij een langen baard, met de insigniën zijner
waardigheid, roede en plak, inkt- en pennekoker op zijde, aan het hoofd zijner
scholieren in plechtigen optocht naar het reeds opgerichte schavot, waar hij de beide
knapen opeischt om in de school gecastijdt’ te worden.

1) Opnieuw uitgegeven door Dr. G.D.J. Schotel.
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Het welsprekend woord van den leeraar doet de executie uitstellen en vermurwt den
rechter, die aldus - dit tevens als proeve van ‘rijmkoncst’ van Godewijck - 's Rectors
pleidooi beantwoordt:
‘Door u manhaftigh woord en aengename reden,
Door u gespraecksaemheyt, door uwe deftigheden,
Door d'onbedachtsaemheyt van deze teere jeught,
En door de eerbaerheyt der moed'ren groote deught,
En om het vroom geslacht daer zij uyt zijn gesproten,
Soo geef ick in u macht dees jonge broose loten;
Straft ghijse naer u wil, en soo ghij dat bevint,
En doet met haer gelijck een vader met zijn kint.
Ghij vrouwen staet nu op, 't leven is haer geschonken.
-------------Ghij dienders bindse los, en wiltse overgeven
Den meester, want hij zal verbeteren haer leven’.
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Het slot van 't drama luidt:
‘Toesienders, 't spel is uyt, blijft hier niet langer staen,
Tgeen dat noch ovrigh is, wert in de school gedaen:
Daar sullen deze twee verdiende straffen krijgen,
Alnaer het schools gebruyck, en dat met swacke twijgen.
Vaert wel, in d' handen klapt, en doet mij alle nae:
Soo u het werck behaeght, roept al eenparigh jae’.

F. BEZEMER.

Een Duitsch volksboek
Weltgeschichte des Krieges. Ein Kulturgeschichtliches Volksbuch
von Leo Frobenius unter Mitwirkung von Oberstleutnant A.D.H.
Frobenius und Korvettenkapitän A.D.E. Kolhauer. - Hannover,
Gebrüder Jänecke.
III.
IN het 3e Deel van bovengenoemd werk geeft K o r v e t t e n k a p i t ä n A.D.E.
Kohlhauer een overzicht van de ‘Geschichte der Seekriege’, door vele illustraties
verduidelijkt en in een viertal onderafdeelingen gesplitst, t.w.:
I. Het tijdvak der roei-schepen,
II. Dat der zeilschepen,
III. Dat der stoomschepen.
IV. Koloniale oorlogen.
Zeer beknopt is hier de ontwikkelingsgang geteekend, minder volledig dan we - naar
hetgeen de beide voorgaande deelen ons gegeven hebben - en vooral in aanmerking
genomen de reusachtige vlucht der Duitsche marine in de laatste jaren, aanvankelijk
hadden verwacht.
Geschiedde dit, wijl het werk in afleveringen verschenen is, en de uitgever zich
genoodzaakt heeft gezien, de laatst verschijnende meer in beknopten vorm saam te
dringen?
Geschiedde het wellicht, omdat de rol door de zeevaart op de
beschavingsgeschiedenis gespeeld, door Frobenius van zeer ondergeschikten aard
wordt gerekend?
We kunnen slechts gissen.
In elk geval geeft ons dit Deel in weinig bladzijden een goed o v e r z i c h t , eenige
duidelijke omtrekken.
Dat bij de overzeesche oorlogen ook eenige woorden aan Nederland gewijd zijn,
behoeft wel geen verwondering te wekken, als men in aanmerking neemt hoe dikwerf
bij de bespreking van vraagstukken op koloniaal gebied Duitschland de resultaten
van, in dien zin meer geschoolde, rijken ter sprake brengt.
De conclusie uit den Atjeh-krijg: ‘Diese Kämpfe lieferten den überzeugenden
Beweis, dass das militärische Genie nicht als ein Erzeugnis höher entwickelter Kultur
zu betrachten ist, sondern bei jenen Völkern, die man so lange in Europa als ‘Wilde’
über die Achsel anzusehen gewohnt war, instinktiv dieselben taktischen Grundsätze
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zu finden und anzuwenden weiss, welche Europa als Ergebnis Jahrtausende alter
empirischer und wissenschaftlicher Entwicklung, als unbestreitbaren Eigentum zu
betrachten gewohnt ist’ - we kunnen haar gereedelijk onderschrijven.
‘Europäische Lehrmeister - zoo wordt er aan toegevoegd - haben die Atjeh nie
gehabt, ihre Kriegführung ist aber nicht des Studiums selbst europäischer Offiziere
unwürdig’.
Met een slotwoord, waarin al de expansieve kracht van het Duitsche volk tot uitinggebracht wordt, sluit Leo Frobenius zijn verdienstelijk werk: ‘Und je weiter wir um
uns greifen - zegt hij - je energischer wir den Völkern zu Leibe rücken, die sich der
Ausdehnung unserer Kultur entgegensetzen, je höher der Wohlstaad unseres Volkes
steigt, desto höhere Ansprüche werden an die Wehrkräfte auch unserer Nation gestellt.
Wohl stöhnen einige - es sind diejenigen, die den wenigst klaren Bliek besitzen aber der Gesamtheit fehlt das Bewusstsein dieser Seite der kulturellen und staatiiehen
Entwicklung nicht. Die meisten wissen, dass, je gewaltiger unsere Wehrkräfte sind,
desto sicherer der Friede ist. Und da auch uns bei der Ausarbeitung vorliegenden
Werkes diese Thatsache immer grossartiger zum Bewusstsein kam, habe ich die
Hoffnung, dass diese Arbeit solche Erkenntnis beim deutschen Volke und bei unseren
Nachbarn noch weiter entwickeln werde’.
Het moet wel een genot zijn, zich deel te weten van zoo krachtig een Rijk,
benijdbaar een taak, met bewustheid zóo tot het Volk te mogen spreken.
Voor hen die droomen van wereldvrede is het goed, een degelijk en toch niet
overvuld werk als het hiervoor besprokene ter hand te nemen. Of die droom ooit
werkelijkheid zal worden, waartoe zouden we thans die vraag stellen, op het oogenblik
dat het kanongebulder - slechts een korte wijle verstomd - met vernieuwde kracht
weerklinkt! Meer dan ooit schijnt die onmogelijkheid, indien ze al denkbaar is, in
vèr-verre toekomst te liggen. De economische strijd is allerwege in vollen gang, en
- een klein volk moge dan al bij den wedloop in meer-gunstige omstandigheden
verkeeren - dit is zeker, dat ook Nederland zich in opwaartschen zin beweegt: overal
breekt onze aanzwellende volkskracht de knellende windselen.
En waar dit het geval is kunnen we met gerustheid de toekomst te gemoet gaan:
de gebrekkige toestand onzer weermiddelen is een gevolg geweest van onze nationale
apathie. D e z e l f d e levenskiemen, die het land in economischen zin doen opbloeien,
zullen ook oorzaak worden, dat
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onze weerkracht verhoogt, dat we in staat gesteld worden onze g r e n z e n te
verdedigen en de moedeloosheid in militairen zin gaat verdwijnen. Nogmaals, wij
gaan gerust. En d a a r o m behoeft ook ons een blik in de wereldgeschiedenis niet te
ontstemmen, heeft de Weltgeschichte des Krieges voor ons niets ontmoedigends.
Integendeel....
TH.

Keur
Het beloofde land, door Ina Boudier-Bakker. - Amsterdam, P.N. van
Kampen & Zoon.
Dit boek is het s c h e m a van een grootsch werk. Iets als de korte inhoud van een
machtig verhaal, dat de schrijfster vermoedde, niet zag, benaderde, niet greep. Waar
wij stoere kracht verwachtten gaf ze teederheid, in plaats van 't leven zelf bood zij
ons haargedroom over het leven’. En toch is dit boek ons zeer sympathiek, toch
wenschen we er de schrijfster geluk mee, toch staat deze poging boven menig succès.
Want wie als auteur den moed heeft zulk werk te ondernemen, wie zich zulke eischen
durft stellen, wie zich, laten we zeggen, zoo kranig overschat, die voert meer in haar
mars dan een bundeltje goedkoope novellen. En op haar moeitevollen tocht naar Het
beloofde Land van den Kunstenaar, volgen wij haar met belangstelling, uit oprechte
waardeering gegroeid. Dit boek is, vooral ook wat de taal betreft, een groote
vooruitgang op haar vroeger werk: Machten en op haar tooneelspel: Verleden. De
brokken lyriek, die, wat gewild in deze geschiedenis doch vol poëzie elk-op-zichzelf,
tusschen de eenvoudig verhalende hoofdstukken zijn geschoven, toonen ons een
nieuwen kant: de dichterlijke zijde van haar talent. Die bladzijden, schoon als
gedichten, vergoeden ons het tekort aan kracht.
Vooral in de teekening van den hoofdpersoon Eli Bag speuren wij de onmacht een
zoo samengesteld karakter te doen leven. De ‘proloog’ waarin de geschiedenis der
Bags, met heel Eli's jeugd, is saamgedrongen, en die moet dienen om Eli's zwakte:
zijn neiging tot den drank, als erfenis zijns vaders te verklaren, had als inleidend
Eerste Deel dit boek vooraf kunnen gaan; dan misschien zou zijn later leed ons hebben
ontroerd.
De wat nuchter opeengestapelde treurige feiten in den proloog stemmen ons niet
zachter voor Eli's lamlendigheid in zijn volgend leven.
Daarbij komt nog, dat wij wel de neiging tot den drank zien, doch niets van den
strijd er tegen in, en eigenlijk blijkt ons ook die neiging nu niet zóó overtuigend.
Zoodat wij bij den, van 't begin af noodzakelijk geweten, jammerlijken ondergang
van dit leven, meer voelen voor de Vrouw, Hester, die liefheeft en deze sloping
machteloos aan moet zien, dan voor den man die nu eenmaal bestemd was te
mislukken. Hester is een mooie figuur, haar gave, welige liefde, haar geloof in, de
trouw aan den man wiens steun zij wil zijn, is menschelijk-waar ondanks het wat
precieus taaltje deze vrouw-uit-de-smidse in den mond gelegd.
Maar hier raak ik weer het reeds genoemde bezwaar, dat het geheele boek geldt:
het geeft geen leven maar fantaisie van leven, het zijn geen menschen, maar figuren
van verbeelding.
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INA BOUDIER-BAKKER

Met dit voorbehoud, hoeveel schoonheid, hoeveel poëzie ook in de bijpersonen!
Bovenaan: Tine Ros, Hester's oude grootmoeder, stil verbeidend de eindelijke
terugkeer van haar oudsten zoon Berend, die voor lange jaren naar verre landen
vertrok om daar zijn leven in dienst te stellen van zijn ideaal: de beeldhouwkunst.
Prachtig dat eentonig wachten der hunkerende vrouw van zomer op winter, van
winter op zomer. Zòo pijnlijk is dat telkens teleurgesteld verlangen (en ook zoo
treffend voelen wij het!) dat Hester en haar pleegbroeder Maarten, als zij 's avonds
naar huis terug keeren, al van verre den waakhond aanroepen, opdat grootmoeder
aan de stemmen weten zal, dat zij 't maar zijn, opdat het kraken hunner voetstappen
geen vergeefsche illuzie zal wekken. - ‘Grootmoeder weet het al’ zei Hester, wijzend naar de stille schim op het gordijn,
die zich niet bewoog. Welk een lijden in dat.. ‘die zich niet bewoog’. Van zulke innig
teere trekjes is dit boek vol! Ja, er is nergens zelfs een zweem van grofheid,
opgeblazen kracht om zwakte te verbloemen, nergens een klank die uit den egalen
nobelen toon valt.
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Mooi is ook de figuur van oude Adam Feke in zijn eenzame hut op de wijde hei, de
vriend, die Eli voorál zag in den zoon van Jelle Bag, dien hij liefhad.
En ook de maar even aangegeven overige personen zijn, hoe flauw gekleurd soms
ook, nooit gemakkelijk-banaal getypeerd.
Goed als geheel is het tooneel, waar Eli met redeloozen drang het volk aanhitst
tot werken in de hitte van 't veld, tot er een, de stoere George Foks dood bij neervalt.
De ingehouden wrok der andere arbeiders, de stille wroeging van Eli en de uitbarsting
van hartstochtelijk verwijt uit den mond van den jongen Bastiaan, George's broer,
grijpt aan, en wekt voor een oogenblik de zoo noodzakelijke, deernis met Eli. Een
deernis die nog voortduurt in 't volgend hoofdstuk bij 't bezoek van Eli in 't huisje
van de Foksen, waar hij alleen is met George's lijk.
Het uit geldnood moeten-opgeven van zijn levens-illuzie, zijn eenig doel: de
ontginning der waardelooze heide bij Lode, treft ons (ten onrechte), minder, dan
bovengenoemd tooneel, een bewijs te meer, hoe juist het hoofdmotief der schrijfster
‘ueber die Kraft’ is gegaan.
Maar welk een prachtboek zou 't geworden zijn, als zij 't had aangekund!
Misschien zal mevrouw Boudier-Bakker over verscheiden jaren, wanneer haar
handen sterker zullen zijn, deze stof nogeens opnemen, en kneden om dit teere rif
het levend-stoere beeld.
TOP NAEFF.

Tropische Bloemen, door Fenna de Meyier, - Amsterdam, P.N. v. Kampen
& Zn.
Fenna de Meyier heeft wel talent, 't welk echter niet groot genoeg blijkt om van de
gegevens harer zes schetsen iets te maken, dat boven het gros der niet al te
onbeduidende werken, die het wekelijksche voedsel onzer leesgezelschappen zijn,
zou kunnen uitsteken. - De twee grootste der schetsen zijn geborduurd op een wel
wat heel erg afgesleten thema: in de eerste: de jonge vrouw, die ziet hoe haar man
hare zuster liefheeft en zich nu voor hen beiden opoffert; in de tweede: het jonge
meisje, vernemend uit den mond van den man dien zij in stilte bemint de bekentenis
van zijn vaderschap over 't kind eener inlandsche vrouw, - een tijdlang wanhopig,
toch eindelijk vergevend, den misstap haars verloofden dekkend met den alles
verbergenden liefdemantel.
Toegegeven zal moeten worden, dat slechts een zeer ‘hervorragend’ talent van
deze gegevens nog iets moois zou vermogen te maken; zooals Mej. de Meyier haar
onderwerp behandelt blijft het slechts een onbewust flets copieeren van... ja, van wie
al niet vóór haar?
De schets ‘Een Onweersnacht’ toont juist genoeg goede kwaliteiten, om het te
doen bejammeren, dat schr. niet wat meer artisten-bloed in de aderen heeft, door een
slapte in haar voelen en daardoor in haar kunnen wordt geslagen op het oogenblik
dat het er op aankwam stemmingen te doorproeven en ‘ v a s t t e h o u d e n ’ .
Ik meen d i t . ‘Onweersnacht’ geeft de gewaarwordingen van een in haar huwelijk
teleurgestelde vrouw, wanneer ze een jeugdvriend bij zich aan huis ontvangt, die
nog immer een plaats inneemt in haar hart. - Zij zitten samen in de voorgalerij, terwijl
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buiten het onweer opkomt. En dan spréékt Betty, stort in een vloed van
hartstochtwoorden zich uit voor den vriend. Tot ze eindelijk, bedarend, vraagt: ‘Rein,
ben ik erg slecht geweest?’ - En dan schrijft Mej. de Meyier, zeer suggestief: ‘Hij
zwijgt nog altijd. Maar zijn hart is gezwollen, zijn bloed vliegt hem naar 't hoofd, en
uitbarstend ineens, in hartstochtelijk beklag over het leven, dat haar zoover van hem
in ellende gevoerd en haar jeugd vermoord heeft, slaat hij de armen om haar heen
en blijft zóó met haar staan. Opeens zet een felle bliksemstraal den geheelen tuin,
de heele galerij in rossen gloed. Een dreunende, knetterende donderslag volgt.... Zij
heeft in zijn oogen gezien.... één oogenblik voelt zij het als een oneindig, onvermengd
geluk. M a a r h e u r a r m e z i e l i s t e m o e o m d e z e e m o t i e v a s t t e
g r i j p e n . Even rust haar schouder tegen den zijne. Dan maakt zij zich zachtkens
los en gaat. Bij het bedje van haar kind knielt ze neêr. ‘Te laat’ snikte ze. - - Buiten
is het onweer aan 't aftrekken. Met langere tusschenpoozen en doffer rolt de donder.
Een flauw lichten in de verte. De regen, die op het zinken dak en de goten was
neergedaverd met donderend geweld, wordt zachter en eindigt in een dreinend,
langgerekt, eentonig ruischen’... (blz. 199 en 200).
Ik acht den indruk dezer schets door het door mij gespatieerde totaal verwaterd.
De schr. was er werkelijk in geslaagd ons het onheilvol-hartstochtelijke der indische
natuur bij het opkomend onweer te suggereeren. En geheimzinnig maar onverbiddelijk
vóélden we het verband dat er in die oogenblikken bestond tusschen de losgelaten
natuurkrachten en den menschelijken hartstocht van Betty en Reinier.
De jonge man met den arm om de vrouw onbeweeglijk, terwijl een rosse
bliksemstraal hen verlicht, - het is een zeer gelukkig moment in de schets, vol
dramatische kracht. Doch psychologisch volkomen onverklaarbaar o p d i t
m o m e n t schijnt mij de plotselinge apathie van het vrouwtje, n-l.
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vóór de periode: ‘Buiten is het onwêer aan 't aftrekken...’ H i e r eerst begint de
verslapping van den tot zijn hoogtepunt gestegen climax in de schets, - verslapping,
die n u r e f l e c t o r i s c h op de gemoedsstemming der personen had kunnen werken.
- Zooals het er nú staat, is de gansche onweersbeschrijving niet dan een onnoodig,
verwarrend decoratief.
Ik heb zoolang over dezen bundel uitgeweid, omdat het boek werkelijk goede
kwaliteiten bezit, voornamelijk in de natuurweêrgeving, die Indië lévend vóór ons
brengt en eenigszins doet denken aan Augusta de Wit.
Als gehéel lijkt mij van de schetsen het best geslaagd ‘Een Javaansche Moeder’,
in haar eenvoud innig van diepe tragiek.
G.v.E.

Lod. de Schutter, Verzen - Rotterdam, W.L. Brusse; Antwerpen, P.J. van
Melle.
De heer Lodewijk de Schutter zond een van uiterlijk zeer bescheiden bundeltje Verzen
in het licht, blijkbaar eerstelingen. Ook het innerlijk draagt het merk van deze
bescheidenheid. Er is weinig mooi-doenerij in deze verzen. Doch ook weinig
verheffing, weinig temperament. Het zijn geen gedichten die luide u tegenjubelen
of stilsnikkend schreien, van weemoed vol. Het geheel is wat vaal en kleurloos. De
woorden staan wat nuchter naast elkander; bij ieder gedicht zijt ge geneigd te vragen:
wat drommel, waar heb ik dat méér gehoord? En toch heeft Lodewijk de Schutter
nergens afgeschreven, daar ben ik zeker van.
Alleen....
G.v.E.

Bloemlezing uit Guido Gezelle's Gedichten, door Dr. J. Aleida Neiland, Amsterdam, L.J. Veen.
Gezelle! - Heugt ons nog de tijd dat wij hem niet kenden? Is het leven zijner klare
poëzie niet één geworden met ons leven? Zóó als een beekje dartelt tusschen groen
gestruikt, tintelt de rhythme zijner zuivere zinnen ons zóó niet, zilver, door de ziel?
Rieken wij de reuken van het land niet, waar hij spreekt? Z i j n er werkelijk nog
menschen die hem niet zouden kennen?
Dr. J. Aleida Neiland verzekert het ons, en ook de heer Veen geloofde het, getuige
deze nieuwe bloemlezing, dienende ‘voor ruimer kring’.
Ons rest dus niets dan ook dit nieuwe boekje van harte aan te bevelen, hopende
dat door het lezen en herlezen dezer frissche, ongemeene poëzie steeds meerderen
het genot der onvergankelijke Schoonheid worde ingestort.
G.v.E.
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Ora et Labora. Spel-van-het Land in 3 bedrijven door Herm. Heyermans
Jr. - Amsterdam, S.L. van Looy. 1903.
Dit is een levenssombere schets, waarin 't sloven en slaven van arme veenarbeiders
en -arbeidsters, van 'n turfboer en zijn gezin, met enkele forsche zetten, kleurrijk en
reëel, worden geschetst. Maar niet alles is donker gehouden; al zijn de slagschaduwen
zwart en diep, enkele vegen licht geven toon en relief, en er heerscht in dit ‘spel’
zelfs nu en dan galgenhumor, zooals die werkelijk onder het volk wordt gevonden.
Treffend is ook weergegeven de mengeling van godsdienstigheid en spotternij in
dergelijke kringen, het bijgeloof (geluiden, voorteekenen enz.) en de onverschilligheid,
het oproerige en de gelatenheid, de uitingen van opstand en de doffe berusting.
Schrijver brengt door allerlei scherp waargenomen en uitstekend te pas gebrachte
gezegden lokale kleur aan, en laat achterin de melodie drukken van een Friesch liedje
dat in 't begin van 't stuk wordt gezongen. De dialoog is levendig en karakteristiek;
de karakters, schoon niet zóó gedifferentieerd als bij lieden van meer ontwikkeling,
zijn individueel en goed volgehouden. Op één plaats twijfelde ik aan de juistheid
van 'n uitdrukking, nl. op blz. 5, waar van een meisje, dat gestorven is, wordt gezegd:
‘Ach, ach, zoo'n knap jong mensch’. Maar 't is zeer goed mogelijk dat in de
Noordelijke provinciën een jonge vrouw ook een jong mensch wordt genoemd. Een
scherp waarnemer als Heyermans zou anders de uitdrukking allicht niet hebben
gebruikt.

Verzen door G. Heuvelman (Spero). - 's-Gravenhage, J.S. Dijkhoff. 1903.
Eenvoudige, vrome verzen van een vroom, eenvoudig man met blijmoedig
Godsvertrouwen. Bij 't lezen van deze verzen komen ons al dadelijk drie namen in
de gedachte: ten Kate, Beets, de Genestet. Leest bijv. blz. 55 en 105 en ziet eens of
daar niet een duidelijke nagalm van de Genestet wordt vernomen. En denken wij
niet nu eens aan dezen, dan weer aan genen der beide anderen, soms ook aan hen
samen, bij 't lezen van blz. 74, 78, 80? Intusschen is ook de nieuwere beweging hoe kon 't ook anders? - niet zonder invloed op hem gebleven (blz. 61, 67, 81).
G. Heuvelman is eenvoudig en oprecht-vroom. Hij mist den geestelijken hoogmoed
van een Seerp Anema; hij slingert geen banbliksems en verdoemingsdonderklooten
tegen de ‘ongodisten’, maar hij zingt stil voor zich heen zijn ‘anspruchlos’, nederig
lied. (Blz. 7). Hij is voor een groot deel der wereld afgestorven, maar schreeuwt die
wereld
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niet zijn vloek in 't aangezicht; rustig gaat hij zijns weegs, gelukkig in het besef van
zijn liefde tot God en Gods liefde tot hem, hopend op hooger heil, en niet ten onrechte
noemt hij zich ‘Spero’ - ‘ik hoop’. (Blz. 22, 104). Nu en dan commenteert hij zijn
verzen door een enkele aanwijzing (blz. 53).
Deze gedichten zijn, hoewel niet bizonder oorspronkelijk, over 't geheel zuiver
van taal en dictie. Schr. doet niet aan vulgariseerende apokope's en hyper-individueele
neologismen, alleen leest men beter op blz. 43 in plaats van ‘hemelen van g'loof’
‘heem'len van geloof’. Door ‘oorspronkelijkheid’ en andere pikante literaire
beunhazerijen van ‘groote meesters’ en consorten overprikkelde gemoederen moeten
deze verzen liever niet lezen; ze zouden het misschien van ergernis besterven. Volgens
blz. 37 is Schr. ook spirit(ual)ist.
Zijn natuurbeschouwing is over 't geheel wat al te eenvoudig en gewoon.
Ook kan Schr. terecht het verwijt gedaan worden van ‘harping on one string’,
eentonigheid.
Menschen die in eenvoudige, vrome verzen behagen scheppen, vinden hier iets
van hun gading.
Als staal van Heuvelmans kunnen, waarin beide zijden van zijn wezen uitkomen,
zijn natuuraanschouwing en zijn godsdienstig geloof, citeer ik ‘Avond’ (blz. 112):
Uit wolkengrotten stort het stervend licht
Der zon zijn beken bloeds door dampravijnen;
Als pijl doorboort der rosse vlammen schicht
Het hemeldiep, waar dagetinten kwijnen.
Straks schuift 't gordijn der scheem'ring langzaam dicht;
Als d' avond daalt, gaat snel de dag verdwijnen,
Een vluchtend kind, voor 't fronsend aangezicht
Der somb're nacht, die statig komt verschijnen.
'k Zit aan den zoom der violette hei;
De scheem'ring drijft fluweelzacht om mij henen;
Ik ben gelukkig en mijn hart is blij...
Ik zou het liefst heel zacht'kens willen weenen.
In 't avonduur voel ik mij God nabij,
En weet in nacht mij door Zijn licht beschenen.

Al zullen der zake kundigen hier zwakheden in ontdekken: hinderlijke
onwelluidendheid, tautologieën, onbenulligheden, toch gaat er een zachte weldadige
stemming door en zijn er eenige zeer goede regels in. Storend zijn vaak de inversies.

Het Schouwende Leven. (Aug. 1899 - Febr. 1903) door W. Graadt van
Roggen. Nieuwe Arbeid Uitgave. Oude Wetering (Z.-Holland). Antwerpen, P.J. van Melle 1903.
Het resultaat van drie en een half jaar dichtens te beperken tot een bundeltje van vijf
en vijftig gedichten getuigt van wijs beleid. Ook in dit opzicht: ‘In der Beschränkung
zeigt sich erst der Meister’. M.i. had de dichter nòg meer kunnen beperken, en wel
in valsche rijmen en bedenkelijke beelden. Zeer vaak is ook de verstechniek
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onbeholpen en onzuiver. Deze dichter is veel meer ‘modern’ (welk woord
etymologisch niet ten onrechte samenhangt met ‘mode’) dan de zooeven besprokene;
hij is ook minder eenvoudig; maar meer naar het mystieke neigend; zijn wezen is
gecompliceerder, zijn psyche is minder rustig, minder voldaan, minder ‘entsagend’
dan die van Heuvelman. Is er bij laatstgenoemde bijna doorloopend een ‘leia kinésis’,
'n zachte effene gemoedsbeweging, meer ethos; bij Graadt van Roggen vinden we
meer sporen van de ‘tracheia kinésis’, de onrustige, deinende gemoedsbeweging,
meer pathos. Hij zoekt nog, strijdt nog, twijfelt nog; hij is veel jonger dan Heuvelman,
in wien alles meer is gerijpt en bestorven. Op blz. 51 en 52 vind ik bij Graadt van
Roggen sporen van eenige hoogheidsmanie; daar waant hij zich door gewaagde
versuiteinden een Scharten of een Aeschylus. Hij moet 't niet wagen zoo maar in
ééns te stijgen tot de duizelingwekkende hoogten van die twee groote mannen.
Waar hij zich zelf op zijn best is, kan hij zeer goede dingen te voorschijn brengen,
en over 't geheel is de kennismaking met het werk van dezen sympathieken jongen
dichter aangenaam en aanbevelenswaardig. Ziehier iets moois (XXVII):
Dit is de dag, de klare en volschoone:
een meie- weienfeest van louter blauw en goud;
en, als een jonge bruid haar witte krone,
Zóó bleeke dag de zon in blanke handen houdt;
de voeten van den dag gaan over de aarde1)
de akkers bloeien en de boomen staan in groen
en 't water ligt zoo blauw, zoo strak, als staarde
het naar den hemel, in een licht-visioen.

Al is er voor mijn gevoel tegenspraak tusschen regel 1 en 4, en al vind ik den laatsten
regel niet zoo gelukkig als andere, er gaat hier een blijde, lichte klank door. Goede
dingen vindt men ook in XXX en volgende; vooral dient gewezen op het kleine maar
reine XXVIII. Bij zeer strenge zelfkritiek en gestadige oefening, waarbij de dichter
niet te gauw tevreden moet zijn, kan uit dezen debutant iets goeds groeien, getuige
o.a. gedeelten van zijn verhaal ‘Tuberculeus’ in N i e u w e A r b e i d .

1) Het malle verbindingsteeken boven ‘de’ en ‘aarde’ - navolging v. Eeden, van 't Hoog e tutti
quanti -, laat ik weg. Wij schrijven niet voor koekebakkers, en zij die verzen willen lezen,
moeten weten hoe ze te lezen.
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Caesar Gezelle. Primula Veris. - Bussum bij C.A.J. van Dishoeck.
(Uitgegeven in de maand October van het jaar O.H. 1903).
Een smakelijk, net-uitgevoerd bundeltje, zooals trouwens niet anders van dezen
uitgever te verwachten is. Wat de verzen zelf betreft, men merkt op iedere bladzijde
dat de schrijver Gezelle heet, en de herinneringen aan ‘Altmeister’ Guido zijn
overtalrijk. En geen wonder! De neef is geestelijke naneef van den oom, die in een
gedenkvers wordt geëerd, waarin o.a. het volgende:
En zingen dat deed hij
zoo luide en zoo lang
dat al die daar
krop had of kele,
ze zwegen en horkten
naar zijn gezang,
en ze wouden, daar 't liêke
te schoone klang,
hem zijn wondere stemmeke
stelen.

Ik verdenk Caesar van aanslagen op Guido's ‘wondere stemmeke’ - the voice that is
hushed for ever - en ik zou haast denken dat hij kans heeft het zeer nabij te komen.
Werd eenigen tijd geleden door Victor de Meyere in N i e u w e A r b e i d gewezen
op gekoketteer en modieus gedoe met de West-Vlaamsche sprake, ik houd daar
Caesar te ernstig voor, en mijdunkt dat die sprake hem in 't bloed zit. En dat moet
ook wel, want de lofliederen op de Leye komen me voor te zijn die van een echten
zoon der Leye, niet zoo maar van iemand die daar wel eens heeft vertoefd.
Goed geziene dingen vindt men in dezen eersteling (blz. 21, 37 54, 69), 37 (‘De
Maaier’):
Zijn zeisen zoeft op mate door het
hooggeschoten weidegras;
en ik die meende dat het kuchen
van een paard of koeie was.
Ik naasde, tot ik bachten 't kooren
gulzig hem bekijken kon
daar, wijdbeende, op zijn knieën wagend,
kop en schouders in de zon,
te schrijven hij zijn kringen stond, half
in 't lang gers omleegewaard,
op 't blauwe van de lucht het ander'
half, met zijnen zeisenstaart.

Men zegt wel eens van een stem die veel op die van een ander lijkt: ‘als ik m'n oogen
dicht doe, is 't of ik die en die hoor’, welnu op bladz. 9, 14 vg. en 27 vindt men
gedeelten die één en al Guido zijn, waarvan de klank precies die van Guido is.
Waarlijk, de ziel van den neef schijnt uil één stuk gemaakt te zijn met die van den
oom, of de neef heeft die van den oom bij de zijne gekregen na diens heengaan.
Er is, zooals hier en daar bij Guido, bij Caesar nog wel eenige rhetoriek, getuige
blz. 24 (laatste 6 regels); ook te bespeuren op blz. 44 en 81. Komisch werkt voor
Hollandsche ooren op blz. 84 het woord ‘doodsbericht’ in
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Alsof daar stond beneén den berk,
gebeiteld in bemosten zerk,
mijn doodsbericht te lezen! -

't Gedicht waar dit in voorkomt (‘Treurberk’) is hier en daar niet zonder rhetorica.
Schrijver is een beminnaar van de natuur en 't buitenleven, hij vloekt de
‘stadsvernepenheên’ die banden spanden om zijn hart (blz. 30) en hij is iemand die
vaak verbaasd staat tegenover het leven (blz. 77). Trouwens natuurliefde hebben alle
dichters gemeen:
Scriptorum chorus omnis amat nemus et fugit urbes.
Een eigenaardige vorming vinden we op blz. 41;
De zoele navond hangt al rustig in de boomen

waar we bij ‘navond’ denken aan vormingen als n u n c l e (bij Shakespeare), ontstaan
uit m i n e u n c l e , f o r t h e n o n c e in pl. v. f o r t h e n o n c e , a n a p r o n in
pl. v. a n a p r o n , e e n a d d e r naast e i n e N a t t e r (Lat. n a t r i x ), l a l i e r r e
voor l'ierre (Lat. h e d e r a ), n o m b r i l , n a v e l naast Lat. u m b o , Gr. omphalos
e.a.
Een van de mooiste gedichten is wel ‘Lucis ante terminum’ (blz. 39) waarvan ik
tot besluit de derde strofe aanhaal:
Het dorp rust. En het volk
ligt vóór zijne open' deur
en aâmt met de avondlucht
den veien zomergeur;
men babbelt stil, terwijl
de kinders in het zand
schoon' hofjes bouwen en
weêr breken, overhand.

De dichter heeft het noodig gevonden achter in zijn bundel te doen drukken:
‘Imprimatur Brugis, 28 Septembris 1903. H. Lahousse, Can. libr. censor’. Welk een
jammerlijke tentoonstelling van onvrijheid en afhankelijkheid!
EDWARD B. KOSTER.

Naar het Groote Licht’ door Felix Ortt. (Drukkerij Vrede).
Bij het verschijnen van de eerste druk van dit boek, nu 41 jaar geleden, schreef ik
een aanbeveling die ik tans noch geheel onderschrijf; zij luidde: Prettig een boek te
mogen beoordeelen, dat men zo heel gaarne door ieder gelezen zag. Wat
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frisse stijl heeft ‘Naar het Groote Licht’ van Felix Ortt, wat juiste kenschetsing van
vóór- en tegenstanders van de humanitaire ‘Bestrebungen’ van onzen tijd. Wat moet
de schrijver dikwijls in debat geweest zijn over de hem dierbare onderwerpen om zo
juist de hoofdzaak weer te geven van wat men er gemakkelijk tegen aanvoert!
We kunnen er allen wat uit leren, de voorstanders: het wederleggen van
tegenargumenten; de tegenstanders: de kracht onzer bestrijding en de grote
verplichtingen die het Humanitarianisme aan zijn aanhangers oplegt.
Of wij nu allen tot de oplossing moeten komen, waartoe ‘Oude Frits’ en ‘Moederke’
komen? Ik geloof het niet, dat hangt af van ieders temperament. De een voelt behoefte
aan persoonlik ‘mede lijden’ de ander geeft zich door aan de opheffing van ‘het
lijden’ mede te werken, beiden voelen de warmtestralen van het groote licht.
De eerste categorie zou ik die der pessimisten, de twede die der optimisten willen
noemen.
De eerste is tevreden met persoonlik voorbeeld, de twede wil op de omstandigheden
inwerken.
In het ‘Groote Licht’ maken wij kennis met een man en vrouw, die ondergaan in
het ‘Wereld-Leed’. Niettegenstaande het niet benijdenswaardige levenslot der
hoofdpersonen, vallen in de sombere lijst zoveel stralen van het ‘Groote Licht’, dat
we verkwikt en voldaan het boek ter lezing verder geven.
D. DE CLERCQ.

Door zijn kind gered; door Honoré Staes. - Yper, Callewaert De
Meulenaere.
De handeling grijpt plaats in de kleine stad L.... Dat stadje moet, zoo denk ik, dicht
bij Westerzele gelegen zijn. Dit kwam me zoo voor, toen mij, op de eerste bladzijden
van 't boek, een tienjarige jongeling voorgesteld werd, die, te middernacht, nog niet
naar bed wil, omdat hij eerst gaarne t w à a l f lessen zou kennen in plaats van de z e s
die hem werden voorgeschreven, - twaalf lessen van.... den catechismus.
Het verwondert ons dan ook maar half als we verder hooren dat diezelfde brave
jonge heer, nog dienzelfden nacht zijn vader redt en hem weer op het pad der deugd
brengt, hetwelk hij voor een tijdje verlaten had.

Zeisels en Vertellingen, door J. Leroy. - Yper, Callewaert De Meulenaere.
In eene oprechtere, rijkere en schoonere fantasiewereld dan de Westerzeelsche leidt
ons de auteur van deze sprookskens. Een viertal bundels onder den
hierbovengenoemden titel zijn er, denk ik, reeds verschenen. Twee ervan vielen mij
in de handen en 't was met veel plezier dat ik ze doorbladerde.
De heer Leroy schrijft op zijn Westvlaamsch, als ik zoo zeggen mag, maar hij doet
dat niet, men voelt het dadelik, om de zoo verleidelijke en overweldigende mode te
volgen, die bij ons het groote deel der jonge Brabantsche, Limburgsche en
Antwerpsche schrijvers meesleept. Bij hem is de taal geen tooneelmanteltjen, wel te
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pas gebracht om wat er onder zit te bedekken. De heer Leroy schrijft zooals hij, in
hem, zijne vertelsels hoort spreken. Het komt hem uit het gemoed eenvoudig, los en
rond, geestig, levendig en krachtig soms. Wilt gij, lezer, Jan de Beer zien vechten
met den draak?
‘Jan de Beer trok de poorten van de stad uit naar de plaatse, die hem door den
koning aangewezen wierd en al het volk klom op de wallen, om te zien hoe dat
wreede gevecht ging vergaan. Daar en waren nog geen twee uren vervlogen, of men
hoorde in 't gebergte een geruchte gelijk aan den ratelenden donder: de drake die
kwam op. 't Was een afgrijzelijk wangedrocht: 't vloog met twee groote zwarte
vlerken; geheel zijn drakenlijf was met groote dikke schelpen bedekt, zeven koppen
met wreede krokkodilen-muilen spogen gedurig rook en vier, en aan zijnen balg
stonden zes machtige pooten, voorzien van scherpe leeuwenklauwen.
Jan stond gereed aan den voet van den berg en wachtte koelbloedig op den aanval
der drake. Nauwelijks heeft het wreede dier Jan bemerkt, of het vliegt hoog in de
lucht, maakt wilde en benauwdelijke kringen en smijt een getier uit, dat 't galmt over
de bergen, terwijl er rook en vier uit zijne zeven drakenmuilen schiet. Al met eens
vliegt de drake met onweerstaanbaar geweld Jan in; maar deze was op zijn
weerhouden en schermde zoo wel met zijnen stok, dat hij vier drakekoppen afsloeg.
De beeste huilde van de pijne, dat men het kon hooren door geheel de stad; ze
vloog omhoog en zette haar op den top van eenen berg. Zij bloedde zoodanig uit
hare vier wonden, dat het bloed den berg afliep tot aan Jans voeten.
Na eentge oogenblikken rustens viel zij als den bliksem op Jan te wege; maar Jan
was rap en vlug, hij ontsprong haren aanval en wist met zooveel kracht als
behendigheid zijnen stok te handhaven, dat hij de beeste eene vlerke en nog twee
koppen afsmeet. De drake, razende van woede, richtte haar op heuren steert en sprong
met haar zes klauwen tegelijk naar Jan. Een schrikkelijke slag weerklonk gevolgd
van eenen benauwdelijken schreeuw. De beeste lag verbrij-
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zeld en verpletterd: Jan hadde zoo schrikkelijk geslegen dat er schelpen van diens
lijf gevlogen waren tot over de stadswallen’.
Alhoewel niet gekenteekend door eene bizondere daaruitstralende
verbeeldingskracht of door eene volstrekte nieuwheid van het onderwerp, toch zijn
verhalen als: de To o v e r l a p k e n s , de To o v e r s l o t e r , S t i j n l u k k e t -a l o f
M e e r g e l u k a l s v e r s t a n d , J a n d e B e e r , e.a. méer dan gewone dingen;
en, als kindervertelsels, zijn er ons geen bekend die beter geschreven zijn dan de
‘Zeisels’ van den heer Leroy. Een voortreffelijk kinderboek zouden eenige van deze
stukken, behoorlijk gedrukt en met kinderlijke plaatjes daarbij, kunnen uitmaken.

Daarna door Cyriel Buijsse. - Amsterdam van Holkema & Warendorf.
Met dezen roman treden we weer de wereld van om-ons in, de wereld van alle dagen.
Ten minste deze wereld wil de schrijver ons vertoonen als hij zijne schermen optrekt
om de poppen die hij aan het dansen brengen zal. De lieden hier uitgebeeld dragen
een pak naar de laatste mode; - luister liever: ‘Florence droeg een donkerblauwe
wollen sportrok en een wit flanellen blouse, met fijne bruine schoentjes, en een wit
geel matelothoedje op haar mooie, blond-golvend haar. Hij had een lichtbruin fietspak
aan, met een grijs-en-groen geruite pet en hooge grijze kousen, met grijs-en-groen
geruiten rand. Het stond hem jeugdig en flink, ondanks de zwarte baard en het lorgnet,
die hem steeds ouder dan zijn jaren maakten’. - Verder zien we dat ze veel met
automobiels rijden en meestal pensionaat-fransch klappen.
Hoe de personen er van binnen uitzien leeren wij ook weldra. Vooreerst: Alfred;
- een zeer vervelend en verveeld jong man, kunstschilder, rijk, droog en nurksch, die
gaat trouwen, die trouwt en ‘daarna’ ondervindt.... hetgeen er nog wel meer moeten
ondervinden, en die dan maar eens voor goed begint met een zuur gezicht te zetten.
Waarlijk, hij wordt maar interessant nadat het.... ongeluk(!) hem getroffen heeft.
- Florence; - de jonge vrouw die, als jong meisje, het zeer goed vond dat haar
verloofde een ‘souper d' adieu à la vie de garçon’ gaf, waarop zekere dames
tegenwoordig zouden zijn; ja die zelfs aandrong dat Alfred het doen zou, als hij haar
zijn tegenzin voor zulke dingen te kennen gaf.
De m o e d e r van Florence, de vrouw van baron de St. Mars, ‘afstammeling van
een der oudste adelijke families’ - een mensch met alles behalve adelijke gevoelens
en manieren.
Maar Maxime is toch het figuur met het meest welgevallen door den schrijver
geteekend. ‘Cynische philosoof, pessimistische philosoof, stoïcijnsche philosoof,
dat alles was Maxime in hooge maat geworden. Hij zag van uit een groote hoogte
op de dingen neer, en beweerde alleen nog te huldigen het zuiver en persoonlijk
egoïsme, overtuigd dat alles in de wereld, onder welken dekmantel verborgen, daar
ten slotte toch op neerkomt’.
Laat ons a.u.b., lezer, Maxime eens hier en daar uit een groote hoogte op de dingen
zien neerkijken: ‘Bedaard-glimlachend, met zijn fijne, intelligente oogen, keek
Maxime hem aan.
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‘Schilderen doet je lijden. Waarom geniet je van dat heerlijk landschap niet, zonder
te schilderen?’ vroeg hij hem. ‘Maar dan lijd ik nog veel erger. Dan lijd ik onder
mijn onmacht’, zuchtte Alfred.
‘Dan moet je tóch maar schilderen, zonder je zelfs af te vragen of je goed dan
slecht werkt’, verzekerde Maxime. En hij verdiepte zich heel kalm in philosofische
bespiegelingen, welke zijn vriend versterkt weer aan den arbeid zetten en hem mooie
dingen deden maken’.
Jammer is het toch dat de schrijver ons die zoo krachtig werkende bespiegelingen
niet mededeelt. Degene welke op verder volgende bladzijden van 't boek te lezen
staan vallen niet altijd zoo heel bijzonder mee, en ze duiden ook in 't geheel niet
onwederlegbaar aan dat Maxime waarlijk ‘uit een groote hoogte op de dingen neerziet’
- ‘Men moet aldoor zijn vrouw het hof maken’, profest de statige Maxime, ‘of ten
minste den schijn geven dat men haar het hof maakt, ook al voelde men er niets voor,
ook al zag men haar liever den nek omgedraaid. Een intelligente man, die dit beginsel
trouw naleeft, zal inderdaad een minimum van gevaar loopen door zijn vrouw
bedrogen te worden. En wordt hij tóch bedrogen, dan speelt hij ten minste ‘le beau
rôle’, d e r o l v a n e e n g e n t l e m a n , wat ook nog een troost, en per slot van
rekening een werkelijke superioriteit geeft, zelfs in de oogen der bedriegelijke vrouw’.
- Dit ‘uit een groote hoogte op de dingen neerzien’ zou men, dunkt me evengoed
beuzelachtig klein gehuichel kunnen noemen. En.... 't gebeurt Maxime wel eens meer
te praten zooals hierboven.
***
‘Maar van 't oogenblik dat ze gefortuneerd zijn (de vrouwen) dat ze behooren tot de
klasse van dezen die voor hun onderhoud niet m o e t e n werken, futiliseeren ze zich,
oneindig veel meer dan de mannen in 't zelfde geval. Hoeveel zien wij er niet in onze
omgeving, die zich dag in dag uit
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met ongelooflijke beuzelarijen ophouden, met détails van diners of toilettes, met
praatjes over die en dat, met kleinzielige en kinderachtige dingen die de aandacht
van een man, 't zij rijk of arm, geen vijf minuten in beslag zouden kunnen nemen,
en waar zij toch werkelijk bijna haar leven mee vullen’.
Mij komt het voor als ware deze roman van den heer Buijsse geschreven juist voor
dat slag van dames in de hier aangehaalde zinnen eenigzins beknibbeld....; - zóo is
't verhaal vol futiliteiten, vol ‘détails van diners of toilettes’. De menschen hier
voorgesteld hebben 't voorkomen van figuurkens uit een mode-journal: - ‘Florence
was van een zeldzame schoonheid. Men zei doorgaans van haar dat zij ‘het mooiste
meisje van de stad’ was. Zij was lang en slank, blond met bruine oogen en ‘i d e a a l
b l a n k - r o z i g en frisch van gelaat’, enz. Ze praten zoo on-natuurlijk mogelijk.
Dan spreken ze Fransch, dán weer Hollandsch en dan weer Gentsch. Niets is
vervelender, leelijker dan dit voortdurend gebruik, in in 't verhaal, van heele
gesprekken, heele brieven en uitdrukkingen in de Fransche taal. En soms is 't ook in
de hoogste mate belachelijk. Zoo b.v. daar waar ons eene niet onaardige beschrijving
van een schoonen zomeravond wordt gegeven, dan roept in eens Darmont, de
‘beroemde romanschrijver Darmont’ uit: ‘Ah! c'est divin! divin! Ah, mais voyez
cette lune! Elle est fantastique! phénoménale!’ En wat later nogmaals galmt
‘Darmont's emphatische stem’: c'est d'une beauté suprême et immatérielle! oui,
immatérielle! En daarmêe is de indruk van den schoonen avond naar de knoppen. En zoo gaat het heel 't boek door.
Ook nog veel onnauwkeurige uitdrukkingen als: w i t -e n -z w a r t gerokte heeren;
(Marie) die ik zoowel moreel als p h y s i e k zou kunnen a c h t e n .... Maar,
gelukkiglijk, aan 't einde van zijn verhaal, vergeet de heer Buijsse plotselings zijn
mondainespubliek en dan krijgen we eene ware ‘brok leven’. De poppen uit de vorige
hoofdstukken groeien plots op tot menschen; wij hooren hun hart kloppen en kunnen
de warrelingen van hunne gedachten nagaan. Ze lijden daar, voor ons....
En men herkent den schrijver van vroeger met innige voldoening gelezen werken,
den schrijver van - om een te noemen - 't G e z i n v a n P a e m e l .
E.V.O.

Winckelkout
* Van Willy, den geestigen schrijver van ‘Claudine à Paris’ komt morgen aan den
dag een nieuw werk van de pers, ‘En bombe’ getiteld, geïllustreerd naar foto's
waarvoor de auteur zelf in verschillende houdingen heeft gepozeerd.
* Drabbe's schotschrift ‘Het dappere Hollandsche leger’ zal dezer dagen een nieuwen
druk beleven met illustraties van Alb. Hahm, - treurig teeken dat dergelijke lectuur
bij een zeker publiek nog maar al te gezocht is!
* Volgens de laatste opgave van T h e p u b l i s h e r ' s We e k l y behooren tot de
boeken, die, onmiddellijk na verschijnen, het best verkocht zijn, behalve Maeterlincks
Double garden, o.a. ook ‘Dorothea’, het nieuwe werk van onzen landgenoot Maarten
Maartens.
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* Interessant voor de Shakespeare- Bacon-uitpluizers belooft een eerstdaags te
verschijnen boekje van de hand van Prof. G. Holzer te zijn, wijl deze geleerde daarin
het wetenschappelijk bewijs heet te leveren, dat Shakespeare's ‘Tempest’ slechts de
dichterlijke omwerking is van Bacon's ‘Institutio magna’.
v. E.

Leestafel van ‘Den Gulden Winckel’
Alberdingk Thijm, Catharina: De Officiersdochter. Geïllustr. verhaal voor meisjes.
- den Haag, J.C.F. Carrière.
Amsterdam in de zeventiende eeuw. Door dr. A. Bredius, prof dr. H. Brugmans,
prof. dr. G. Kalff, prof. dr. G. Kernkamp, D.C. Meyer Jr., prof. dr. H.C. Rogge, D.T.
Scheurleer, A.W. Weissman, met een voorrede van prof. dr. P.J. Blok. Afl. 25 en
register. - 's Gravenhage, W.P. van Stockum & Zn.
Bals Heinrich: De bestrijding der tering of tuberculose door middel van de scholen.
Uit het Duitsch vert. door Trinetta (onder toezicht van Dr. K. de Lint) - Rotterdam,
W.L. Brusse.
Beer, Taco H. de: Steenen voor Brood. Het doel van het Onderwijs en de nieuwe
Onderwijswetten. Nieuwe, goedkoope Uitgave. - Baarn, Hollandia-Drukkerij.
T i j d s p i e g e l : ‘Hier is een man aan 't woord van rijpen leeftijd en van veel
ervaring. Deze ridder zonder vrees houwt links en rechts en spaart niemand en niets.
Het is rauwe waarheid wat hier staat opgeteekend, rauw maar toch waar!’
Beyerlein, Franz Adam: Jena of Sedan? Een militaire roman. Vertaling van Mevr.
A.E. Nuys-Posthumus. - Amsterdam, van Holkema en Warendorf.
Meer dan 300.000 ex. werden in één jaar van dit werk verkocht.
Huch, Ricarda: Van de Koningen en de Kroon. Naar het Duitsch door Mevr. B. de
Graaff-van Cappelle. - Baarn, Hollandia-Drukkerij.
Dit boek, van de schrijfster die bezig is zich een Europeesche vermaardheid te
verwerven, zal ge- en herlezen worden door ieder die reine poëzie, diepe mystiek in
een kunstwerk zoekt.
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Derde Jaargang No. 8
Louis David Petit.
1879 - 19 September - 1904.
EEN feestelijke groet, een hartelijk woord van hulde aan den jubilaris, wiens naam
aan het hoofd dezer regelen geplaatst is. Wie ooit met den heer Petit in aanraking is
geweest, zal den waardigen en hulpvaardigen C o n s e r v a t o r bij de
Universiteits-Bibliotheek te L e i d e n en den B i b l i o t h e c a r i s der Maatschappij
van Ned. Letterkunde op den dag van zijn vijf-en-twintigjarig jubileum in
dankbaarheid gedenken. En wie eenig begrip heeft van zijne uitgebreide kennis en
werkzaamheid, zal hem op zijn feest in woord of gedachte hulde brengen ook als
man van wetenschap.
Op uitnoodiging der redactie wil ik hier eenige regelen wijden aan den jubilaris,
voor zoover de ruimte in een maandblad het toelaat over den Conservator en zijn
verdienste te spreken. Dit te mogen doen acht ik een voorrecht.
Ik sprak zooeven van ‘de man der w e t e n s c h a p ’. Met recht! Want dit is de
groote verdienste van Louis Petit, dat hij zooveel heeft bijgedragen om zijn vak, de
B i b l i o g r a p h i e , een plaats te doen innemen, die haar met eere onder de
verschillende vakken van wetenschap toekomt. In het algemeen heeft men weinig
begrip van bibliographie en van datgene wat er in een goed en degelijk voorbereid
bibliograaf vereischt wordt.
In Les Problèmes Bibliographiques zegt Brentano: ‘De werkkring van een
bibliograaf is heel wat anders dan men zich gewoonlijk voorstelt. De maker van
catalogi is nog geen bibliograaf, evenmin als een fabrikant van kunst-mineraal-water
een c h e m i c u s kan heeten, of een lid van de rekenkamer een wiskundige. De kritiek
moet wel degelijk een constitueerend element zijn van de S c i e n c e
b i b l i o g r a p h i q u e .’ Daar verschillende personen in onderscheiden landen zich
gelijktijdig kunnen bezig houden met een kwestie die aan de orde is, en dus zooveel
mogelijk op de hoogte willen komen van den stand der kwestie, is er maar één middel
om te hulp te komen en dat is - eene goede biblografie. Voor hem die eenig onderwerp
van studie ter hand neemt om er wat nieuws of iets van beteekenis over te schrijven
is wat men gewoonlijk een catalogus noemt van weinig nut. Er zijn onderwerpen
(over Jeanne d'Arc, bijv.) die een lijst van 12,000 nommers aanbieden; wat moet nu
een geleerde beginnen met een opsomming van zooveel duizenden titels? Hier kan
het kritisch talent van een deugdelijk bibliograaf onwaardeerbare diensten bewijzen.
Merkt men nu niet, wat geduld, inspanning, kennis en oordeel vereischt worden
in een goed bibliograaf, die met hart en ziel de mannen der wetenschap en dus indirect
ook de wetenschap zelve van nut en dienst is? Het groepeeren, het classificeeren van
boeken, brochures en handschriften in bruikbare en hulp verschaffende catalogen is
een kwestie van het grootste gewicht. Want dit geschiedt niet ter wille van de boeken
zelf, die in kasten zijn opgeborgen, maar voor alles om hetgeen zij bevatten, om de
vraag van welke be-
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teekenis ze zijn voor den onderzoeker en voor de wetenschap.
Aan het ideaal van zulk een bibliograaf heeft L o u i s D a v i d P e t i t trachten te
beantwoorden; honderden hebben dat bij ervaring leeren waardeeren.
Wij vermelden enkele levensbijzonderheden, om dan nog op de voornaamste
vruchten van zijn arbeid te wijzen. Petit werd den 21sten Maart 1847 te Amsterdam
geboren en kwam op veertienjarigen leeftijd als leerling bij den bekenden
boekhandelaar-uitgever J.H. Gebhard in dienst. Met dankbaarheid herdacht de leerling
den uitnemenden en smaakvollen leermeester, bij zijn dood in 1884, in het
‘Nieuwsblad van den Boekhandel’, No. 40, van dat jaar. In 1872 vestigde Petit zich
als boekhandelaar in zijn geboortestad en maakte zich intusschen bekend als schrijver
op het gebied van boekhandel en bibliographie. Dit gaf aanleiding dat hij in 1877
benoemd werd tot Bibliothecaris der Vereeniging tot bevordering van de belangen
des Boekhandels. Verschillende artikelen, en vooral een over een voorgenomen
uitgave van Frederik Muller (een Algemeene Nederlandsche Bibliographie), die door
hem aan een uitvoerige critiek onderworpen werd, trokken de aandacht ook van velen
buiten den boekhandel. In 1879 moest een Conservator voor de gedrukte werken der
Leidsche Universiteits-bibliotheek benoemd worden, als opvolger van den bekenden
P.A. Tiele, die als Bibliothecaris naar Utrecht vertrok. Nu lag het voor de hand, dat
de toenmalige directie der Universiteits-bibliotheek, Prof. W.G. Pluygers en Dr.
W.N. du Rieu, de aandacht op Petit vestigde, waarvan het gevolg was, dat hij den
19den September 1879 als Conservator benoemd werd. In Juni 1893 werd hij bovendien
nog benoemd tot Bibliothecaris van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde,
waarvan hij sedert Juni 1880 reeds lid was. Wat zijn onvermoeide werkkracht en
hulpvaardigheid in beide betrekkingen geweest zijn, getuigen de vele erkentelijke
woorden in de voorredenen van onderscheiden schrijvers. Ook is de bibliotheek der
Leidsche Maatschappij onder zijn beheer aanmerkelijk toegenomen in omvang en
belangrijkheid, niet het minst door de geschenken en legaten, door hem ten haren
behoeve uitgelokt. Zoo gaf ook Petit nog van 1882-1887 den ‘Catalogus van de
Bibliotheek der Maatschappij, afd. Drukwerken,’ 2 deelen; het vervolg daarop, de
aanwinsten van 1877-1904, ongeveer 12000 titels, ligt voor de pers gereed. Deze
derde druk van den Catalogus, met een zeer lezenswaard v o o r w e r k , wordt door
het Nieuwsblad van den Boekhandel een ‘grootsch werk’ genoemd, en ook de Nederl.
Spectator sprak met hoogen lof en onderscheiding van dit gewichtig werk.
Het is on mogelijk hier een volledige lijst te geven van alles wat door P e t i t op
bibliografisch gebied is voortgebracht, in dit maandblad zou ze niet op haar plaats
zijn. Slechts enkele werken kunnen wij noemen, meesterstukken op hun gebied,
waaruit de lezer kan opmaken met welk een zeldzame werkkracht onze Leidsche
Conservator begaafd is. Zoo werd door hem het belangrijkste gedeelte (circa 32
duizend stuks) der beroemde kaarten-collectie van Mr. J.F. Bodel Nijenhuis
beschreven, over welken arbeid een uitvoerig artikel verschenen is in het tijdschrift
van het Kon. Aardrijkskundig Genootschap, No. 2, 1904, door Luitenant James.
Een ander gewichtig werk verscheen van 1882-'84, en wel: ‘Bibliographie van
Nederlandsche Pamfletten-Verzamelingen in de Bibliotheek van Joannes Thysius
en de Bibliotheek der Rijks-Universiteit te Leiden.’ Ook daarvan ligt een vervolg
van 1703-1800 voor den druk gereed. Dr. W.P.C. Knuttel zei daarvan in den Ned.
Spectator: ‘Deze nieuwe Catalogus is een groote aanwinst. Ieder is er van overtuigd,
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dat geen tijdvak onzer geschiedenis sedert het midden der 16e eeuw ernstig kan
beoefend worden, zonder kennisneming van den inhoud der Pamfletten. Het gewicht
daarvan kan niet te hoog worden aangeslagen.’ Van hoeveel belang Petit's arbeid is,
kan dus door allen, zelfs door mannen niet juist van het vak, worden ingezien.
En nu een werk, dat met goud bekroond is geworden.
‘Hier es over ghepynt langhe stonde’,
schreef Petit als motto boven zijn werk, een Middeleeuwsch dichter aanhalende. ‘En
wij gelooven hem gaarne’, zei Prof. Kalff, toen het hoofdbrekend werk verschenen
was. ‘Moge’, zoo gaat de beoordeelaar voort, ‘moge de heer Petit zich beloond achten
door de overtuiging: dat hij in het vervolg “de pine” van menig beoefenaar onzer
taal en letteren zal verlichten’. Het bedoelde werk laat reeds in zijn titel zien wat
belangrijke en veel-omvattende arbeid hier verricht is: ‘Bibliographie der
Middelnederlandsche Taal en Letterkunde. Met de Gouden Medaille bekroond en
uitgegeven van wege de Kon. Vlaamsche Academie voor taal- en letterkunde’,
(Leiden, E.J. Brill, 1888.) ‘Hoeveel kostbare tijd zou den beoefenaar eener wetenschap
bespaard worden, indien goede bibliographiën hun bij hunnen arbeid ten dienste
stonden. Eene wel-ingerichte bibliographie stelt den onderzoeker in staat een blik te
werpen zoowel op het geheel als op de deelen van zijn onderwerp; behoedt hem voor
menige misvatting in de verhouding dier deelen onderling en tot het geheel; maakt
het hem mogelijk met een oogopslag dingen
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te zien, welke hij anders wellicht niet of slechts na veel studie ontdekt zou hebben’.
Aan dit woord van den Spectator sluit zich aan de uitspraak van Prof. Verdam, die
van Petit's Middelnederlandsche bibliographie schreef: ‘Het is een ervaren wegwijzer
voor den nieuweling in het vak, een betrouwbare vraagbaak voor den meer gevorderde,
eene welkome handleiding bij de Middelnederlandsche taalstudie voor allen’. Dit
was het waardeerende woord, gesproken in de Kon. Academie van Wetenschappen,
aldus het zegel drukkend op den algemeenen lof door de mannen van het vak aan
den arbeid van Petit gebracht. Ook in het buitenland werd er de aandacht op gevestigd:
in het Centralblatt für Bibliothekwesen verscheen een aankondiging van deze
Bibliographie, ‘een toonbeeld van nauwkeurigheid, volledigheid en practische
inrichting’. Met goud bekroond en met dankbaarheid ontvangen! Een vleiend
getuigenis!
Nog een enkel woord over hetgeen wij zouden kunnen noemen het h o o f d w e r k
der tot heden verschenen werken van onzen onvermoeiden Bibliograaf. Het is een
arbeid, waaraan de naam van onze Leidsche Universiteit verbonden is, vandaar de
bijzondere belangstelling ook in het buitenland bij zijn verschijning uitgesproken,
o.a. in The Athenaeum, The Academy en het Litt. Centralbatt. In 1894 schonk Petit
aan zijn vaderland zijn:
B i b l i o g r a p h i s c h e L i j s t d e r We r k e n van de L e i d s c h e
H o o g l e e r a r e n van de oprichting der H o o g e s c h o o l tot op onze
dagen.OpgedragenaanR e c t o r en S e n a a t der R i j k s U n i v e r s i t e i t
te Leiden, 1e Afl., Faculteit der G o d g e l e e r d h e i d 1575-1619.
De uitgave van dit merkwaardig boek verscheen met ondersteuning van het
Universiteitsfonds. Petit wenschte in dezen arbeid ‘een m o n u m e n t te stichten
voor de Hoogleeraren der Leidsche Academie en daardoor iets bij te dragen tot den
roem van ons Vaderland en den luister onzer Hoogeschool’.

LOUIS DAVID PETIT
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Deze eerste afl. besloeg reeds 224 blz., en het geheele werk werd op 18 á 20 zulke
afleveringen geraamd. Met groote ingenomenheid werd het begin van dit reuzenwerk
begroet. Maar ook teleurstelling bleef niet achter; het werk werd niet zoo gewaardeerd
in den kring, waar men zulks in de eerste plaats mocht verwachten; de Rector
Magnificus (sedert overleden) verzuimde zelfs in zijn verslag over de lotgevallen
der Universiteit 1894/95 van dezen belangrijken arbeid melding te maken.
De verdere uitgave werd voorloopig gestaakt, hoewel de eerste afl. van de Faculteit
der Rechtsgeleerdheid persklaar is. Met dat al waren het oordeel van zoo een bevoegd
geleerde als Dr. du Rieu en de vleiende aankondigingen in buitenlandsche bladen
reeds voldoening genoeg, naar de meening van allen die Petit's arbeid werkelijk
wisten te waardeeren. In den Spectator liet genoemde geleerde zich aldus uit. ‘In
volledigheid overtreft deze onvermoeide boekbeschrijver alle anderen, evenals in de
wijze waarop hij zijn doel wist te bereiken, dank deugdelijkekennis en zijne ervaring.
Ongevraagd vat ik de pen op, uit groote sympathie voor den krans van geleerdheid
door den heer Petit gevlochten om de slapen der L e i d s c h e M i n e r v a . - Moge
de ijverige bibliograaf gezond en opgewekt zijn en blijven voor de voltooiing van
zulk een g r o o t s c h w e r k , opgedragen aan Rector en Senaat der Universiteit, tot
den luister waarvan zulk een ontzettende inspanning en zorg ten beste werden
geveven. Velen zijn de gedenkteekenen van den roem van het Leidsch Atheen, doch
zulk een bibliographie der werken van hare Professoren belooft een onvergankelijk
sieraad te zijn, dat den eerbied en de achting haar in den vreemde steeds betoond
nog zal verhoogen’. Met die woorden van zulk een bevoegde kunnen wij thans nog
den waardigen bibliograaf op zijn jubileum geluk wenschen.
Wij zouden nog op tal van andere werken kunnen wijzen, maar wij zouden de
ruimte ons hier toegestaan overschrijden. Bovendien, wij bieden een
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feestwoord aan, maar geen levensbericht. Twee der laatste werken willen wij nog
vermelden. Vooreerst het Bibliografisch overzicht der Geschriften van P r o f .
K e r n ’, voorkomende in het album den 70-jarigen geleerde bij zijn afscheid van het
Professoraat in 1903 aangeboden. Van alle bijdragen in dit Album zal deze
nauwgezette arbeid als blijk van hoogachting en genegenheid den waardigen geleerde
niet het minst welkom geweest zijn. Het andere, mede een werk van veel onderzoek
en nasporen, is de Bibliographie der Geschriften van M u l t a t u l i , toegevoegd aan
de onlangs bij den uitgever van dit maandblad verschenen ‘M u l t a t u l i a n a ’.
Wij kunnen dit overzicht besluiten met het vooruitzicht, dat ook nog eerlang zal
worden begonnen met de uitgave van het door Petit bewerkte ‘Repertorium der
Verhandelingen en Bijdragen betrekkelijk de Geschiedenis des Vaderlands in
mengelwerken en tijdschriften van 1800-1900 verschenen’, dank zij den steun der
Leidsche Maatschappij. Dit werk, iets geheel nieuws, ligt gereed voor de pers en
wordt op 40 à 50 vel druks geschat.
Ieder woord tot zijn lof op den dag van zijn feest zal een man gelden, die bij groote
verdiensten nooit de vermaning van het apostolische woord noodig had: ‘Uwe
bescheidenheid zij allen menschen bekend’! - want zij i s bekend.
Een reden te meer tot een eere-saluut aan den Leidschen Conservator
L O U I S D AV I D P E T I T !
DR. A.S. KOK

Menschenwee,
Roman van het land in 2 deelen door Is. Quérido.
.... une insolence de verve...
Sainte-Beuve over de Musset.
VAN Quérido's M e n s c h e n w e e is nog geen tweede druk verschenen. Het feit
vraagt een verklaring, een verontschuldiging als het kan.
Want wie het boek ten einde heeft gelezen, dat is uit alle besprekingen die
verschenen zijn wel gebleken, is door dit werk gepakt. Reserves heeft iedereen
gemaakt, maar wanneer heeft een kunstwerk van een zoo jong man als Quérido
onvoorwaardelijke bewondering gevonden? Veel geprezen heeft ieder.
Toch is M e n s c h e n w e e nog niet veel gelezen. Men ziet er blijkbaar tegen op
aan dit werk van bijna 800 bladzijden te beginnen; men weet bovendien dat de
aanmerkingen, die erop zijn gemaakt, voornamelijk betroffen de vermoeiende
herhalingen en uitwijdingen in lange beschrijvingen; men is misschien wat bang voor
sommige hartstochtelijke tooneelen. En dan, nadeel van uitvoerige besprekingen,
men meent dat men na de lezing van een paar critieken met aanhalingen erin, er
genoeg van weet om het dikke boek zelf, dat zooveel tijd vordert, ongelezen te kunnen
laten.
Ik wil trachten die meening weg te nemen. Ik heb de uitnoodiging om nog eens
over M e n s c h e n w e e te schrijven in dit tijdschrift met genoegen aangenomen,
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ook omdat ik zoo vanzelf aanleiding vond het boek nog eens te lezen, maar vooral
omdat ik zoo gaarne nog vele lezers ervoor zou willen winnen.
Men moet dit boek zelf lezen, en zich niet met aankondigingen eraf maken. Want
die kunnen u op dit of dat wijzen, en u iets laten opmerken dat ge wellicht niet zelf
gezien hadt, het b o e k s l a a t u. Er is geen sprake hier van stil genieten, van kalm
wegend goedkeuren, van rustig opzuigend savoureeren; dat doet ge met een keurig
geciseleerd sonnet. M e n s c h e n w e e zuigt ge niet in, het golft schuimend over u
heen, dat ge wankelt en trilt op de beenen, het schudt en schokt u, zoo dat ge er van
verstomd staat.
En dat is een genot. Niet zoo groot natuurlijk als dat van een volmaakt kunstwerk,
waarvan vorm en inhoud elkaar geheel dekken, dat in zijn volkomen harmonie den
schoonheidszin evenzeer streelt als het het wegend verstand bevredigt. Maar toch
een groot genot, zoo te staan als tegenover een overweldigende massa, onbehouwen
soms en ruw, wel eens overmatig versierd, wel eens slap van lijn door een aantal
onzekere hakken waar enkele slagen van een welbestuurde hand een vaste en betere
zouden hebben gegeven, wel eens gemodelleerd in te zware, zwellende vormen,
wanneer het schijnt alsof in de massa der stof de kracht is gezocht - maar toch
geweldig, ontzaglijk, imposant.
Met M e n s c h e n w e e worstelt de lezer wel eens, en dat is jammer. Als de
schrijver niet kan aflaten van een woord dat hem teekenend schijnt, dikwijls een
eigengemaakt, dat hij telkens in allerlei vormen gebruikt, keeren achtereen; als hij
niet ophoudt met zijn beschrijvingen van dollende kermisgasten of kleurige
tulpenvelden, maar vooral wanneer geen woord hem sterk genoeg schijnt om iets
hevigs hevig genoeg weer te geven, dan ergert hij. Dan stapelt hij het eene woord
op het andere, en bedenkt telkens nieuwe, heftiger uitdrukkingen en beelden om nog
sterker te zeggen, wat hij wil laten zien.
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Dan schrijft hij bijv., als hij een ruwen kermisboel wil doen zien:
‘Immense jammer rauwde uit de roode kelen, en geeselend, in sidder van
kermissatanisme, smakte de bevende realiteit, òpgejaagd in verbijstering
néér op de dampen en vuurkringen, waar de passies in aangloeiden en de
uitfuriënde beestlust steigerde 't Stedeke vervulkaande als demonenrijk,
roode hellestad waarin duizenden brandende alarmklokken bimbamden.
- 't Stedeke vlamde en gloeide, verreuzigd als demonenrijk, waar
mensch-duivels en gedrochten, satyrhoornige, bokspootig gespletene,
slangkoppige en beestgrillige monsters, jubelden in hellekring. Waar,
tusschen het moordende zwart van den nacht, Satan aanstormen deed,
breed-uitspattenden golvenbrand van schroeiend licht en vlammenvuur,
om damproode mistpoorten in kratergloed. Daar, in die roode
nood-beierende klokkenstad, drong Satan òp met z'n demonische helpers,
saamgestolt in den schallenden vuurgloed van hun haat, loslatend en
verjagend over 't aardebrok, monsterlijke jammermenschen, wraakgierig
gekastijden, geschondenen en verminkten; hinkende mirakels en verluisde
landloopers; goochelaars en ketellappers, roetig als kolebranders, maagden
en havelooze oude wijzen, tooverkollig en hekserig, met tronies van bakers,
of drakige petemoeien, dooreen zwirrelend in een verhitten waanzin van
hun walmende wellust en zuippassie.’
Zoo gaat het bladzijden door.
Men krijgt hier den indruk van een worstelen met het woord dat wel eens pijnlijk
aandoet; het is of de schrijver zichzelf niet kan bevredigen, of hij steeds zoekende
blijft, naar sterker uitdrukkingen, sprekender beelden. Daarvoor maakt hij zoo noodig
ook woorden: als u i t r e k k e n hem niet voldoet, gebruikt hij r e n g e l e n ,
a r m r e n g e l i n g enz.; hij spreekt van ‘meidoornhagen, d o o r r o o k t van sappige
bloemengeuren;’ hij schrijft ‘k l e u r d r u i p e n d e groenten’, ‘m a d o n n i g v u u r ;’
hij durft, in een beschrijving van een zonsopgang, spreken van ‘de z a n g van koeien,
in de stilte-eeuwigheid’; als de kweekers in dringende menigte naar de haven zijn
gekomen met hun vruchten en groenten, dan ziet Quérido een ‘geweldig f a n t o m i g e
opstand van plukkers en rooiers’, dan een ‘nieuwe stroom van r e u z i g e werkers
en sjouwers’, en weer: ‘opstanding van t i t a n i s c h e plukkers uit 'n heel anderen
landhoek’. En hij spreekt ergens van de k l a u w e n van beesten, waar geen andere
dieren dan paarden kunnen bedoeld zijn.
Er zal wel niet meer noodig zijn om te doen zien hoe Quérido in zijn woorden
telkens een teveel geeft. En hiervoor is wel geen andere verklaring, dan dat hij het
juiste, het alles in eens zeggende, resumeerende woord niet vindt.
Maar dat overkomt hem bijna uitsluitend als hij groot ziet, al de kleuren van een
tulpenland, al den gloed van een zonsopgang, al de beestachtigheid van een woesten
kermisavond. Heel anders wordt het, wanneer hij kleine tooneeltjes, iets bevalligs,
iets liefs of teers beschrijft. Dan is de uitbundigheid in de woorden verdwenen en
heeft hij er maar weinige noodig om een fijn drogenaald-etsje te maken, met dunne
zwierige haaltjes teer in het dofblanke metaal gelijnd.
Luister eens naar deze beschrijving van een poes in een koeienstal, waar juist
gemolken is: ‘Poesje, was zacht aangeslopen en geestig-fijn tast-sluipend met z'n
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kopje in de test, bleef 't in drinkbuiging, zacht uitgehouen, met z'n bedonsde pootjes
op testrand staan, schuchter, terugkrimpend in z'n blank poes-dons, bij elk stal-geluid,
bàng dat ze 'm snappen zouen in z'n snoep. En fijner nu, herhaalde 't z'n snoep-beweeg,
vlak bij het lampje dat op steenen kleurgrond lichtte. Fijner schaduwde z'n
kopjes-rond, snorlijntjes en punt-oortjes tegen beschot, en in schuchteren snoep-stand,
boog méé, scherp zwart silhouetje, gratielijk met staart en sluippootjes’. Hier is niets
te veel, maar ook niets te weinig. En even gracieus als het beestje zijn de woorden
waarin het is geteekend.
Maar nu dit. Kleine meisjes zijn van 's morgens heel vroeg in brandende hitte mee
aan 't aardbeien plukken. ‘De kleine, die 't eerst geklaagd had over rugpijn bleef
droomerig 't bedje afstaren, 'r knietjes verhit en pijnzwaar onder 't tengere lijfje,
speelsch de vuurlijn van purperende mandjes, vòòr haar padje, met 'r knuistje voor
de oogen, brekend. - Gedachteloos at ze wat aardbeien uit 'r hand op, plukkend
onderwijl door zonder 'r naar te zien, nog speelscher in kinderluimigheid òpkaatsend
snel achteréen, wat vruchtjes boven 'r hoofd, roodglanzende kogeltjes, vurig de
luchtblauwte in, dat 't vochtrood spieraalde boven 'r schalks gezichtje. Als vlammige
kurketrekkertjes puntten de vruchtjes néer op 'r smoezelige blanke handjes, die dropen
van aardbei-bloed. Maar gauw, met 'n angst-woesten duw in 'r rug en 'n snauw van
ouder zusje over 't bed naar 'r toegebogen, hurkte ze weer in, grabbelden 'r pootjes
tusschen het groen van 't bladerengewoel telkens vòller van fonkelend roode vruchtjes,
ze voorzichtig neerkogelend in de mandjes.’
Daar is iets bekorends in de voorstelling van het kleine meisje. De schrijver heeft
haar gezien als iets heel liefs en het is zijn gevoel voor haar, waardoor hij ze zoo
heeft kunnen teekenen, met lieve verkleinwoordjes, die iets teeders geven aan het in
lief medelijden geziene figuurtje.
Hier hebben wij m.i. het essentieele van het boek. Voor het poesje voelde Quérido
misschien ook al iets, voor het meiske zeer zeker. En hij is het best in zijn
beschrijvingen geslaagd waar hij voelde voor de menschen, de dieren, de natuur die
hij beschreef.
Vooral als hij medelijden met hen had. M e n s c h e n w e e is voor mij in de eerste
plaats een
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boek van medelijden. Quérido heeft daar te Beverwijk en in den omtrek de menschen
gezien in hun werk, hun ongeluk, hun ellendige genoegens ook. En hij moet een
ontzaggelijk medelijden met hen hebben gekregen, met hun zwoegen en tobben, hun
achteruitgang, hun ondeugden, hun bijna totaal gemis aan begrip voor elkanders
lijden, hun liefdeloosheid - ondeugden die voor hem, den socialist, zeker grootendeels
het gevolg zijn van hun maatschappelijke positie, hun gebrek aan middelen en aan
opvoeding.

IS. QUÉRIDO

Daarnaast staat dan zijn haat jegens den ‘bourgeois’ - Quérido gebruikt dit woord
- en zijn maatschappij, jegens al wat deze maatschappij in stand houdt. Hoor hem
schamperen over de politie, lees zijn beschrijving van de behandeling der arme zieken
door den assistent-apotheker, zie hoe de notaris, de dokters, een bankier, de
burgemeester, een adelijk heertje op de secretarie, een jonker-landeigenaar er bij
hem afkomen: het is felle haat, die den schrijver bezield heeft, toen hij hun silhouetten
- want meer geeft hij van hen niet - trok. Let wel, ik denk er niet aan iets tendenzieus
in M e n s c h e n w e e te vinden; ik wijs slechts de gevoelswereld aan waaruit het
boek is voortgekomen, dat wat den schrijver bezield heeft, wat hem welsprekend
heeft gemaakt, ook al is zijn welsprekendheid bij deze eenzijdige voorstelling van
al wat kapitalist is niet van de goede soort.
De tuinders en kweekers toont Quérido ons in de eerste plaats in hun werk, en dat
werken is bijna altijd zwoegen. Eéns, als hij ons de werkers laat zien in hun eersten
arbeid van het voorjaar, spreekt hij van de vreugd aan het werk: ‘Er was opfrisschende
lichte werkjool in de tuinders en bollenarbeiders gekoortst. Overal om Wiereland en
Duinkijk joeg werkwoeling en krachtige lust om met jongen arbeid, starstarenden
winter te verdrijven’, en van een zijner hoofdpersonen zegt hij: Met werkstil, diep
genot plakte rustig Dirk z'n bedjes wortelzaad in...’ Later ziet hij iets moois in den
arbeid, wanneer hij, als de zon doorkomt en schijnt op de maaiers in het hooiland,
schrijft: ‘glans van heiligheid vloeide weer over de geweldige werkdaad van maaiers
en hooiers’.
Maar overigens lezen wij niet dan ‘Werkroes koortste....’, ‘Werkkoorts joeg...’,
‘Zenuwachtiger jacht van werkdrift steeg, steeg...’ ‘Ploetering waanzinde rond...’:
de arbeid al te zwaar, uitputtend, vernielend, is hier een vloek, de menschen worden
werkbeesten, die na hun uitmergelend gezwoeg nog slechts door bevrediging van
hun laagste instincten uitspanning kunnen zoeken.
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Het hooien, het opladen van het geurende hooi op den wagen, het rijden van den
hoogen last naar den al hooger stijgenden hooiberg heeft voor sommigen misschien
nog iets poëtisch behouden. Ziehier hoe Quérido dat opladen in brandende hitte bij
hevigen wind beschrijft:
‘Sneller achter elkaar in den smoorheeten zwoelenden zonnebrand stootten
windrukken òp als zeng-adem uit strak-blauw luchtwelfsel, 't gloeiende
hooi versliertend tegen Dirk's angst-kommervollen kop, kwaadaardig z'n
oogen blindstuivend, z'n ooren, z'n bevenden kermenden mond, met goud
heet gefladder van pijltjes en strootjes, zaadjes en halmen; òm z'n
strooiblonden hoed, opplakkend tegen z'n hals, z'n nek in een heeten krans
van goud windend. Rond-omme den wagen zweefden en zeefden
zandwolken van polderweg òp, doorzand stofgepoeier, hoog in kolkende
slierten en spiraligen gloeidans. Telkens zakten terug rollen hooi rechts,
uitgebouwd naar links. Dan grepen z'n dikke driftige armen in den gouden
hooibrand, woelden en trampelden z'n beenen en onderlijf, dwars verzakt
in 't gloeiende blond, de rollen onder 'm in; schoof hij in woester grabbel
bijéén wat òm 'm verfladderde, tot hij plots weer z'n oogen in duizel
dichtkneep, als nieuwe zengende windstuif, heet-schroeiend, hoog boven
z'n kop uitvlaagde in dollen jool. Zóó, omduizeld van stof, hooiblaas en
windgier voelde ie op zich braden, neerschuimen de zonnegolven, onder
den wind uit, gloeihevig in barnenden smoor, kon ie soms niet meer
antwoorden, loom en versuft, op schreeuw en roep beneden. - Kees, nòg
zwaarder dan Dirk in worstel tegen windrukgesar, boorde morloos, in
helsche werkdrift, z'n vork in 't hooi. Rond 'm, nu bij snellere vlagen,
druisch-ruischten fladderend en warrelend, bossen van z'n vork. - Z'n kop
zwol en zweetvet glom boterig op z'n slapen en wangen. Z'n oogen vlamden
grauw, z'n scherpe mond perste lippenlijn op elkaar, nijdig, en mondhoeken
winkelhaakten helsch en radeloos. Telkens moeër, greep ie naar 't
versliertende hooi, dan hier, dan daar, aldoor uit andere hoeken verwaaiend.
Woester boorde ie 'n stapel weer vast aan z'n steekvork, dat de steel trilde
in z'n hand. Geweldig in ruk, zwaaide ie z'n vracht boven den kop, dat ie
tot z'n schouders verdoken stond in den harigen gouden fladder. Weer
joedelde wind in speelschen sar òm z'n vracht, plukte en
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sleurde eruit wèg, waaierde luchtigjes òp, dotten die nog half gescheurd
tusschen de tanden bleven hangen. Zonnige lichtwiegel speelde en sliertte
rond langs den dijk, blonde dans van levend, springend, staand en
kronkelend, liggend en schuifelend hooi. - Kees' kort-blauwe schaduw op
begrinten zon-barnenden dijk kromp in, onder z'n knerpend schuif-gestap
naar de kar. En vloekend in zuchtdiepen ademhaal harkte hij langs den
Ouë, die bijeengriste wat te vèr wegwoei. Pal op z'n hersens, stookte de
zon, en snikheet tusschen 't windzwoele in, vlamde 't licht uit, bekokend
z'n handen en oogen. Z'n borst kreunde, kraakte, rochelde adem uit in
zwoeg, en z'n schonkige reuzigheid van schoften en lijf zwol onder de
blauwe flapperkiel. In blinden scharrel, kop en schouders in vracht verzakt,
stapte ie op de kar áán, smakte z'n golf hooi - toch nog vast op den vork
- tegen den berg òp en schreeuwde beverig, armen krampend uitgestrekt:
‘- Hai je sain t'met? Maar van heel anderen kant op den geweldig-uitheupenden gevaarte-wagen,
die te zengen stond in 't zonnevuur, kwam Dirk aanwaggelen en òpwoelen
uit 't hooi, schreeuwend onder 't intrampelen van rollen en verbouwing
van boeken:
- Ik ken d'r nie bai, hooger mô je daa't is d'r 'n kattebakkie!’
‘In krachtruk strekte Kees hooger z'n arm, dat Dirk bòven makkelijker
vastgrijpen kon. Hijgender staarde ie òp tegen 't blauw en zonnevlam
schoot 'm de oogen vol. Duizelig en half-verlamd van 't armstrekken, sloot
ie z'n kijkers, rekte en spande z'n lijf, in zwel van spieren, wachtend
angstig-gehaast op broer's roep, dat ie de vork beet had. - Dirk waggelde
en kroop naar voren, dobberde òp uit de hooigolven, zakte zwabberend
neer scharrelde, weer overeind met z'n bronzen handen gebeukt op 't
gloeikruipende goud. Plots hield ie halt, worstelend tegen 'n rukwind, die
'm z'n tronie besmakte met priemende hooipijltjes, z'n oogen blindsloeg
in 'n zwirrel van brandend stof. Onmachtig omtastten z'n handen vóóruit
naar de vork, kermde z'n stem:
‘- Ken d'r f'rdomd... nog nie bai!’.... enz.
Het citaat is al lang, ik zal het niet langer maken. Maar zoo gaat het nog bladzijden
voort, zoodat ge die warmte, dat steken van het hooi, het branden van het zweet dat
Kees in de oogen krijgt, die pijn en die uitputting meevoelt en wel voor altijd
medelijden zult hebben gekregen met opladende hooiers. Veel overeenkomst is er
tusschen Quérido en De Musset niet, maar van een ‘insolence de verve’ kan men
m.i. bij beiden spreken, dat blijkt wel uit zulke beschrijvingen.
Zoo beschrijft Quérido het graven in het bollenland, het vlechten van mandjes
voor de aardbeien, het kappen van de rijzen die tusschen de boonen moeten worden
gezet, waarbij een der arbeiders het hakmes in het been krijgt, het laden van het
gekapte hout, het poten, wieden, plukken. Een zeer sterken indruk vooral geeft hij
ons van het zenuwachtig, koortsig jachten om klaar te komen, op het juiste oogenblik
gereed te zijn, voor sommige vruchten en groenten wat vroeger er bij te zijn dan
anderen, met den pluk van aardbeien en zomergroenten. Dan schrijft hij van werktijden
van half drie 's morgens tot half elf 's avonds; van het meezwoegen van kinderen die
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nog doodmoe uit hun bedjes geranseld worden, en ouden; van werkers, die in het
schaftuur neervallen op de plaats waar zij staan, te moe zelfs om schaduw te zoeken.
En hij doet ons die menschen aan het werk nog minder zien, dan dat hij ons overtuigt
dat het toch werkelijk bij hen zoo toegaat; wij gelooven hem voor een deel op zijn
woord, ook waar hij niet zóó uitbeeldt, dat die werkers volkomen scherp voor ons
staan.
Zulk moordend werk is er intusschen nog niet altijd voor iedereen: en hiermede
komen wij aan de hoofdfiguur van het boek.
Kees, de Strooper bijgenaamd, protestant, maar niets gevend om zijn godsdienst,
getrouwd met een fanatieke Roomsche, vader van negen kinderen, kan lang niet
altijd werk vinden. De menschen zijn wat bang voor den reuzigen kerel, die bekend
staat als de brutaalste strooper van de streek, die meer dan eens met de justitie in
aanraking is geweest, in wiens krot altijd twist is door den godsdiensthaat tusschen
man en vrouw, aangestookt door de oude moeder van de vrouw, die met haar man
ook in huis woont. En zoo is er bijna altijd armoede in Kees' huisje, armoede,
vervuiling, rotheid, ellende, duizendmaal verergerd door de woede waarin Kees
wordt gebracht door de verwijten van zijn vrouw, door haar schelden op hem, door
het gemeene stoken van de dweepende oude vrouw, het afjakkeren van kleine meisjes,
die de moeder om te bedelen of een kleine negotie te doen den weg op stuurt, door
de aanwezigheid van den ouden vader van de vrouw, die den heelen dag bij de kachel
zit en straaltjes van zijn pruimsel er tegen spuwt, telkens mompelend ‘swaineboel’.
En in dien ‘swaineboel’, in dat vuil, licht en schittert iets met vroom-witten glans:
de liefde van Kees voor zijn eenigen jongen, zijn Wimpie, het zieke kind, dat in een
houten bedje in een hoek van de hut ligt weg te teren aan een heupziekte. Het kind,
dat door zijn Roomsche moeder tot een geloovig katholiekje is gemaakt, dat altijd
omringd is van wij wal er bakje, heiligenbeeldjes, bidprentjes, dat bidt en vast en
biecht, houdt dol van vader en moeder beiden, maar vooral van zijn grooten sterken
vader. De moeder tracht het kind vooral naar zich toe te halen om het van zijn
heidenschen vader af te troggelen, maar voor Kees is Wimpie alles en alles. Aan den
reuzigen werker, den brutalen nooit missenden strooper, den woest-driftigen
geweldenaar is dit zulk een ontroerend-teedere kant, dat de figuur er een buitengewone
diepte door krijgt.
Trouwens, ze was ook zonder dat al zeer bijzonder. Met al zijn ruwheid, zijn
driftigheid, zijn onverschilligheid voor vrouw en dochters is deze man een zeer
sympathieke figuur: dat
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bewijst al voor hare doorwerktheid. Maar er is ook iets royaals, iets eerlijks en tegelijk
iets gemoedelijks in dezen stoeren werker.
En zijn liefde voor het kind is zoo geschilderd dat ze de grove figuur een lichtenden
stralenkrans geeft. Wimpie zelf, het zieke jongske, behalve als zijn vader hem bij
mooi weer buiten in een ouden kinderwagen zet, den heelen dag in zijn bedje, is in
groote medelijdende liefde gezien en geteekend, ‘'t zachtzinnige vrome kereltje, met
z'n groote droomvrome, groenblauwe oogen, wijd open’, maar mooier nog dan het
zieke kind is de innige teederheid weergegeven van Kees' zachte gebaren, als hij het
kind naar buiten draagt, even zijn handrug zacht drukt op 't klamme kopje van Wim,
of er voorzichtig een zoen op geeft. Kees de Strooper is een figuur, die meetelt in
onze letterkunde.
Medelijden met de menschen is het dat den schrijver van dit boek welsprekend heeft
gemaakt, zeide ik. Toch niet alleen. Er is in Quérido ook een sterk gevoel van liefde
voor de natuur, en wel, als om de verwantschap met dat gevoel van medelijden te
doen uitkomen, vooral voor het teere en liefelijke in de natuur, voor het jonge van
de lente. De natuurbeschrijvingen, vooral in het tweede boek, dat de Lente behandelt,
zijn dikwijls uitbundig - ik wees hierop reeds in het algemeen - maar dikwijls stijgen
zij tot de hoogte van lyriek. Ik moet één voorbeeld geven van zulke liefdevolle
beschrijvingen van jong natuurleven:
‘Z'n huis in 't tuinbrok, lag er stil dicht-gegroeid en belommerd in groene
schemerkoelte, tusschen reuzige olmen, eiken, beuken en diep gepoort
van pracht-wilde lanen. Voorstuk met ijzerdraad algepiekt keken de werkers
in schemerwoeste diep van den tuin, die nu in den Juniochtend te wonderen
groeide, in sproke-atmosfeer van groengoude scheemring en kleurrankende
bloeipracht. Glansstatige kippetjes liepen los, rond te kokkelen en te
kukelen druk en jolig door het gras, doken glans-schuchter, met
punt-wiegelende staartjes wèg in 't hooge, blanke waterster, dat er
neergesneeuwd wemelde in vonkschitter bedauwdrupt, broos en wiegelend
op teeren, slanken stengel; hooge boeketten van blank licht, tusschen diep
scheemrend goudgroen. Jonge abeeltjes stonden in wilden stammekronkel
te sneeuwen met hun witte donsblad, te zilverwuiven tegen luchtglanzen.
En weeke luwte-schuifel zong om ze, als koelende zingende zomerregen
in ruisch-tuin. En laag in 't wilde boomgroen, stond, in oud-goud rood baksteen, teer-tonig,
verzakt en ingeslonken, 't stalhuis achter sierdans van gouden regen, slanke
stammetjes, met hun gouden trossen, trossen in prachthang, als lanen
waartusschen zonnewebben te verglanzen ragden, in trillend waas. Midden
in tuinbrok kringde open, schemering van groen glasvlaktetje, goud-zonnig
uitduikend onder woeste beuken. Blanke ganzen waggelden 'r rond teer 't
oranje van hun bekken, en om hen dribbelden jonge blonde, kale kuikentjes,
veerloos en druk, wegzakkend in de grashalmen, in eeuwig eetgepik,
kopjes-golvend door 't pluimgras, achter elkaar, in waggelend rijtje. -’
Dat is van een groote liefelijkheid, dunkt mij, en scherp genoeg gezien en
weergegeven om ook den lezer de stemming waarin het gezien is mee te deelen.
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Er is in M e n s c h e n w e e nog veel waarover ik niet gesproken heb. Over allerlei
tafereelen uit het leven der tuinders, den strooiavond, de houtveiling, een gevecht
met de politie, den tocht van de kweekers met de met groenten en vruchten beladen
stoomboot naar Amsterdam, weer met een veiling aan boord, de kermis, den
strooptocht bij nacht kan ik niet uitwijden. Evenmin over een ouden kleptomaan,
stelend alleen om het genot van het stelen, om dingen te hebben in zijn kelder, die
hij gestolen heeft - ‘eerst nog zoo heelemaal niet van hem, daarna toen ie ze had, zoo
heelemaal wèl van hem’ - en over zijn betrapping en arrestatie. Maar ik ben reeds te
uitvoerig geweest.
Toch moet ik nog over één punt even spreken. Men heeft Quérido verweten dat
hij ‘de kunst van schrijven’ niet verstaat, en dat verwijt is gekomen van de zijde van
beoordeelaars, die toch in M e n s c h e n w e e buitengewoon veel moois hebben
gevonden.
M.i. is hier een contradictie. In alle literaire kunst, maar in den roman in de eerste
plaats, is het woord het voertuig, het middel waardoor een wereld, die de auteur in
den geest gezien heeft, ons wordt geopenbaard. Nu kan dat middel meer of minder
goed zijn, en naar gelang daarvan zal de voorstelling die bij ons gewekt wordt meer
of minder zuiver die zijn, welke de schrijver ons heeft willen geven.
Ik heb reeds gezegd, welke bezwaren ik heb tegen de wijze van schrijven van den
schrijver van M e n s c h e n w e e . Als hij ons ergert door zijn zoeken naar woorden,
het verkeerd gebruik der woorden, het overdreven opeenstapelen van groote woorden,
dan verzwakt hij de voorstelling, die hij ons van het beschrevene wil doen krijgen;
als hij ons vermoeit door herhalingen en uitwijdingen vermindert onze aandacht. Dat
alles doet hij. Wanneer wij nu, niettegenstaande dat, buitengewoon veel moois vinden
in zijn beschrijvingen, dan bewijst dat eenvoudig, dat de wijze van schrijven toch
nog zoo slecht niet was, of wat de auteur zoo sterk gezien en zoo hevig gevoeld heeft
kon door dat middel tot ons komen, ons ontroeren en in verrukking brengen. Dan
kan men het er ook wel mee doen.
Wat niet wil zeggen, dat ik niet in een volgend werk Quérido's woordkunst verfijnd
en gezuiverd hoop te zien.
J. KALFF Jr.
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Jozef Israels en zijn kunst
Met tekst van Jan Veth.
AAN Jozef Israels wordt met zijne toestemming dit werk als eerbiedige hulde
opgedragen door de uitgevers: G e b r o e d e r s E. & M. C o h e n , A r n h e m en
N i j m e g e n . Een voorwoord van Jozef Israels opent het prachtwerk, dat breed 551,
hoog 75 centim., een sieraad is van Hollandsche uitgaaf. In dit voorwoord van Israels
aan den lezer, begroet hij het goede denkbeeld, dat Jan Veth, die dikwijls in fijn
gevoelde opstellen zijne creaties omschreef, ook aan dit werk een bijschrift schenkt.
Enkele genien ontplooien zich in hunne volledige ontwikkeling reeds op jeugdigen
leeftijd. Marie Seebach toog, twee en twintig jaren oud, als Gretchen van stad tot
stad, allen door hare ongemeene gaven boeiend. Met Adolf Menzel en Jozef Israels
was dit niet het geval; beiden kwamen eerst op rijperen leeftijd tot volle kracht. Ware
Jozef Israels vroeg gestorven, zoude Nederland niet op zijn groot genie mogen bogen.
Op 27 Januari 1824 te Groningen geboren, wist de knaap van acht jaar waartoe hij
bestemd was; zijn ideaal was toen reeds eenmaal een beeldend kunstenaar te mogen
zijn. Door den invloed van den verfkoopman de Witt toog Israels op achttienjarigen
leeftijd naar Amsterdam, woonde in de Jodenbreestraat niet ver van het huis dat
Rembrandt eens huisvestte, en was onder leiding van J.A. Kruseman werkzaam. Een
groote gebeurtenis voor den jeugdigen zoeker was het door Ary Scheffer in 1845
tentoongestelde ‘Gretchen voor het venster’.
Voor den jongen ploeteraar was het eene verlossing onder zijne tijdgenooten een
meester te weten, die aan het droomerige en dichterlijke, waarvan hij zelf altijd
vervuld was, in de schilderkunst recht van bestaan gaf en die de gevoelde gedachte
als hoofdbestanddeel van het werk deed gelden. De horizon wordt hem hier in Holland
te benepen - Israels trekt voor de eerste keer naar Parijs.
Het belangrijke en waardvolle van den uitvoerigen, frisschen en pittigen tekst is,
dat Jan Veth alle details over des meesters leer- en ontwikkekelingsjaren uit zijnen
mond heeft mogen vernemen, in plaats van gissend uit deels twijfelachtige
aanteekeningen het werk te moeten samenstellen. Met scherpzinnigen blik heeft Jan
Veth als een der bevoegdste beoordeelers der beeldende kunst zijne taak volbracht;
zoo blijft het schoone prachtwerk met tal van gelukkig uitgevoerde fotogravuren een
monument voor Jozef Israels' kunst. Heel fijn en nauwkeurig volgt men door Veth
geleid, den geheelen gang der ontwikkeling, tot in de kleinste onderdeelen het
worstelen, strijden, zegevieren van den grooten meester, die de fransche kritiek met
recht zoo gaarne noemt ‘le grand peintre des ombres et des douleurs’.
Israels bezoekt gedurende zijn verblijf te Parijs de toen bloeijende schilderschool
te Barbizon, maar onderging van Millet geen directen invloed. Moede van den
Parijschen rommel, waar hij, zooals altijd, ijverig werkte en naar levend model
teekende, vinden wij hem in 1847 in de Warmoesstraat wonende, waar zooals de
meester zelf het uitdrukt ‘het wurmen en knoeien begon’. Eerst in 1850 behaalt hij
zijn eerste werkelijke succes en wel door de schilderij ‘d e M i j m e r i n g ’ - waarop
levensgroot een meisje is afgebeeld, dat in een los wit gewaad met bloote voeten
onder donkergroen geboomte bij een beek tegen een glooijing aanligt. Alberdingh
Thijm noemde dit schilderij later kenmerkend voor deze eenigszins romantisch-weeke
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periode in zijn werk. In de kunstkroniek van 1850 wordt op het treffende dezer creatie
gewezen en Jozef Israels telt van dit oogenblik af blijkbaar mee in de voorste rijen
der Nederlandsche schilders. De wereld te rijk toog hij voorzien van de opbrengst
van genoemd doek (vijf honderd gulden) de Rijn over naar Dusseldorf. Verfrischt
van dit uitstapje, créeert hij het romantiesch pathetiesch schilderij ‘Adagio con
Expressione’. Men sprak nu over Israels als van een artiest van wien men voor onze
kunst de grootste verwachtingen koesterde. De schilder echter ontevreden met zijne
toen ontstane werken, verplaatste zich in 1853 nogmaals naar Parijs. Twee jaren
later, door eene rheumatische ziekte aangetast, vestigt hij zich te Zandvoort. Het
nieuwe leven ging in hem op. Hij doet voor goed afstand van het uitbeelden der
grooten, en der gebeurtenissen van weleer; van nu zou de frissche geziene natuur
hem onmiddellijk inspireeren.
Jan Veth zet nauwkeurig en interessant uiteen, dat deze ommekeer niet
onvoorbereid was. - Het oudste schetsboek uit den Zandvoortschen tijd, in 't bezit
van Jan Veth, bevat veel wat samenhangt met Israels' latere groote uitingen; o.a.
schetsen, die in zijn grootsch doek ‘de vrouw met den hondenkar’, nu in 't bezit van
de firma V. van Gogh, verwezenlijking vinden. Er kan volgens Jan Veth's meening,
die wij gaarne aanvaarden, geen sprake zijn van ommekeer in Israels' kunst. Dat in
't algemeen de genreschilder logisch uit den historieschilder is voortgekomen, wordt
volgens de meening van den auteur te dikwijls voorbij gezien. Israels' talent is
dramatiek aangelegd en dit is onveranderd gebleven, slechts de toon van het
dramatische in zijne rijpe en groote werken van later is fijner, edeler, reiner - intiemer.
Jan Veth doet in zijn tekst zoo gede-
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‘Le grand peintre des ombres et des douleurs’.
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tailleerd mogelijk den worstelstrijd kennen, die ook een Israels van zijn prille jeugd
moest doormaken, overtuigd van het nauwe verband dat vooral in de ontwikkeling
van elke merkwaardige persoonlijkheid ligt, tusschen alle wordingsmomenten
gedurende haar geheele leven. De auteur eindigt zijn interessanten arbeid met eene
beschrijving der platen, vijftig in aantal. Hierbij zijn aangestipt eenige kritieken der
auteurs van hier en elders.
J.H. SCHORER.
(***)

Luitenant-generaal J.B. van Heutsz
Luitenant-Generaal J.B. van Heutsz door Alex. - Amsterdam, L.J. Veen.
‘Meester sal hij sijn die hierinne de cloeckste is’.
JAN PIETERSZ. COEN.
HET zal gewis velen gegaan zijn als mij in de laatste jaren. De Atjeh-krijg, langen
tijd weggedompeld onder een grauw-vaag eenerlei heeft plotseling bezieling voor
ons gekregen door de lichtschittering van een naderend einde. Er is belangstelling
gekomen en blijde verwachting. Er is gevraagd naar kaarten waarop de zegevolle
tochten konden worden gevolgd en de schetsbladen die daartoe beschikbaar waren
werden met graagte geraadpleegd. Krantenverslagen, die eertijds slechts gewaagden
van zooveel meters gestolen telefoondraad, van voortdurend mislukte pogingen om
een kinderachtig eindje spoorlijn te beschermen, van offers zonder eenig nut
gebracht.... ze spreken nog wel van ruwe gewelddaden aan de eene en de andere
zijde, doch tegen een achtergrond van lachende rijstvelden en bloeiende
vruchtentuinen.
Na den schok, dien 't land gebracht werd door den afval van Toekoe Djohan is
eindelijk koers gehouden, is eindelijk met onwrikbare hand het roer gericht.
Wat is er nood geweest naar zoo'n stuurman.
Wie herinnert zich niet die zwoele stemming op het laatst der Deykerhof-periode,
toen onze bataljons op een ruimte van weinige kilometers tot werkeloosheid waren
gedoemd; een kring versterkingen met kanonnen en puntige aloës en daarvoor nog
weer een rij, ook weer met kanonnen en heel veel prikkeldraad. En daarvoor het
ondoordringbare gebergte, het onbekende. Achter dat scherm kon a l l e s gebeuren,
a l l e s . Dat maakte moedeloos, dat drukte.
Ik heb nog in mijn bezit een uitknipseltje uit de Java-Bode van den 31sten December,
den dag waarop voor Atjeh dat zoo gewichtig jaar stond aan te breken; ik wil er een
paar regels uit aanhalen, waaruit al die doffe moedeloosheid spreekt. Het is een
schetsje van ‘e e n o u d e j a a r s a v o n d i n d e t i j d e l i j k e l i n i e ’ - de tweede
rij versterkingen, waarover ik het juist had:
Ting, ting, ting - tong, tong, tong -....
(***) Het is ons eene eer dit portret van den meester uit het photografische atelier van Corine
Ingelse te Utrecht, voor het eerst te mogen publiceeren. Het is niet in den handel en
opgenomen tijdens de viering van zijnen tachtigsten verjaardag. Ongetwijfeld geeft dit portret
het interessante en bijzondere van Jozef Israels' fijn profiel, van de ongemeene sprekende
lijnen voortreffelijk aan.
F.S.K.
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Tang, tang, tang. ‘Dat is weer die vervloekte inlander, die zoo lang op zich laat
wachten, luitenant.’
Dit zeggende, neemt de schildwacht van het zuid-oost bastion den ijzeren bout uit
een gat van het stuk deurhengsel, dat naast hem is opgehangen en geeft het signaal
verder:
Tieng, tieng, tieng....
Kwart voor twaalf!
De drie slagen van de tong-tong zijn rondgegaan en de post is weer in haar
eigenaardige gonzende stilte gehuld.
Met de ellebogen op de borstwering geleund, een ledige petroleumkist onder de
voeten, blijf ik een oogenblik naast den schildwacht staan om het voorterrein te
overzien.
Het is een goddelijke avond. De volle maan giet haar zachte zilveren stralen over
de vlakte en de bergrug in het verschiet verheft zich in grillige phantastische vormen
tegen den helderen hemel. De enkele klapperboomen, hier en daar verspreid, torsen
met fierheid hun statige kronen.
De kampong, nauwelijks eenige honderden passen verwijderd, is in stille rust
gedompeld en haar zwart-groene met zilver omlinte rand verbergt, als een
ondoordringbaar pantser, wat zich daarachter bevindt.
Men zegt, dat zij verlaten is, die kampong, maar we weten het niet; want ze is niet
bevriend.
Armzalig stukje grond als resultaat van tientallen jaren overpoosd streven....
Ik bladerde verder in die geel- geworden papieren. Op eens viel mijn oog op 't verhaal
van de patrouille-Blokland, die op een paar honderd Meter van onze versterking
Aneu' Galong - toen sprak men nog van Anak Galoeng - was afgemaakt; de eerste
donderslag, die lucht bracht in de zoele atmosfeer. Een trein vol dooden kwam aan
bij het hospitaal van Pantai Perak en de gewonden werden in een eng
operatie-kamertje geholpen.
Er gebeurde toen een heele tijd niets.
Eindelijk de afval van Toekoe Djohan of Oemar:

Den Gulden Winckel. Jaargang 3

132
een tweede donderslag, maar niet zoo onverwacht als de eerste.
Ik blader nu snel door, want wat daar staat geeft geen blijde herinneringen: 't is
als het omloopen van menschen in een brandend huis, die in radelooze angst in het
eerst niet weten wat te redden, ja misschien niet eens, hoe er zelf 't leven af te brengen.
‘Uit mijn beide telegrammen - zei de oorlogscorrespondent van de Java-bode - kondt
ge zien welke verliezen ons het terrein L a m p e n o e r o e t - B i l o e l weder gekost
heeft, verliezen zooveel meer te betreuren, nu hedenmorgen zich de hemel in het
zuiden rood kleurde van de vlammen uit de twee verlaten bentings L a m k o e n j i t
en B i l o e l opgegaan.
In die kronkelwolken van rook, pestend van jenever dampen, verdween weer een
brok historie, knerpend, sissend.... onbestemde klanken uitbrakend, morrelend en
vloekend over de wispelturigheid van het oorlogsgeluk, dan weer enkele oogenblikken
in zachte stilte wegsmeulend ter herdenking van zooveel nutteloos vergoten bloed.
Het verhaal van den Atjeh-oorlog zal eentonig worden.’
Dat verhaal was reeds eentonig.... in zijn afwisseling.
Zou er dan niemand zijn, die n u - 't oogenblik was zoo gunstig - den juisten weg
wees?
Ja, van Heutsz was reeds op Atjeh. Zijn vlijmende critiek beet reeds in 't rond; hij
was niet gewoon om te verzwijgen, wat hij meende dat den toestand redden kon.
Maar.... men had hem niet geroepen als raadsman, enkel als een der onderaanvoerders,
die het zich evenals de anderen moest

Luitenant-Generaal J.B. VAN HEUTSZ

laten welgevallen om zich van tijd tot tijd door de Atjehers ‘t e l a t e n t h u i s
b r e n g e n .’
Nog was zijn tijd niet gekomen. Wel werden hem in die dagen van het smadelijke
terugtrekken der buitenposten de moeilijkste en gevaarvolste opdrachten verstrekt,
wel werden hem daar-en-boven nog verschillende belangrijke werkzaamheden
toevertrouwd, maar, hij bleef aanvankelijk toch slechts werktuig.
Z e l f s vroegen sommigen met angst zich af, - dit mag nu wel gezegd worden of hij ooit meer zou worden dan dat. Alex zwijgt er in zijn boekje van, maar mij wil
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het voorkomen, dat die eerste maanden na Oemar's afval voor van Heutsz tot de
moeilijkste van zijn loopbaan m o e t e n hebben behoord.
In de schitterende rede, waarmede Dr. Kielstra den gevierden held kortelings hulde
bracht werd ook van die operaties gewag gemaakt: ‘Aan de krijgsverrichtingen, die
dadelijk noodig waren om de gevolgen van Oemar's afval ten onzen voordeele te
doen keeren - zoo sprak de feestredenaar - nam de toenmalige overste van Heutsz
een belangrijk deel. Groot-Atjeh werd opnieuw, en nu voor goed, onder ons gezag
gebracht, en weldra won de overtuiging veld dat men, daarop weder ten aanzien van
de ‘Onderhoorigheden’ van Atjeh eene afwachtende houding aannemende, in de
vroegere, zoo zware geboete fout zou vervallen.
En toen men nu voor de vraag stond, wie het werk dan tot een goed einde zou
kunnen brengen, aan wien de militaire en staatkundige leiding met gerustheid kon
worden toevertrouwd - aldus vervolgt Dr. Kielstra - wees geheel Indië als met
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den vinger naar van Heutsz; niet alleen op grond van zijne in 1893 geuite meeningen,
maar veel meer nog op grond van de door hem in 1896 en 1897 verrichte daden, die
hadden doen zien hoe hij, door toewijding en voorbeeld, het vertrouwen van hoog
en laag verdiende.
Den 25en Maart 1898 werd van Heutsz, toen Kolonel, aangewezen om de leiding
van zaken in Atjeh op zich te nemen. Van alle zijden werd die benoeming toegejuicht;
men begreep, dat nu de rechte man was gebracht op de rechte plaats......’
Dit is mooi gezegd, naar mijne meening zelfs te mooi.
Thans, nu we een jaar of zes, zeven verder zijn, en 't pacificatie-werk naar allen
schijn zijn voltooiing nadert, kunnen we ons verbeelden, dat 't zoo geweest is Doch,
heeft de toestand zoo k u n n e n zijn... in een leger? Zeker, v e l e n hebben reeds voor
jaren in van Heutsz d e n m a n gezien van Atjeh; velen die hem bewonderd hebben
niet alleen en zelfs niet in hoofdzaak om zijn groote militaire gaven en talenten maar
allereerst om zijn grooten zedelijken moed, die hem steeds gaaf-weg zijn meening
deed zeggen, steeds strijden deed tegen vooroordeel, bekrompenheid en sleur; velen,
die reeds in '93 zijne verhandeling over de onderwerping van Atjeh hebben gehuldigd
als een daad van karakter.
Dan vrage men zich echter, of zoo'n persoonlijkheid - die militair was - niet
eindeloos veel zorgen zal hebben gekend, en of het niet héel, héel lang geduurd moet
hebben, voor en aleer niet de jongeren, die hem volgden en aanbaden, maar ook chefs
en benijders hem met den vinger aanwezen als d e n m e e s t e r .
't Is niet meer dan een vraag, en vermoedelijk zal het antwoord daarop wel nooit
ten volle door ons gekend worden. Maar ik g e v o e l , welk dat antwoord moet wezen,
en wanneer ik dan ook den Generaal in deze dagen een deel van de hem gebrachte
vereering hoor overbrengen op den vorigen Landvoogd en onze Regeering dan is dit
naar mijn vaste overtuiging niet slechts een uiting van bescheidenheid. Onafscheidelijk
van den lof, onzen grooten veldheer gebracht, behoort Neerland's dank te wezen aan
den Gouverneur Jhr. van der Wijck, die van Heutsz - het kan niet anders of ten spijt
van veel vijandige stroomingen - daar gebracht heeft, waar hij 't Vaderland zóó kon
dienen....
't Boekje van Alex, welks aankondiging ik op me nam, is een eenvoudig-geschreven
verhaal. Uit het voorgaande zal men reeds ontwaard hebben, wat ik noode in 't werkje
miste. Overigens geeft het heel populair een soort levensbeschrijving van den
Generaal; reeds vroeger in ‘Eigen Haard’ verschenen werd ze voor deze afzonderlijke
uitgave aangevuld met mededeelingen van een Indisch officier, die bij de laatste
Atjehsche krijgsverrichtingen een werkzaam aandeel nam. Die aanvullingen hebben
't geschrift zeer aan belangrijkheid doen winnen; 't is nog wel geen boekwerk
geworden van bijzondere geschiedkundige waarde, maar toch er wordt hier en daar
aardig en juist geteekend. Voor hen, die willen weten welke hoog-zedelijke
eigenschappen een legeraanvoerder maken, zooals van Heutsz er een is bevat 't
boeksken veel leerrijks. Daarbij doet de eenvoud - ja, 't nu en dan kinderlijke - in de
stijl, de warsheid van dikke klanken, die anders zoo menigmaal Indische
krijgsverhalen ontsieren, aangenaam aan. Of er geen leemten gelaten zijn in deze
karakterschets? Het ware ondoenlijk zeker bij iemand's leven, diens beeld volkomen
getrouw in schrift weer te geven. Maar toch had ik gaarne scherper de aandacht
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gevestigd gezien op enkele eigenschappen, die van Heutsz voor ons militairen zoozeer
doen uitsteken boven zijne omgeving; ik meen meer in den geest als hem na de
onderwerping van Polim de redacteur van de Militaire Gids in dat orgaan geteekend
heeft. Indien iemand tot juist oordeel bevoegd kon heeten dan was het de
oud-commandant van dat schitterende korps op Atjeh, van wien nog kortelings in
een der Indische bladen getuigd werd dat van hem de vorming uitging van den troep
tot een oorlogswerktuig in de volle beteekenis; van Heutsz vond, toen hij op Atjeh
kwam, in de Marechaussees een korps dat hem volkomen begreep. Wie dien troep
zoo gevormd had kon zeker de hooge militaire deugden van Atjeh's pacificator naar
waarde weten te schatten, hem met rechte loven als den man van moreelen moed,
als dienaar van de Waarheid, als onvermoeid voorvechter van het Indisch
officierskorps in den kamp tegen sleur, bureaucratie en gemakzucht, ten slotte en
boven alles als hervormer en bezieler.1) Ja, vooral als hervormer, als organisator is
v. Heutsz groot. Op grond van wat ik hoorde uit zijn omgeving en van links en rechts
opving vergeleek ik hem onwillekeurig met Lord Wolseley. 't Is waar, de laatste
heeft waarschijnlijk zijn roem overleefd. De War-Commission heeft, als zooveler
anderen ook zijn aureool aan 't verdoven gebracht, maar aan het beeld van den
schrijver van ‘The Soldier's Pocket book’ uit diens beste dagen herinnert mij o n z e
Generaal levendig. 't Is mogelijk dat ik dwaal, maar toch wilde ik wel enkele regelen
nederschrijven, die de talentvolle Archibald Forbes aan hem wijdde:
He is a man of whom it has been the habit on

1) Zie Orgaan voor Weermacht en Natie 1903 blz. 549 e.v.

Den Gulden Winckel. Jaargang 3

134
the part of those who do not like him to say that he has had exceptionally good luck.
Well, he has had some good luck; and on the other hand he has had not a little bad
luck. But what good luck has befallen him - he has proved himself thoroughly worthy
of. Success in all those affairs demanded fertility of resource, strength of purpose,
self-reliance and administrative skill. All those atributes belong to him and it was in
virtue of them that he achieved success. He never faltered or lost his head when
repeated hindrances threatened to baulk him; harassed by a depressing and almost
deadly climate, his buoyant courage never deserted him.
It has been said of him by his detractors that he is self-reliant to a fault, but it is
to be observed that those who thoroughly believe in themselves have a strong tendency
to make others believe in them also; and his frank self-reliance and self confidence
have ever reacted favourably on all around him.
Very much of his success has been due to his faculty of intuitive discernment of
character. With this skill in selection for his guide he gathered around him a band of
devoted adherents, in each one of whom he recognized some special and particular
attribute of which when the occasion occurred he made astute and purposeful use.
The ‘Gang’, as I have heard this following called by angry outsiders, were not by
any means one and all men of exceptional general military capacity. Some of them,
indeed, might have been called dull men. But never a one of them but had his
speciality. His coterie of adherents he was ever on the alert to recruit without regard,
for the most part, to interest or position, and acting simply on his perception of
character... Zou die schets ook hier niet opgaan?
En dan beveel ik in deze dagen van rechtmatige huldiging van dezen grooten
Nederlander, 't boekje dat zijn leven geeft, gaarne ter kennismaking aan.
TH.

Fragment*)
VOOR het open keukenraam zit de dienstmeid te schillen, den vollen bak tusschen
'r knieën, den emmer naast 'r, waar ze telkens met 'n kort gebaar de glans-gele
aardappelen in neer laat plenzen. - - - - - - - - - - - - - - Als ze gedaan heeft met 'r
werk, 'r handen, die de schillen bewoelen, geen enkelen aardappel meer vinden, zet
ze den bak voor zich op tafel, leunt achterover, suffig van de zonwarmte. Ze denkt
aan het vreemde van de laatste dagen; het afscheid van 'r vader, die geen vader voor
'r was; z'n dronkemanstranen, toen ie haar zoenen wou, en zij het niet toe wilde laten;
toen 'r vreemde emotie, terwijl ze voor de pastoriedeur stond; en dan den drukken
dag van gisteren, den eersten in 'r nieuwen dienst. Wat zou 'r leven nu anders worden,
zooveel prettiger dan thuis; daar had ze nooit anders dan beroerdigheid gehad; 'r
nieuwe dienst was 'n uitkomst, 'n verlossing voor haar geweest.
En aldoor soezend in het blakerende zonnetje, komen 'r wrange jeugdherinneringen
aansluipen in 'r denkloome hersens, en 'n vreemd plezier heeft ze erin, die daar vast
te houden, ze zoetjes, heel voorzichtig te doorzoeken; het was alles weer zoo lang
geleden, ze gaf er weinig meer om, maakte ze zichzelve wijs. Toch, altijd weer, zoo
ze eraan terugdacht, diezelfde knagende pijn, die ze gevoeld had als kind, het eenige,
om 'r doodsch bestaan thuis bij 'r norschen vader, die vloekte en sloeg, en 'r moeder,
schuw en futteloos als 'n hond, die aldoor getrapt en geranseld wordt. Ze doorleeft
*) uit den roman ‘Maagdlijkheid’, ter perse bij D. Buys Dzn, Amsterdam.
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weer haar vreugdelooze jeugd tusschen die twee, heel jong al kennend de ellende,
dat schrokkig egoïsme, dat de armoe brengt, die grimmige ruwheid, die ermee
saamwoont; die zich uit in kijven en slaan, van den vader 'n beul, van de moeder 'n
stille sloof maakt met leeggehuilde oogen en oud voor 'r tijd. Toen was in haar al de
bewustheid gegroeid, dat ze 'n achterafgezet, ongelukkig schepsel was, om wie
niemand zich bekommerde. Korte tijden van vrede, uiterlijken vrede waren er geweest,
als 'n handvol geluk tusschen die jaren van ruzie en wrok, en in een van die perioden
van verzoening had ze 'n broertje gekregen. Tien jaar was ze toen, en zoover 'r
herinnering reikte, was haar dagelijks onrecht gedaan; 't was 'n heele jeugd geweest
van verdriet en miskenning thuis, van stugge minachting door de buurtkinderen, die
met 'n meid uit zoò'n huishouen niet mochten spelen van hun ouders. En op school,
de zustersschool, om 'r heen de sarrende, treiterende kinderen met kinderenwreedheid.
Alleen in de kerk, waar ze alle morgens heenging, voelde ze zich verlicht; als ze daar
heel alleen achterin zat op de armenbanken, schuw achter 'n pilaar geknield om geen
gezelschap te krijgen, en ze bad tot God, die daar in het tabernakel leefde, dat Hij 'r
maar tot zich nemen zou, 'r oproepen uit 'r aardsche ellende. Maar toen 'r broertje
kwam, was dit 'n heerlijke verblijding voor haar, 'n zwijgende belofte van naderende
vreugde. En het ventje was opgegroeid, en zij, het jonge zusje, had 'm gedragen en
gesold, 'm verwend uit liefde en begeerte naar wat
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liefde, die ze tenminste in dit kind trachtte te kweeken; wat niemand 'r gaf op de
heele wereld, 'r vader niet en 'r moeder niet, geen levend mensch, zou wellicht die
kleine dreumes 'r geven. En ze had 'm getroeteld en gezoend, 'm geperst aan 'r
kinderlijfje als 'n klein moedertje, maar de liefde was niet gekomen. Langzaam had
ze het kind, háar kind, sterker en grooter zien worden, 'n gezond, stevig kereltje met
'n aardig bakkes, maar 'n tirannetje was ie. Bij het minste verdrietje, dat 'm overkwam,
wreekte hij het op haar, kneep 'r, sloeg 'r, of schopte 'r met z'n onbehouwen
jongensvoeten. Wat had ze gehuild den eersten keer dat ie haar 'n klap gaf; dat was
nou de dank voor al 'r toewijding, dat was nou de liefde, die ze had willen
wakkerroepen in dit jonge zieltje; wat liefde, al was het nog zoo weinig, voor haar,
z'n zusje, die zoo goed voor 'm was geweest al dien tijd. - Liefde voor haar, voor
háár, had het toen door 'r hersentjes gegierd als 'n rauwe lach van nijd, - liefde voor
háar. Maar dat bestond niet, nooit, nooit zou iemand van háar houen. -

J. STEYNEN

Weinig had ze zich verweerd, zoo hij 'r al pijn deed en dreinde; spoedig had ze geleerd
erin te berusten, want het was eigenlijk heel gewoon: ze leefden zooals vader en
moeder. Veel had ze toen weer gebeden, alle avonden op het arme bedje onder de
dakpannen, ineengekropen in de dunne dekens, met gevouwen handjes, tot God, den
Almachtige, dat Hij uitkomst geven zou. En eindelijk had God 'r gebed verhoord,
was ze de deur uitgegaan om te dienen, eerst bij menschen in het stadje, toen in
Amsterdam. Moedig was ze daarheen gegaan, had gehoopt, daar te vinden, wat hier
iedereen haar onthield, maar het werd haar 'n deceptie. Heel 'r leven leek 'n lange
bedeltocht, zooals ze was rondgegaan met uitgestoken hand, hunkerend naar 'n
aalmoes van liefde, die niemand 'r gaf.
Dan was de dood van 'r moeder gekomen, was ze naar huis gegaan, want dat hoorde
zoo; schelen kon het 'r niet. Ze vond niemand in de woning, alleen het lijk in de
bedstee, de verglaasde oogen starend met veel wit, den lippenloozen mond met het
smalle kin-reepje wijd openhangend boven den uitgemergelden hals. Nooit tevoren
had ze 'n lijk gezien, en afschuw, krankzinnige angst greep haar, joeg 'r het
doodsch-verlaten huis uit. Uit de tapperij aan den overkant was 'r vader komen
aanwaggelen, met 'n walmend pijpje in z'n mond, droevig gebarend zoodra hij 'r in
de deur zag staan, zich aanstellend als 'n gebroken man. En samen met 'r in het enge
woonkamertje, had de dronkaard luid gejammerd om de doode, was naar het bed
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gewankeld, en had het slappe lijk in z'n eenigen, onzekeren arm genomen, het zoenend
met z'n goren jenevermond. Maar met 'n lief praatje had ze hem er vandaan gelokt,
en vreemd was het, zooals ie zich door haar liet leiden. Vermurwd leek de hartelooze
kerel in haar zwijgend bijzijn, en schreiend smeekte hij 'r, hem niet alleen te laten.
'n Laatste vonk had de sintels van 'r liefdebegeerte doorgloeid toen; zou ze 'm nog
aan zich kunnen hechten, 'm wat beter kunnen maken dan ie was, door 'r
aanhankelijkheid? Naar 'r dienst in de stad was ze niet weer teruggegaan, alles had
ze aan 'm opgeofferd, en weer was het tevergeefs geweest. Na 'n maand samenwonen
met den rauwen zuiper, die met den dag kwaadaardiger werd, had ze 'm verlaten om
naar hier te gaan. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - J. STEYNEN.

Winckelkout
* Bij de bekende firma Grieben's Verlag te Leipzig verscheen dezer dagen de 8ste,
omgewerkte en vermeerderde druk van Dr. H. Ploss' standaardwerk: ‘Das Weib in
der Natur- und Völkerkunde’. De moeilijkheid, welke zich voordoet bij de
samenstelling van een boek als 't hier genoemde, dat
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eenerzijds een populair, anderzijds een wetenschappelijk karakter dragen moet, is
hier op zeer bevredigende wijze opgelost; een menigte van illustraties verduidelijkt
den tekst; men zou kunnen zeggen dat D e V r o u w hier volledig, ‘erschöpfend’ in
beeld is gebracht. Artsen en anthropologen zoowel als ontwikkelde leeken zullen in
dit werk de beantwoording vinden van talrijke vragen de vrouw betreffende.
Belangstellenden verwijzen wij voor verdere bijzonderheden naar 't aan deze afl. van
‘Den Gulden Winckel’ toegevoegd prospectus.
* In Engeland zijn in 't jaar 1904 nu reeds meer dan 1859 romans verschenen. Om
dezen stortvloed tegen te gaan heeft men van enkele zijden het denkbeeld geopperd
een belasting op deze productie te heffen. Zeer terecht o.i. merkt echter ‘La Revue’,
aan wie deze bijzonderheden ontleend zijn, op, dat door een dergelijken maatregel
niet de uitgevers, doch het publiek zou getroffen worden, dat eenvoudig iets meer
zou hebben te betalen, wat het willig zou doen met het oog op den verwoeden
roman-honger, die in Engeland schijnt te heerschen.
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Derde Jaargang No. 9
[In Memoriam]

Door den dood ontviel ons onze hooggeschatte vriend en medewerker
Dr. Jan Hartog.
Als een streng, rechtschapen, eerlijk man leefde hij onder ons en door die gevoelens
werd zijn pen bestuurd.
F.S.K.

Boeken voor de jeugd
ER valt vooruitgang te bespeuren op het gebied van de kinderlectuur.
Dat is een feit, waarover men zich te meer mag verheugen, omdat het niet maar
toevallig is; deze vooruitgang kan beschouwd worden als het gevolg van de meer en
meer gedeeld wordende meening, dat men, om goede kinderlectuur te kunnen geven,
zeer bijzondere afzonderlijke talenten moet bezitten. Vroeger - sommige
altijd-roet-ziende menschen zeggen, dat die tijd nog niet voorbij is, - vroeger waren
degenen, die als auteur-voor-groote-menschen mislukt waren, altijd nog zeer geschikte
kinderboekenschrijvers; thans is men 't er vrij wel over eens, dat beide soorten lectuur
in hun aard niet zoozeer verschillen, doch dat de kinderschrijver nauwlettend heeft
acht te geven op den invloed, die zijn werk hebben kan op de ontwikkeling van 't
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gevoel voor 't schoone, ware en heilige van den jongen mensch en dat hij meer dan
elk ander auteur zijn publiek moet kennen. Hij dient te weten, wat het kind mooi
vindt, wat hem treft, wat hem verheft, wat hem verveelt en ook wat hem doet lachen.
Ja, dit laatste vooral!
Dat doen onze kinderen te weinig bij hun lectuur en toch is dat eigenlijk meer
overeenkomstig hun aard, dan het houden van allerlei ernstige overwegingen, welke
zoovele boeken bij hen opwekken. Daarom een wensch!
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Wie geeft ons eens eenige vroolijke, vermakelijke kinderboeken; van dezulken, die
nu niet handelen over droevig-verdwaalde kinderen, wreed-verdronken poesjes,
humeurige meisjes of ondeugende jongens, maar waarin verhaald wordt van echte,
onschuldige, ongebonden, toomelooze pret!
In afwachting van de verwezenlijking, neem ik de vrijheid de aandacht van den
lezer te vragen voor eenige kinderwerkjes welke in 't laatst van 1903 verschenen
zijn.
Kinderen houden veel van dieren; en een verhaal, waarin beesten denkend, sprekend
en handelend optreden, heeft dan ook veel kans, om door hen mooi gevonden te
worden. De hond is door zijn trouw, zijn aanhankelijkheid als vanzelf aangewezen,
om de held van vele dergelijke verhalen te zijn. A n n a v a n G o g h -K a u l b a c h
en A n n a d e S a v o r n i n L o h m a n hebben beide een hondengeschiedenis
geschreven, de eerste in den vorm van een gewone vertelling, de tweede in dien van
een sprookje1)
Hektor is een prettig, geheel in den echten kindertoon geschreven boekje, het wekt
liefde voor het dier op, belangstelling in zijn lot, doordat 't de schrijfster gelukt is tot
het laatste toe de aandacht gespannen te houden. De kinderen leven het leven van
Hektor, zijn bazen, zijn vriendjes en vijanden mee. K l e i n - K n o e l i e , door
Wenckebach uitstekend geïllustreerd (wat zit die hond daar kranig tegenover het
titelblad), is voor jongere kinderen geschreven, gelijk blijkt uit den druk en hier en
daar uit de woordenkeus. In tegenstelling met het vorige werkje heeft dit boekje
groote gebreken. De woordenkeus is geheel niet kinderlijk: w i n s t b e j a g ,
ijdelheid, dientengevolge, welven, eindeloos,
wederwaardigheden, aanhankelijk-verstandig-lief,
v a n - a l l e s - e n - n o g -w a t - b e g r i j p e n d , zijn geen termen, die onze zeven- of
achtjarige kinderen kunnen verstaan. Ook verscheidene gedachten liggen buiten den
kindersfeer; ‘omdat liefde eindeloos is, zoo ruim, en zoo breed en zoo wijd, daarom
hebben ze óók lief, o, zoo lief, hun Klein-Knoelie’, - ziet, dat is al zoo onkinderlijk,
als 't wezen kan. Die kinderen houden van hun nieuwe hondje, omdat ze er mee
kunnen sollen en pret hebben en spelen, maar volstrekt niet omdat liefde is eindeloos,
en zoo ruim, en zoo breed, en zoo wijd!
Bovendien meent jonkvr. Lohman, dat 't kindersprookje een goede gelegenheid
is, om leelijke dingen te zeggen van de menschen. Dat begint op blz. 1 al, waar
gezegd wordt, ‘dat de menschen uit winstbejag en ijdelheid zoo weinig zorg hadden
gedragen voor 't teere gestelletje van Klein-Knoelie's paatje’. Verder:
op blz. 2: de menschen, die altijd meenen, dat ze nòg beter weten, wat mooi is dan
de natuur zelve.
op blz. 3: als 't mode is, dan doen de menschen soms héél wreede en héél dwaze
dingen, omdat het ‘zoo hoort’.
op blz. 4: De menschen pronkten met de eerste prijzen en gouden medailles, die
hij, Klein-Knoelie's paatje, veroverde omdat hij zoo mooi was.

1) A. v. Gogh-Kaulbach: Hektor. - Amsterdam, S.L. v. Looy.
A. de Savornin Lohman: Hoe Klein-Knoelie onder de menschen kwam. - Bussum, C.A.J. v.
Dishoeck.
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op blz. 18: de kat, die als alle dieren 't wel grappig vond, dat de menschen, die
denken, dat ze zoo wonderslim zijn, worden beetgenomen door de dieren, die ze zoo
ver beneden zich achten.
op blz. 23: dat de menschen heel sikkeneurig zijn op zulke punten.
op blz. 40: De menschen vinden 't kinderachtig en overdreven te huilen om een
beest.
Zulke uitspraken behooren niet in een boek voor kinderen; 't zal zeker ook
jonkvrouw Lohman's wensch zijn, dat het zwakke dier met liefde wordt behandeld;
ze keurt tenminste alle wreedheid af, doch dit geschiedt te boos-critisch. Wil men 't
kind liefde geven voor dieren, men prijze de goede behandeling, men waardeere en
vooral men geve hem dieren te verzorgen, doch hij behoeft op acht-, negenjarigen
leeftijd niet hautain neer te zien op menschen, die 't noodig achten hun hond de ooren
af te knippen. Jammer mag hij 't vinden, er om huilen, er boos om worden, maar 't
met een Schopenhauersgezicht veroordeelen, dat is anti-kinderlijk.
‘Zes Maanden Vrijaf’1) is meer een boek voor ouders dan voor kinderen.
Het verhaalt, ‘hoe tweeërlei inzicht van doktoren, tweeërlei inzicht van ouders in
de leiding van een knaap, den zoon dier ouders, en dan daarbij nog tweeërlei richting
voor zijn onderwijs’, niet zeer heilzaam is voor het bewuste individu. De Schrijver
heeft partij gekozen; hij is niet te vinden onder hen, die meenen, dat opvoeden
ongeveer hetzelfde is als kasplantjes kweeken en onderwijs hetzelfde als geleerdheid
inpompen, hij stelt een vrije, vroolijke, werkzame jeugd verre boven dat
onderdruk-leven van 't kind. Van zijn meening getuigt hij in dit boek, dat door ouders,
zoowel voor- als tegenstanders eener ‘al te gekunstelde leiding’, zooals de Schrijver
zegt, dient gelezen te worden. De avonturen, die Johan, de held van 't verhaal beleeft,
zijn aardig verteld; doch de

1) S. Kakebeeke: Zes maanden Vrijaf. - Rotterdam, D. Bolle.
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paedagogische tendenz, die er erg dik op ligt, kan de kinderen toch niet aangenaam
zijn.
Leerzame debatten tusschen H.B. Sers en hun ouders omtrent de voor- en nadeelen
eener ‘gekunstelde leiding’ behooren tot de mogelijke gevolgen van de lectuur van
dit boek. Wie niet vaststaat op 't gebied zijner paedagogische overtuigingen, geve
dit boek aan zijn zoon niet.

Uit: ‘Een Samenzwering op School’.

Sedert de Engelsche onderwijzer-geestelijke F.W. F a r r a r in zijn E r i c o r
l i t t l e b y l i t t l e de kostschool-gebeurtenissen tot het onderwerp van een boek
heeft gemaakt, is 't aantal kostschoolvertellingen buitengewoon sterk toegenomen.
Dat het op die scholen, vooral in Engeland, soms Spaansch toegaat, weet ieder uit
het boven aangehaalde boek van Farrar, doch dat het er zoo erg was als A n d r e w
H o m e ons meedeelt in E e n s a m e n z w e r i n g o p s c h o o l ,1) dat wisten wij
niet. Jongens, die 's nachts de waakzaamheid van hun surveillant en den portier
verschalkende, naar buiten komen, naar 't naaste dorp loopen en daar de touwen
doorsnijden van een luchtballon, welke den volgenden dag zou opgelaten worden,
is wel het stoutste stukje van dien aard, dat we ooit gehoord hebben.
De titel: Een samenzwering op school, is wel pakkend, doch niet geheel juist; ‘een
schooljongensamenzweerder’ ware beter; want er is wel sprake van een samenzwering,
ten doel hebbende verborgen schatten te vermeesteren, doch die wordt niet gehouden
op de school. Het geheele verhaal is erg op effect geschreven, vol spannende
tooneelen, en vaak-onnatuurlijke toestanden.
Uiterlijk en druk laten niets te wenschen over.
Het volgende werk2) vervalt in de tegenovergestelde fout. Het is een vrij kleurloos
verhaal; allemaal gewone menschen en gewone kinderen, wier leven kalmpjes
voortgaat zonder lotgevallen of avonturen. Daarom kon het boek echter wel goed
zijn, doch het is noch goed, noch slecht, het is kleurloos.
1) Andrew Home: Een samenzwering op school. - Baarn, Hollandia-Drukkerij.
2) Elisabeth Halden: Het huisgezin van den dokter. - Amsterdam, J.A. Sleeswijk.
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Ruim 260 bladzijden heeft de schrijfster voor gebabbeld en evenveel bladzijden
keuvelt de bewerkster van den Hollandschen tekst: Cath. A. Visser, haar na. Nergens
treft den lezer een mooie gedachte, nergens wordt hij eens opgetild, om te midden
van de kleine al-dags-bezigheden eens iets hoogers te zien of te hooren. En, niet
waar, de Genestet heeft 't ons al gezegd, dat ook in het kleine poëzie schuilt, - en was
het Douwes Dekker niet, die op tekstmatige wijze heeft geleeraard, dat er veel wijsheid
was in het zitten bij het spinnewiel?
Van die wijsheid en van die poëzie is in dit boek zeer weinig te bespeuren; wat wel
onder de lezing treft is de barre strengheid, waarmee sommige ouders tegenover hun
kinderen optreden. Dat is soms om er koud van te worden! Als een jongen, die dweept
met de zee en liever reisverhalen leest dan zijn lessen leert, ‘in’ zijn klas moet blijven
zitten, dan is dat werkelijk heel erg; doch onze sympathie voor de ouders die deze
neiging bij hun kind weten te leiden en te brengen in 't goede spoor is grooter dan
voor den vader, die alles laat loopen tot het eind van den cursus en dan zijn jongen
met een bullebakkig: ‘Kom de heele vacantie niet meer onder mijn oogen’ wegzendt.
Een nieuwe uitgave, L e n n i e 's S c h o o l l e v e n , vertelling uit het leven van een
Australisch meisje, behoort ook tot deze rubriek. Het is door Mevr. Beelaerts van
Blokland uit het Engelsch van L o u i s e M a c k vertaald, door L o u i s R a e m a k e r s
zeer goed geïllustreerd en in een keurigen band door de Hollandia-Drukkerij te Baarn
uitgegeven. Het geeft ons een prettig geschreven verhaal van
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het schoolleven van een paar vroolijke, guitige meisjes; waarom het juist Australische
meisjes moeten zijn, is niet recht duidelijk. Alles wat er op die school en in dien
kring gebeurt, kon ook overal elders hebben plaats gehad; behalve misschien de
strafsom op blz. 122, die behoort, naar we hopen, thuis in minder beschaafde streken.
Ze luidt aldus:
‘Vermenigvuldig 83721 pond 16 shilling en 5¾ stuiver met 798632519 en deel
het produkt door 9876’.
De schrijfster meldt niet of deze opgave ‘historisch’ is. Mocht dit zoo zijn, dan
blijkt het antieke schoolmeestergenus een taai ras; laten wij hopen voor onze kinderen,
dat daarginds in Australië het eenig overgebleven specimen, als de laatste der
Mohikanen, met de correctie der uitgewerkte opgaven zijn doodsuur veraangenaamt.
Lennie's schoolleven is door de vroolijke tooneeltjes, den aangenamen verteltrant en
keurige uitvoering een zeer mooi geschenk voor onze 14- of 15-jarige meisjes.
Een aardig boekje voor kinderen van pl. m. 10 jaar is H a n n i e 's v e r h a a l t j e s 1)
van Johanna Bakker. Daar zit stemming in, terwijl stijl en woordenkeus onberispelijk
en van dien aard zijn, dat het werkje door deze kleinen gemakkelijk kan begrepen
worden. Misschien is 't laatste verhaal: Va n h e t p r i n s e s j e , d a t o n t e v r e d e n
g e w o r d e n w a s , iets te moeilijk, wat verholpen kan worden doordat men 't niet
de kinderen in handen geeft, vóór 't goed is voorgelezen.

Uit: ‘Hannie's verhaaltjes’.

De lotgevallen te volgen van personen, wier levensloop rijk is aan gevaren, aan
afwisseling, aan groote daden, is voor oud en jong een leerrijk genot. Boeken, die
ons verhalen van mannen en vrouwen uit de officiëele of uit de fictieve geschiedenis,
mits zij natuurlijk zijn en waar, mogen gerust tot het beste werk, ook voor kinderen,
gerekend worden.
Zeer leerzaam, meer dan die van menig oorlogsheld, is de levensgeschiedenis van
Thomas Alva Edison, reeds door meer dan een auteur bewerkt, ook in 't Hollandsch.
En toch komt de lezer telkens weer onder de bekoring van deze buitengewone
persoonlijkheid. De Hollandia-Drukkerij te Baarn1) heeft een nieuwe
1) Johanna Bakker: Hannie's Verhaaltjes. - Illustratiën en Bandversiering van M. Tytgat. Bussum, C.A.J. van Dishoeck.
1) Thomas Alva Edison. - Naar het Duitsch van Franz Pahl. - Baarn, Hollandia-Drukkerij.
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levensgeschiedenis van dezen merkwaardigen man het licht doen zien; het boekje
draagt tot motto het fiere woord van Edison: ‘Ik reken mijn leven niet naar jaren,
maar naar technische campagnes’. De eerste veertig bladzijden zijn gewijd aan de
geschiedenis van Edison's jeugd en jongelingschap, terwijl de overige zeventig
populaire beschrijvingen geven van Edison's uitvindingen. Hoewel dit laatste deel
niet altijd even gemakkelijk te begrijpen valt, uit den aard der zaak, gelooven we
toch, dat onze jongelui dit boekje met genoegen en tot hun leering zullen lezen.
Van Edison's laboratorium in 1903 naar het paleis van den hertog der Sorben in
778.... il n'y a qu'un pas. De Sorben, een volksstam wonende aan den oever der Saale,
beleefden woelige dagen, in den tijd toen Wittekind zijn Saksers telkens tegen Karel
den Grooten aanvoerde. Van dien veelbewogen tijd uit Duitschland's historie verhaalt
ons een boek, dat tot titel heeft: ‘Om de Hertogskroon’.2) 't Is een boek, dat zonder
in lange historische uitweidingen te vervallen, een mooi beeld weet te geven van
dien tijd; de dialoog is levendig, de beschrijving aanschouwelijk,

2) J. Hendrik van Balen: Om de Hertogskroon. - Baarn Hollandia-Drukkerij.
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- terwijl de ontknooping vooral een helder-sprekend bewijs is voor de woeste
wreedheid, waarmee in die dagen veeten werden gewroken en twisten beslecht. 't Is
waar, er stroomt wel veel bloed in dit verhaal, - doch dit is, wil men een strijd schetsen
om een hertogskroon in de middeleeuwen, niet te ontkomen.
Zeer belangwekkend zijn de Wo n d e r l i j k e Av o n t u r e n v a n t w e e
D e e n s c h e j o n g e n s , een verhaal van Wa l t e r C h r i s t m a s , uit het Deensch
vertaald door Mevrouw Logeman-v.d. Willigen en uitstekend door L o u i s
R a e m a e k e r s geïllustreerd, uitgegeven door de H o l l a n d i a -D r u k k e r i j t e
B a a r n . Belangwekkend door de avonturen, die de beide knapen, een scheepsjongen
en een kind van rijke ouders, die voor plezier een reisje meemaakt, waarop hun boot
schipbreuk lijdt, beleven. Het stierengevecht is met meer geestdrift beschreven dan
deze ‘vermakelijkheid’ verdient, doch overigens is het een uitstekend jongensboek.
P e d e r M o s t , de held van het verhaal, is een persoonlijkheid, die onmiddellijk de
sympathie van elken jongen vraagt en die behoudt tot het einde van het verhaal toe.
Met belangstelling zullen de lezers van dit verhaal uitzien naar het vervolg,
S t u u r m a n M o s t , welk werk door den uitgever wordt aangekondigd.
Eindelijk nog een boek met lotgevallen, niet van moderne uitvinders, noch van
oorlogsmannen, doch van echte, hollandsche zeelui.
't Is een genot om Weruméus Buning te hooren vertellen van verre zeeën en
vreemde landen; in dezen bundel1) treffen wij wederom zeer mooie schetsen aan,
vooral de eerste, naar welken het boek genoemd is.

Uit: ‘Om de Hertogskroon’.

Stuurman Roelof was een zeeman van den ouden stempel; hij had een hekel aan
alle passagiers en vooral vrouwen en kinderen; zulke wezens behoorden niet aan
boord van een schip. Neen, met dames omgaan, dat was zijn fort niet en toen de
reeders, in wier dienst Roelof was, hem te dineeren uitnoodigden, om eens te zien,
of hij hoffelijk en galant genoeg was, om als kapitein van een passagiersboot naar
Indië te varen, toen liep dat dan toch danig in de war. Neen, stuurman Roelof kon
geen kapitein worden en hij moest 't aanzien, dat ‘een dansmeester met verlakte
1) A. Weruméus Buning: Stuurman Roelof, - en andere schetsen. - Rotterdam, D. Bolle.
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laarzen, een, die altijd naar een kapperswinkel rook en niet in staat was, om een
modderpraam van Haarlem naar Leiden te sturen’, zijn chef werd. Dat was wel erg
voor Stuurman Roelof. En hij was toch zoo'n echte zeeman; dat heeft hij bewezen
op de terugreis; toen kwam er zwaar weer dicht op de Hollandsche kust ‘de
dansmeester met de verlakte laarzen’ dronk en schonk borrels en Roelof, beseffende
zijn groote verantwoordelijkheid ten opzichte van zijn mede-schepelingen pakte zijn
kapitein in de borst, bond hem vast op een stoel en dwong met een korvijnagel in de
hand de beschonken bemanning tot gehoorzaamheid. Veilig en met alles wel aan
boord bracht hij 't schip over de Robbeplaat naar goede haven.
De reederij inziende, dat het toch de eerste verdienste van een kapitein is, dat hij
‘zijn schip over zee kan brengen’, benoemde Stuurman Roelof tot kapitein van de
boot, waarop hij zooveel beleefd had. Stuurman Roelof is een van de mooiste stukken
van den bekenden schrijver en ik zou, al was 't alleen om deze schets, het boek gaarne
in de handen zien van onze jongelieden.
Als onze Hoogere-Burgerscholieren deze schetsen liever lezen dan
Detective-romans, verhalen of Paul d'Ivoy-werken, dan valt er niet alleen vooruit-
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gang te bemerken in de kinderlectuur, zooals aan 't begin werd gezegd, maar ook in
de jeugd zelf. En dat zou een feit zijn van zeer groote beteekenis.
L.C.T. BIGOT.

Uit den pruikentijd
De Pruikentijd door W.F.H. Wunderlich. - Geïllustreerd door C. v.d.
Hart. - 75 Illustraties. - Uitgegeven in MCMIII te Amsterdam, door de
Uitgevers-Maatschappij ‘Elsevier’.
In zijn stillen eenvoud verklaart van Dale (1872) het woord P r u i k e n t i j d door:
‘de tijd van Lodewijk XV’, en P r u i k e n s t i j l door: ‘voorwerpen, sieraden in een
stijl, die tot het tijdperk der regeering van Lodewijk XV’ - 1715 - 74 - ‘en gedeeltelijk
tot dat van Lodewijk XVI behoort; het ouderwetsche in de kunsten, letteren, kleedij,
manieren enz’. Vollen vrede kon men niet hebben met deze laatste bepaling. Het is
niet het o u d e r w e t s c h e , wel het a c h t t i e n d e -e e u w s c h e . Wat Nederland
aangaat, om nu van Frankrijk niet te spreken, uit welk land de pruik naar Oud-Holland
trok, ten onzent begint de P r u i k e n t i j d reeds omstreeks het jaar 1680. ‘In het
eerste vierde gedeelte van de zeventiende eeuw droegen de Nederlandsche mannen
hun natuurlijk, doch zeer kort, haar; en bedekten bij het klimmen der jaren, wanneer
de kruin kaal begon te worden, die met kalotten. Het dragen van pruiken was toen
geheel in geen gebruik. Dan in het tweede vierde gedeelte dier eeuw begon men in
een ander uiterste te vallen. Men liet het hoofdhaar groeien tot langs den hals en de
schouders, waardoor het om de ooren en het aangezigt heen slingerde. Vele lieden
van hoogen rang onthielden zich er van. En al de predikanten vonden het eene
gewoonte, welke zij niet volgen wilden, deels omdat zij van de gemeenten voor te
wereldsch gehouden werd, deels omdat velen hunner er zeer afkeerig van waren,
deels, omdat de synoden tegen een al te modisch geestelijk gewaad steeds waakten
en ijverden’. - Omstreeks het midden der zeventiende eeuw werd er tusschen enkele
Nederlandsche godgeleerden een vinnige pennestrijd gevoerd om het dragen van
lang haar.
‘De mode voerde middelerwijl haar oppergezag, en stoorde zich aan niets. Het
dragen van lang haar werd van jaar tot jaar onder aanzienlijken en min aanzienlijken
algemeen. Vele predikanten, die tot den coccejaanschen (dat is vrijzinnigen) aanhang
behoorden, volgden haar eindelijk ook, (en) na het jaar 1660 volgden de meesten
coccejaansche predikanten de toen algemeen aangenomene gewoonte. Intusschen
evenwel was reeds het dragen van pruiken, eerst bij mannen van jaren, en daarna al
ras ook bij jongeren in het gebruik geraakt. Het waren blonde of anders gekleurde,
los gekrulde, pruiken, met zware en gekrulde kuiven, die aan natuurlijk haar gelijk
waren, of heetten te zijn, en over de schouders langs de borst heen wapperden tot
aan den elleboog. Zulke pruiken droeg men ten jare 1680 en van toen aan zag men,
eerst ook bedaagde, en naderhand jeugdige coccejaansche predikanten daar mede
op den kansel. Het wit poederen van natuurlijk haar was toen al eenigen tijd in zwang
geweest, en omstreeks het jaar 1680 begon men daarvan gebruik te maken zoowel
tot het versieren van de pruiken als van de lange natuurlijke haarlokken, w e l k e r
dragt echter in het begin der achttiende eeuw allengs bijna
g e h e e l p l a a t s m a a k t e v o o r d i e d e r p r u i k e n . Dit ook volgden met den
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tijd de coccejaansche predikanten, zoo jongen, als ouden van dagen. Derzelver
zoodanige hoofddeksels waren echter meestal niet zoo weidsch en zoo lang hangend,
als die van de politieken of leden der lands of stadsregeering. Deze hadden eene
hoofddragt, welke naderhand, toen eindelijk de last, welken men er van had, haar
aan de mode betwistte, de hoofddragt in kostuum is geworden, en in gebruik is
gebleven tot aan het jaar 1795. Men denke aan de karrépruiken van de leden der
regering van Amsterdam.’ - Tot dusverre de aanhaling uit ‘Yp e y e n D e r m o u t ,
Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk, Aanteekeningen op Deel III’, en
wel: Aant. 423, welke beide geleerden hun werk schreven en uitgaven in de jaren
1819-1827, en daarin doorloopend merkwaardige p r o e v e n leverden van den
pruikerigen stijl der achttiende eeuw.
De pruikdragers in Nederland tooiden niet alleen hun hoofd met Fransche pruiken,
maar zij maakten ook hunne hoofden tot bergplaatsen van Fransche ideeën, en
daardoor werden zij in het jaar 1795 navolgers, en men moet zeggen, wel eenigszins
belachelijke navolgers, van de Fransche Revolutionairen. De heer Wunderlich, die
vroeger heeft geschreven: eene Geschiedenis van de Weelde, eene Geschiedenis van
de Oude en Middeleeuwsche Beschaving en eene Geschiedenis der Nieuwere
Beschaving, heeft thans zijne krachten beproefd aan eene Schets van den Pruikentijd
in Nederland. Aan het slot zijner Inleiding zegt de schrijver: ‘Ik stel mij voor in de
volgende bladzijden een beknopt verhaal te geven van ons toenemend verval in de
achttiende eeuw.... Eindelijk, - dat wil hier zeggen: Tenslotte - komt eene beknopte
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behandeling van de nieuwe denkbeelden in ons land, van hun voortgang, strijd en
overwinning’. Even te voren had hij gezegd, dat de achttiende eeuw voor ons land
was een tijd van verval en achteruitgang op allerlei (men leze op elk) gebied, maar
tevens een tijd, waarin de zaden werden gestrooid, waaruit later eene nieuwe
maatschappij zou opgroeien’. In die laatste woorden spreekt de heer W. zijn geloof
uit, ik bedoel niet zijn godsdienstig, maar zijn geschiedkundig geloof, zijne
beschouwing over de R e v o l u t i e . Was de Reformatie in de zestiende eeuw eene
Revolutie, tevens Evolutie, op godsdienstig gebied, de Revolutie der achttiende eeuw
was beide op het terrein van het staatsleven in West- en Midden-Europa. Elke
Revolutie, ook de S o c i a l e , waarin wij thans leven, is voor een deel eene
verplaatsing van het gezag, dat is: van het Recht tot machtsoefening. Als de drager
van het Gezag zich alleen door geweld kan staande houden, zijn de dagen zijns levens
geteld en de Goddelijke Gerechtigheid treedt handelend op om den schuldige te
straffen en hem zijn Gezag te ontnemen. Dat werd ook in Nederland aanschouwd,
toen het oude, wankelende Staatsgebouw ineenstortte om plaats te maken voor een
nieuwen aanvang van Staatsontwikkeling. Aan deze laatste heeft de schrijver te
weinig aandacht geschonken en hij heeft bijna uitsluitend het oog gevestigd op ‘het
gebouw onzer nieuwe m a a t s c h a p p i j ’, welke hij in 1813 laat aanvangen.
Eenvoudig en geleidelijk teekent de heer W. in 13 Hoofdstukken den ‘Pruikentijd’,
en hij verhaalt van de ‘Toenemende Weelde, de Pronkmadam, het Zedelijke Verval
en den Petit Maitre, de Windnegotie, de Armoede, het Verval van het Staatsgebouw
en de Oneerlijkheid der Ambtenaren, den Achteruitgang van de Welvaart, den
treurigen toestand van het Onderwijs en de Domheid in het Bijgeloof, de Kerkelijke
toestanden, het Verval van Letteren en Kunst, de Democraten en de Regentenpartij,
Willem V en de Patriotten, en 1795.’ Met oordeel heeft de schrijver gebruik gemaakt
van zijne bronnen, en hij heeft een nuttig en leerzaam boek samengesteld, dat zich
gemakkelijk laat lezen. De rijke stof heeft hij weten samen te persen binnen het kort
bestek van tien twaalftallen bladzijden, wier inhoud door de keurige illustraties voor
het zielsoog van den lezer aanschouwelijk wordt gemaakt. Om een voorbeeld te
noemen, wijzen wij op bladzijde 115: ‘Regenten aan het spel met hun lapper en
snijder’. Bij die illustratie behoort deze tekst: ‘Zoo geschiedde iets (tijdens het bestuur
van Willem V), dat nooit had moeten gebeuren: democraten en regenten werden het
eens. Ze werden te zamen aangeduid met den naam van Patriotten, terwijl de
Oranjegezinden hun den scheldnaam van Keezen gaven, eene uitdrukking welker
oorsprong niet geheel vaststaat. De regenten begrepen maar al te wel, dat zij bij hunne
nieuwe bondgenooten wel het een en ander, dat vroeger gebeurd was, moesten goed
maken. Geld en drank deden daarbij goede diensten. In de clubs en genootschappen
werd ook de mindere man opgenomen. Vleierijen en vriendelijke woordjes werden
daar niet gespaard. De regenten brachten er in hoogst eigen persoon hun lapper en
snijder op de hoogte van de politiek en ontzagen zich zelfs niet met hen een kaartje
te leggen (Hartog)’.
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Uit: ‘De Pruikentijd’

Met instemming, en te recht haalt de schrijver de volgende woorden aan van Groen
van Prinsterer (Handboek, § 625, slot). ‘Onder de firma Oranje was er in (1747)
voortzetting van een anti-stadhouderlijk bewind’. Hiermede is de aanhaling ten einde,
maar de heer W. had moeten voortgaan met Groen te laten spreken. Deze grondige
kenner van de Vaderlandsche Geschiedenis zegt verder: ‘Een stadhouder die geduld
werd, maar bestemd om straks, gedwee, het werktuig der aristocratie, onwillig, haar
speelbal en slagtoffer te zijn’. Slachtoffer in den vollen zin des woords was Willem
V, toen hij zich verplicht zag om ‘op den 18den Januari 1795 met zijn gezin van
Scheveningen naar Engeland’ over te steken. Bij

Den Gulden Winckel. Jaargang 3

144
de vermelding van dit feit zegt de schrijver; ‘Met den val van Oranje ging de val van
de Republiek gepaard. Zij was aan hare veelvuldige kwalen gestorven’. Hier had de
heer W. een weinig meer moeten zeggen van de vlucht des Prinsen, en het
doodsbericht had hij anders moeten inkleeden, want de Republiek werd vervormd
en stierf niet. Alleen de oude Unie stierf, en daarvoor kwam, na veel overleg en
geredevoer, de Staatsregeling van 1798 in de plaats.
In die Staatsregeling zijn t w e e bestanddeelen, die ook reeds in de Natie aanwezig
waren in den loop van de tweede helft der achttiende eeuw. Daarvan openbaan: zich
hets e n t i m e n t e e l e enhetp h a n t a s t i s c h e e l e m e n t derBataafscheRevolutie,
in vele opzichten eene kinderlijke, in enkele opzichten eene kinderachtige nabootsing
van de Fransche Revolutie. Genoemde elementen, men kan gerust zeggen:
geestesstroomingen, zoowel in Parijs als in den Haag zich vertoonende, zijn noch
door den heer W., noch door anderen duidelijk gezien, en toch moet men die zien
en kennen, zal men den gang van de Revolutie op voldoende wijze beschrijven en
verklaren. Deze aanmerking maak ik echter niet om de waardij en de beteekenis van
‘de Pruikentijd’ te verkleinen. Immers moet bij de beoordeeling van dit werk, ook
waar op eene leemte wordt gewezen, in het oog worden gehouden, dat onze
geschiedschrijving en onze geschiedbeoefening eigenlijk nog niet is getreden in het
tijdperk der p s y c h o l o g i s c h e beschouwing en verklaring van de feiten en van
de toestanden, die achter ons liggen. Zelf nog meêdrijvende op den stroom der
Revolutie, hebben wij moeite om ons los te maken van onze omgeving en ons te
verheffen boven het gewone en alledaagsche peil van h i s t o r i s c h e c r i t i e k . De
verdienste van den heer W. ligt ook niet op het gebied van C r i t i e k , wel op dat van
trouwe afbeelding, teekening en schildering van hetgeen d e P r u i k e n t i j d , of wil
men: de Achttiende Eeuw in Nederland kenmerkt en onderscheidt van de Zeventiende
Eeuw, van den bloeitijd der Republiek, van de eeuw van Vondel.
G.J. GRASHUIS.
Zeist, 16 Januari '04.

Duitschers over ‘onze Oost’.
WIJ Nederlanders zijn zòò vertrouwd met het ‘wanbeheer’ onzer koloniën, zooals
het in de ‘Pers’ en van de lippen van verontwaardigde (!) volksredenaars steeds heet,
zoodra dit maar even in hun kraam te pas komt, dat velen er zoetjesaan werkelijk
aan gaan gelooven. Opmerkelijk is het, dat vreemdelingen, die onze koloniën bezoeken
en niet slechts vluchtig, maar jaren lang daar verblijven, meestal vol lof zijn over
ons beheer. Als men een goed patriot is, doet het weldadig aan zooiets te lezen en
het kan geen kwaad er eens de aandacht op te vestigen.
In twee kort geleden verschenen werken van Duitschers vinden wij thans dezelfde
waardeering: Dr. H. Breitenstein ‘2 1 J a h r e i n I n d i ë n , 2de dl. J a v a en Dr.
Axel Preyer, ‘I n d o -M a l a y i s c h e S t r e i f z ü g e ’.
Dr. H. Breitenstein is een officier van gezondheid, die 21 jaren in onze Oost
doorbracht. Men kan hem dus moeielijk van oppervlakkigheid beschuldigen; want
meer dan iemand was hij, krachtens zijn ambt, in staat door eigen oogen te zien. Zijn
oordeel vat hij in de volgende regels samen: ‘Het is den Hollanders gelukt uit de
half-wilde oerbewoners van Java vreedzame, gezeten burgers te maken. Heilig is het
eigendom op Java; de wet beschermt den kleinen man; in honderd jaren is de
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bevolking gestegen van 5 tot 23 millioen; het land voedt zijn kinderen en de rijkdom
van zijn bodem lokt duizenden jonge handelaars uit het verre Europa naar zijn schoone
landouwen; eendracht heerscht onder zijn vorsten en vrede en levenslust kenmerken
den boer.’
In Preyers boek lezen wij, nadat hij over het beheer der Engelsche koloniën heeft
gesproken: ‘Maar is het dan anders mogelijk? Kan een Koloniale regeering werkelijk
de liefde en trouw harer gekleurde inboorlingen verwerven? Kan een voornamelijk
door kleine boeren dicht bevolkte kolonie rijke financieele winsten afwerpen en
kunnen zich daar gelijktijdig groote plantage-, handels- en industrieele ondernemingen
intensief en krachtig ontwikkelen?
De eerste beide vragen hebben de Hollanders op Java glanzend in bevestigenden
zin opgelost; de laatste vraag is slechts in beperkten zin te verwezenlijken.’
Preyer, wiens boek later is verschenen, wijst òòk op de vermeerdering der bevolking
van Java, in èèn eeuw van 5 tot 25 millioen.
Dit zijn geheel andere dingen, dan wij gewoonlijk van Indië hooren.
***
Het boek van Breitenstein is een zeer interessant boek. Het doet hier en daar aan Van
Rees denken. De Schrijver heeft in zijn een- en- twintigjarigen loopbaan in Indië
heel wat gezien en ondervonden en hij deelt ons dat dikwijls op geestige wijze mede.
Als landgenooten hunne ‘memoires’ over Indië schrijven, laten zij veel onbesproken,
dat zij voor ons van te weinig belang
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achten; dat doen buitenlanders niet en daardoor worden hun werken dikwijls veel
interessanter. Oudgasten zullen zich waarschijnlijk de eigenares van het Java-Hôtel
‘Moeder Spaanderman’ nog

Uit: Dr. H. Breitenstein, ‘21 Jahre in Indien.’

wel herinneren. Deze uitmuntende vrouw, die met de meeste zorg de O r a n g
b s r o e s of nieuwelingen in Indië in de geheimen der Indische zeden en gewoonten
inwijdde, en voor velen met recht een Moeder mag genoemd worden, nam ook
Breitenstein onder hare moederlijke vleugelen. Hij vertelt daarvan vermakelijke
staaltjes:
‘Na het ontbijt ging ik naar mijn kamer met het plan de indrukken van den eersten
dag op te schrijven. Doch ‘Moeder Spaanderman’ veroorloofde dit niet. ‘Gij trekt
uw uniform aan, neemt een rijtuig en rijdt naar uw Chef om u te melden, zooals
gewoonte is. Het rijtuig, dat ik u zal geven, behoudt ge tot de rijsttafel en dan moet
ge uw middagslaapje houden. Dat doen alle menschen in de Oost en gij moet het
ook doen, anders ligt ge binnen het jaar onder de klapperboomen begraven.’
‘Ik waagde het niet deze catagorisch uitgesproken marschorde tegen te spreken
en vertrok.’
‘Ook voor de verdere verdeeling van den dag zorgde ‘Moeder Spaanderman.’
‘Om half een wordt de bel voor de rijsttafel geluid. Gij komt in witte kleeding aan
tafel. De jongen, welke uw kamer in orde houdt, zal bij den table d'hote achter u
staan om u alle schotels aan te reiken waarvan gij als nieuweling eten mag en eten
moet. Ik zeg m o e t , omdat gij u aan de Indische kost moet gewennen; wie weet hoe
lang het duurt, dat gij in een stad zijt. Zoo spoedig mogelijk stuurt men u naar de
buitenbezittingen en het is dan de vraag of gij kunt eten wat gij wilt, of dat gij alles
moet eten wat gij kunt krijgen, omdat u geen keus overblijft. Maar à propos, vandaag
is het de ontvangdag van uw chef. Om half zeven trekt ge uw rok aan en witte
handschoenen, neemt eem rijtuig en rijdt naar Paropatan, waar uw chef u aan zijn
vrouw en alle andere dames zal voorstellen. Doe mij nu
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geen schande aan, maar maak alle jonge dames duchtig het hof, anders zijt ge verloren,
want in de conduitestaten wordt, evenals van ieder officier, opgenomen, of gij u in
gezelschap goed beweegt.’ ‘Maar ik ben de Hollandsche taal nog veel te weinig
machtig om mij in gezelschap van dames goed te kunnen bewegen. Zou het daarom
niet beter zijn, dat ik tehuis bleef?’
‘Neen, volstrekt niet, gij gaat er heen. Ik heb nu geen tijd daarover verder met u
te praten. Maar gij moet er heen! Adieu!’
‘Maar zij ging niet en opeens begon zij te lachen, zoodat hare enorme vleeschmassa
in golvende beweging geraakte. Eindelijk hoorde ik haar mompelen: ‘Zoo'n mof,
zoo'n mof!’
‘Nu ja, riep ik, ik ben een “mof” maar waarom lacht ge zoo?’
‘Luister. Het vorige jaar woonde Dr. X. bij mij, ook een “mof” en ik ried hem naar
den ontvangavond van den leger-commandant te gaan. Wat denkt ge dat deze “mof”
deed, toen hij aan de vrouw van generaal B. werd voorgesteld? Neen, ik zeg het u
niet, raadt eens! Zòòveel wil ik u wel zeggen, dat de waaiers van alle dames terstond
omhoog gingen en een gelach en gesmoespel als een kleine storm door de zaal ging,
totdat een der dames opsprong en in de voorgalerij ging uitlachen. Raadt gij het niet?
Nu, dan zal ik het u zeggen: Hij kuste mevrouw B. de hand! Dat doet men bij u in
Mofrika, maar in Holland niet en in Indië ook niet. Zooiets mag men in gezelschap
niet doen. Men kan dat alleen in het geheim doen, onder vier oogen, want het is een
liefdesverklaring.
Neen, het is geen liefdesverklaring ook meer, maar de eerste acte der liefde, de
tweede is het kussen op den mond.’
‘En de derde acte?’ vroeg ik.
‘O, jou ondeugd!’ riep zij lachend uit en schommelde verder.
***
Zòò is er veel in Breitenstein's boek, maar ook veel ernst, veel wetenschap. Vooral
voor toekomstige geneeskundigen in Indië bevat het boek zeer veel, dat hunne
aandacht overwaard is. Malaria, Berri-berri enz. worden uitvoerig behandeld.
Als hij in Bantam werkzaam is, om de bevolking, die door een epidemie geteisterd
werd, voor uitsterven te behoeden, herdenkt hij Multatuli, vergelijkt den ‘M a x
H a v e l a a r ’ bij de ‘Negerhut’ en vertaalt de geheele heerlijke ‘Toespraak aan de
Hoofden van Lebak’ in prachtig Duitsch.
Hij breekt een lans voor den Javaan en wijst op de onzinnigheden der regeering
om b.v. tijdens de epidemie in Bantam, een menigte ziekenverplegers aan te stellen
op een salaris van... f 20 per dag en dan wel menschen als b.v. een gepensionneerd
intendant, die beweerde, dat h i j toch de kampong niet in kon gaan,’ een ontslagen
notaris en een gepensionneerde kapitein; hij vertelt ons van officieren, die naar de
buitenbezittingen werden overgeplaatst... omdat zij niet konden dansen, enz. enz.
Kortom een hoogst belangwekkend boek met goede illustratie.
*

**

Preyers boekje is niet zoo uitgebreid, maar evenzeer der lecture waard. In een kleine
300 pag. wordt de reis naar en het verblijf in Indië beschreven, benevens de aan die
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route gelegen stopplaatsen zooals: het Suez-kanaal, Aden, Ceylon, Malakka, Sumatra,
en ten slotte Java. Het zeer onderhoudend geschreven boekje, bevat in dit kleine
bestek een schat van belangwekkende dingen. Daaronder is zijne beschrijving van
Kandy, de oude hoofdstad van Ceylon en de botanische tuin aldaar niet het minst.
Ook 's Lands plantentuin te Buitenzorg wordt zeer geroemd. Het vraagstuk der
Chineezen, de tabaks culturen in Deli, het leven aldaar worden vrij uitvoerig
behandeld. De Atjeh-Oorlog krijgt evengoed zijn beurt als de Sinjo's in onze Oost,
en het is wel eenigzins beschamend voor ons hier b.v. te lezen:
‘Overigens was het indertijd amusant te zien, hoe in Hollandsche couranten naast
elkander, de heldhaftige vrijheidskamp der Boeren verheerlijkt werd, hunne vijanden
beschimpt en elke kleine overwinning van het Ned. Ind. leger op de dappere Atjehers
met vreugde begroet werd. En toch waren die Atjehers, als verdedigers van hun
vaderland, misschien nog meer in hun recht als de Boeren.’
De Indische couranten vindt de schrijver ‘nicht sonderlich interessant,’ wat hij
een gevolg noemt van de omstandigheid, dat de geestelijke ontwikkeling in Indië
niet hoog staat. Daarin staat Java ‘nicht nur weit hinter Europa, sondern auch hinter
anderen kleineren fremden Koloniën zurück.’
Wat de couranten betreft, willen wij den schrijver geen ongelijk geven; de
omstandigheden brengen het mede, dat die lectuur niet ‘sonderlich interessant’ is,
maar voor het overige blijkt hij niet bekend te zijn met de rijkdom van
wetenschappelijke litteratuur in verschillende Indische tijdschriften neergelegd, niet
bekend met de resultaten van tal van onderzoekingen en waarnemingen, door
Nederlansche ambtenaren en officieren dáár verricht. Ware dat wel het geval, hij zou
dit in de pen hebben gehouden.
Daarom, wij vergeven den heer Preyer deze weinig vleiende uitspraak, evenals
wij hem vergeven dat hij Weltevreden in zijn taal vertaalt met ‘Weltfrieden.’ Zijn
oordeel over ons als koloniale
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mogendheid is even gunstig als dat van den heer Breitenstein en zijn Indo-Malayische
Streifzüge zijn een Nederlandsche bewerking ten volle waard; weinige werkjes van
dien aard zijn daarvoor zoo geschikt als dit beknopte goed geschreven boekje.
J. HENDR. V. BALEN.

Veenhuizen.
De Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen door ‘Een onherroepelijk
Verlorene’. Met een voorwoord van Prof. Mr. D. Simons. - Rotterdam,
W.L. Brusse.
De landlooperij is een verschrikkelijke last voor de bewoners van het platteland. Men
moet buiten wonen om dat te weten. In mijn buurt bevindt zich een flinke
boerenhofstede, waar landloopers sinds jaren en jaren gewend zijn nachtleger te
vinden in een schuur, Des avonds ziet men vrouwen en kinderen, volwassen mannen
en jongens, daarheen trekken, om er in het stroo den nacht door te brengen, natuurlijk
alles op een hoop. Het komt voor, dat zij 's avonds laat komen aanschellen, half- of
heel dronken, nauwelijks instaat hun verzoek te stamelen. Vraagt men waarom de
boer dat bedelaarslogement niet opheft, dan krijgt men ten antwoord, dat hij bevreesd
zou zijn dat in dit geval zijn boeltje op een goeden nacht in brand werd gestoken, en
dus blijft het bestaan. Landloopers staan, te recht of te onrechte, in een kwaden reuk.
Het is mij gebeurd dat ik, op klaarlichten dag, des Zondagsmiddags, in mijn tuin met
een boer in gesprek, opmerkte dat hij niet luisterde, maar aanhoudend tusschen de
boomen door keek. Juist toen ik hem wilde vragen wat er was, zeide hij: ‘Neem mij
niet kwalijk, daar gaan landloopers en mijn vrouw is alleen tehuis’. En hij snelde
dwars over den akker weg.
Dat de regeering van gemeente en rijk maatregelen neemt om dergelijke
ongewenschte gasten te weren, is niet meer dan begrijpelijk, ja plicht, dunkt mij,
‘Wie niet werkt zal niet eten’, is een spreekwoord, dat in een welgeordende
maatschappij, op zijn plaats is. Maar of het nu van wijs beleid getuigt, om hooge
sommen uit te geven ten einde slechts t i j d e l i j k een zeker aantal van die lieden
tot werken te dwingen, z o n d e r z i c h v e r d e r o m h u n l o t t e
b e k o m m e r e n , daarop zal zeker niemand met ‘ja’ willen antwoorden.
In het boekje ‘D e R i j k s w e r k i n r i c h t i n g e n t e Ve e n h u i z en’, vertelt
een ‘oud-gast’ van die inrichting een en ander over Veenhuizen. Hij noemt zich ‘een
onherroepelijk verlorene’, en het feit, dat professor Mr. D. Simons, Hoogleeraar te
Utrecht, er een voorwoord voor schreef, stempelt dit boekske tot iets buitengewoons,
tot iets, waarmede rekening dient te worden gehouden.
Wij gaan stilzwijgend de reeks van misbruiken voorbij, welke volgens den
ongenoemden schrijver te Veenhuizen heerschen. Dit euvel zal wel altijd blijven
bestaan bij dergelijke inrichtingen; evenzeer als de organisatie dikwijls veel te
wenschen zal overlaten. Maar waarop hier de aandacht met nadruk dient gevestigd
te worden, dat is op h e t s t e l s e l ; het stelsel, dat aanleiding gaf tot het (ver)oordeel:
‘W i e e e n m a a l h e t g e s t i c h t b i n n e n t r e e d t i s o n h e r r o e p e l i j k
v e r l o r e n !’ De gang van zake is bekend: Een landlooper wordt opgepakt en
veroordeeld tot opzending voor een bepaalden tijd naar een Rijkswerkinrichting. Als
die tijd om is, wordt hij ontslagen, zonder meer.
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Maar nu breekt de ellende voor hem, die voor verbetering vatbaar is, eerst aan.
Waar zal hij heen? Hoe moet hij zijn brood verdienen? Niemand wil hem hebben,
en behoudens de zeldzame gevallen, dat een humaan en liberaal mensch hem de hand
reikt, keert hij tot het oude leventje terug; hij wordt en blijft landlooper.
En dat is nu het resultaat van tonnen schats! Men kweekt recidivisten, meer niet!
Kan daarin niet voorzien worden? Hebben we in ons land geen heide genoeg,
welke nog tot vruchtbaren grond gemaakt kan worden en waar de goeden een huisje
zouden kunnen bekomen, met hetgeen zij noodig hebben om te beginnen? Zou zóó
geen partij kunnen worden getrokken van de bekwaamheden dier menschen en
bovenal zou men ze zoo niet voor den ondergang kunnen behoeden?
Hebben we bovendien geen uitgestrekte koloniën, waar handen, om het meest
noodige te doen, ontbreken?
Of is het absoluut zeker, dat elke landlooper er de voorkeur aan geeft landlooper
te zijn; dat hij zou weigeren de kans op een bescheiden huisje met grond, om in zijn
onderhoud te voorzien, onverschillig waar, mits hij de kans hebbe met vlijtig werken
vooruit te komen? Het ware te beproeven met hen die zeer graag willen. Misschien
zou op deze wijze het getal dorpen op de Veluwe weldra toenemen. Men zie slechts
op de kaart: er is nog plaats genoeg. Dan zou daar ook voor andere dan landbouwers
plaats komen. Het boekje zij ter lezing aanbevolen aan elk Kamerlid en aan iedereen,
die zijn aandacht wijdt aan het sociale vraagstuk. Hier is wat goeds te doen, een daad
te verrichten.
v. B.
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Keur
Karakters en Ideeën, door G. Hulsman. - Haarlem, Vincent Loosjes.
Wáárop de moderne literatuur vermag te bogen - zeker niet op een overdreven
belangstelling, laat staan waardeering van d i e zijde van ons christelijk publiek,
gemeenlijk met het praedicaat ‘rechtzinnig’ aangeduid.
Want ofschoon er onder de jongere telgen onzer orthodox-geloovigen in zake
literatuur af en toe meeningen worden verkondigd die naar ketterij rieken, er onder
de vlag van ‘waardeering o n d e r v o o r b e h o u d i n c h r i s t e l i j k e n z i n ’ soms
een lading wordt binnengesmokkeld, die, bij consequent voortgezette toepassing der
door een oudere generatie van christen-mannen met voorliefde gehuldigde leer
omtrent het wezen der aesthetica, voorzeker tegen elken prijs behoorde geweerd te
worden1) - tòch blijft het algemeene oordeel, dat in de genoemde kringen over den
geest der moderne letterkunde wordt geveld, vrij constant en eenparig: s c e p t i s c h ,
s o m b e r , v e r v e l e n d , v i e s , en de houding welke tegenover ieder nieuw product
der moderne richting pleegt te worden aangenomen bijgevolg eene van niet te
verzwakken wantrouwen. En onderwijl wordt door de christelijke jongeren naarstig
gearbeid aan een ‘eigen’ c h r i s t e l i j k e literatuur. Niet alleen het maandschrift
‘Ons Tijdschrift’ - zoovele boekwerken als: Johanna Breevoort's ‘Vrouwenweelde’,
Enka's ‘Vereenigd’ en ‘Langs verschillende Wegen’, Schrijver's ‘Het eenzame Pad’,
Seerp Anema's ‘Verzen’ getuigen ervan. Ook op litterair gebied schijnt er leven te
komen onder de jonge belijders van de bijzondere Openbaring, iets dat terug doet
denken aan den tijd van da Costa, Beets, Hasebroek. - Alleen.....
Doch hierover binnenkort in een afzonderlijk artikel, waarin ik mijn bedenkingen
tegen deze litteraire strooming hoop te berde te brengen, tevens aantoonend hoe het
juist de in wezen gewraakte elementen zijn die van deze zoogenaamde ‘christelijke’
kunstproducten het waardevolle (waar dit voorhanden is) uitmaken.
Genoeg zij het hier de aandacht te vestigen op een schrijver, die, aan den eenen
kant vermijdend de struisvogel-politiek van vele der bovengenoemde christelijke
jongeren, die met de ‘nieuweren’ (vooral met de zoogenaamde Nieuwe Gidsers!)
coquetteeren onder den schijn van hun standpunt te veroordeelen, - aan de andere
zijde verfoeiend het koude, domme vooroordeel van de groote massa der rechtzinnigen
tegen alles wat op litterair gebied m o d e r n heet, er bij voorbaat evenzeer van is
doordrongen dat ieder tijdperk zijn eigene, van een vorige periode afwijkende denken beeldings v o r m e n van noode heeft, als dat het w e z e n der geestelijke en
zedelijke verzekerdheden voor iederen tijd, zal het waarlijk wèl zijn met dien tijd,
hetzelfde, dus constant-onveranderlijk moet blijven, steeds van nieuws beproefd aan
den toetssteen eener hoogere Realiteit, - in casu: de bijzondere Gods-openbaring.

1) Men zie o.a. de 1e. aflevering van den 9en jaargang van ‘Ons Tijdschrift’, tegen welker
inhoud door Dr. A.W. Bronsveld in de Kroniek der ‘Stemmen’ van Mei j.l. dan ook m.i.
gegronde bedenkingen zijn ingebracht.
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Foto Adr. Boer, Baarn.
G. HULSMAN

De heer Hulsman is een ernstig en rechtzinnig man. Doch, wat hiermede helaas
niet altijd samengaat, hij is ook een v e e l z i j d i g man. Hij is theoloog, doch tevens
literator en kunstkenner. Hij heeft veel gereisd en dit heeft hem in staat gesteld ruim
om zich heen te leeren blikken. Predikant, is hij alles behalve het type van een duffen
kamergeleerde of uitgedroogden catechiseermeester. Hij is op end'op een kind zijns
tijds, een man van de wereld, aangenaam causeur, in één woord: iemand met een
merkwaardig aanpassingsvermogen. Zijn geest is frisch, levendig, blijmoedig. Hij
schijnt geen man van het schrijnend dualisme, niet iemand wiens gedrukt
gemoedsleven
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gansch opgaat in de verzuchting van den apostel Paulus: ‘Wie zal mij verlossen uit
het lichaam dezes doods’, - uiterste consequentie toch ook van z i j n geloof; - veel
meer treedt bij hem het blijde geloof in 's menschen o n e i n d i g h e i d op den
voorgrond.
Hulsman schijnt iemand die het, ja, vredig te sterven, doch ook vreugdig te leven
verstaat. Hij verschuift niet alles naar een ‘Jenseits’. Het tegenwoordige heeft hij lief
als een gave Gods. Hij stopt zijn talenten niet onder de aarde doch woekert er mede.
De literaturen aller volken en tijden zijn hem zoovele kostelijke parelen, die hij niet
licht met ongewijde vingeren zal beroeren. Hij heeft een hooge opvatting van
literatuur. Ieder jaar één gróót man te bestudeeren, zich geheel in het leven en de
geschriften van dien man in te werken, diens geest in àl zijn rijkdom van ideeën te
doorproeven - dàt is zijn ideaal. En de vrucht van dit avond aan avond voortgezette
geestelijk verkeer, geworden onder 't intieme schijnsel der studeerlamp, werd door
hem neergelegd in dit zijn laatste boek ‘Karakters en Ideeën’, waar hij
achtereenvolgens behandelt de persoonlijkheid en werken van Lodewijk II van
Beyeren, Maeterlinck, Ibsen en Tolstoï.
Met ingenomenheid citeert hij het woord van een bekend schrijver: ‘Het hart van
ieder mensch is een heiligdom; men ga er binnen, doch met eerbied’. - En de
e e r b i e d voor de Kunst en den kunstenaar is het, die ook den nieuwen bundel van
dezen Groningschen predikant zoo aantrekkelijk maakt.
Of er veel nieuws uit valt te putten? Dat hangt er van af. Er zijn zeker vollediger,
ook critisch-juister beschouwingen over Maeterlinck geschreven; wie de werken van
b.v. Emil Reich en Roman Wörner over Ibsen bestudeerd heeft, zegt allicht van
Hulsman's opstel: ‘oude kost’. Doch wie genoemde schrijvers weinig of niet kent en
er prijs op stelt het een en ander over hen te hooren door een man, die hun
kunstenaarswaarde weet te schatten, al moet hij dan tegen den geest hunner werken
als christen vaak protest aanteekenen, - wie dit alles wil hooren voordragen door
iemand van zeldzame belezenheid, die niet alleen den Bijbel, doch ook Nietzsche
en Schopenhauer weet te citeeren, (misschien hier en daar zelfs wat àl te kwistig)
die zal hier zeker van zijn gading vinden.
Het is hier de plaats niet in nadere bijzonderheden te treden. Vandaar dat wij onzen
twijfel of Hulsman bijvoorbeeld den diepen zin van ‘Aglavaine et Sélysette’ wel
blijk geeft doorschouwd te hebben als hij schrijft: ‘Het drama l o o p t u i t i n 1)
leugen, echtbreuk en zelfmoord’ maar niet nader motiveeren zullen. Het boek is
interessant genoeg dat ieder het zelf leze en zich een oordeel vorme.
Een enkele opmerking nog. Waarom werden door schr. bijkans alle citaten
v e r t a a l d ? Hij kon toch gevoegelijk verwachten dat zijn lezers het oorspronkelijke
zouden verstaan hebben? Ook acht ik den heer H. te bescheiden om te meenen dat
zijn vertaling van b.v. Verlaine den franschen meester zou zijn nabij gekomen, laat
staan zou hebben overtroffen. Dus nog eens: wáarom?
Het spreekt echter dat deze opmerking aan mijn waardeering van dit boek geen
afbreuk wil doen.
G.v.E.

1) Ik spatieer. v. E.
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Dr. M.W. Meyer, De Natuurkrachten. Voor Nederland bewerkt door Dr.
B.C. Goudsmit. - Zutphen, W.J. Thieme & Co.
De schrijver van dit boek heeft zich tot taak gesteld ons een beeld te geven van de
natuurkrachten en van hare werking in de levenlooze natuur, en nu staat het daar als
een forsch geheel, in sierlijke lijnen en reeds bij een oppervlakkige beschouwing een
aangenamen indruk makende. Het is mij vergund geworden iets er van te zien; mijne
indrukken - zij maken geen aanspraak op volledigheid - volgen hier. Als voetstuk
heeft de schrijver genomen de aantrekkelijke gedachte dat aan alle verschijnselen in
de natuur slechts één zelfde kracht ten grondslag ligt, die alleen in grootte verschilt,
en dat al wat er geschiedt in het rijk der atomen slechts een mikroskopisch beeld is
van de verschijnselen, in het heelal waargenomen. Het beeld zelf is samengesteld
uit verschillende onderdeelen, schijnbaar niet bij elkaar behoorende, in werkelijkheid
één harmonisch geheel vormende. Naast de buiten de aarde plaatsgrijpende werkingen,
staan de als het ware onder onze handen geschiedende processen, naast en toch niet
onafhankelijk van elkaar. Tot die verdeeling, die nooit streng door te voeren is, komen
wij, door de waarneming der verschijnselen om ons heen er als van zelf toegebracht,
en als gevolg ook van den omvang onzer kennis. Van oudsher heeft men de
wetenschap van de oorzaken der processen in de levenlooze natuur bestempeld met
den naam van natuurkunde; zij is dan ook de fundamenteele wetenschap en slechts
om praktische redenen is de sterrekunde van de natuurkunde losgemaakt. Maar de
eerste kan de gegevens der laatste niet ontberen, wat men omgekeerd van de
natuurkunde wel zeggen kan. In ons beeld vormt de natuurkunde het middenstuk en
aan de andere zijde van de sterrekunde ligt de scheikunde.
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Wel onderscheiden zich de scheikundige processen van de natuurkundige
voornamelijk hierin dat zij alleen optreden bij de meest innige aanraking der lichamen
die op elkander inwerken, en dat zij daarin blijvende materieele veranderingen teweeg
brengen, maar in het wezen kunnen beide groepen der natuurwetenschappen niet
worden gescheiden.

Uit: Dr. W.M. Meyer, De Natuurkrachten.

Op den breeden gordel, dien het beeld om het middel draagt en die sterrekunde en
scheikunde met natuurkunde samenbindt, staan in gulden letteren de woorden:
zwaartekracht, licht, geluid, electriciteit en magnetisme. Het is meer dan een
eenvoudig toeval dat de electriciteit en de scheikunde naast elkaar zijn gelegen: die
twee onderdeelen geven ons de duidelijkste voorbeelden van overgang van het eene
verschijnsel in het andere. Immers, wanneer in een element zink door zwavelzuur in
een zinkzout verandert, dan kan hierdoor op willekeurigen afstand licht, warmte,
aantrekkingskracht worden opgewekt. Omgekeerd: een door de bewegende dynamo
opgewekte electrische stroom kan het zinkzout ontleden, zoodat er weer metallisch
zink vrijkomt.
Duidelijk blijkt hieruit dat natuur- en scheikunde bij elkaar behooren, evenals de
levende en de levenlooze natuur, evenals de organische en de anorganische
scheikunde. De grenslijnen zijn in ons beeld reeds fijn en worden steeds fijner,
naarmate wij ons beter rekenschap kunnen geven van wat wij waarnemen. Alles
schijnt er op te wijzen dat er in de geheele natuur geen processen plaatsgrijpen, die
in hun diepste wezen van elkander verschillen. Evenwel, van de veronderstelling dat
dit zoo is mogen wij niet uitgaan bij ons onderzoek der natuurverschijnselen. Naast
beweging en verandering van de stof komen bij het levensproces het gevoel, het
bewustzijn, het verstand, en tot nu toe zien wij daarin geen bewegingen of
veranderingen van de materieele bestanddeelen der natuur. Het bewustzijn is zeker
een afzonderlijke kracht, aan de materie maar ook nog aan andere voorwaarden
gebonden.
In groote trekken is daarmee het beeld geteekend en zijn de hoofddeelen genoemd,
die achtereenvolgens worden behandeld. In onderhoudenden vorm hebben schrijver
en bewerker een schat van wetenschap in dit boek neergelegd, de uitkomsten van de
jongste onderzoekingen niet vergetende.
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De ruim 500 afbeeldingen in den tekst zijn zeer goed; mooi zijn in de eerste
aflevering de eerste der 10 gekleurde platen en de eerste der 15 platen in zwartdruk,
de Gletscherpoort van den Rhônegletscher en den waterval van de Niagara
afbeeldende.
DR. CALKOEN.

Snufjes1)
Borel (Henri), De stille stad.
Deze jongste bundel van Borel bevat 4 schetsen. De eerste houdt de overpeinzingen
in van een eenzaam kunstenaar, na jaren terugkeerend in het landelijk stadje waar
hij eens, als kind, heeft gewoond; de tweede beschrijft een amouretje tusschen een
jongen man uit de Haagsche wereld en een ‘danseuse noble’, waarin het tragische
is, dat de man in de vrouw slechts haar ziel van artiste liefheeft, zooals die hem
áánzweeft in den droomnevel van 't voetlicht - en niet het mager, uitgehongerd
lichaam in 't oud groen tailor-costuumpje, dat hij, snakkend naar een enkele liefkozing,
vindt naast zich zitten aan een tafeltje in 't hôtel Central. - In ‘Compunctio’ wordt
ons de geschiedenis verhaald van een man, die, van zijn vrouw gescheiden, gedrukt
wordt door 't gevoel van haar aan haar lot te hebben overgelaten, doch in 't stille
Roermond, onder invloed van een zoete zuster van barmhartigheid, zijn zielerust
terug vindt. - Rest: ‘Oude Kip’, aldus de benaming die het oud mevrouwtje
liefkozend-schertsend wordt gegeven door het jong studentje dat bij haar op kamers
woont. Het mevrouwtje heeft geen kinderen; alléén maar kippen; 't studentje is
moederloos....
Schoon wel wat sentimenteeltjes is dit boek toch oneindig beter dan we van Borel
gewend zijn in den laatsten tijd. Pikante scènes à la Levenshonger komen er niet in
voor.

1) Op de met een * aangeduide werken komen wij later uitvoeriger terug.
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Hartogh (Henri), Sjofelen.
Acht schetsen, waarvan de laatste niet voltooid - het gansche oeuvre van een te jong
gestorvene! Het leven, lieven en lijden, lijden vooral, zooals 't zich dagelijks afspeelt
in de hofjes en achterstraten eener groote stad. 1e schets: een bevalling op 't oogenblik
dat de man zonder werk raakt; 2e schets: wat geharrewar van menschen rondom een
bleekveldje, over de plaatsing van een kippenhok; 3e schets: het naar een andere
woning overbrengen van een oud, wrak vrouwtje, dat bij geen van haar kinderen
ruste vindt. ‘Afspraakje’, o.i. de beste schets, beschrijft de teleurstelling van een
schuw kantoorjoggie, dat óók eens een afspraak met een meisje heeft durven maken;
edoch, op 't laatste oogenblik door haar wordt in de steek gelaten. Om hem heen de
zoele avond; overal paartjes.... En hij, hij is alleen....
Het ontbreken van enkele rauwe details zou aan de kunstwaarde dezer schetsen
ten goede zijn gekomen.

* Heyermans Jr. (Herman), Diamantstad.
Een boek van krotten-ellende in de jodenbuurt. Gemierel van viezige kinderen in
vunze beerputten; scheldende wijven; donkere achterkamertjes, waar in de broeierige
atmosfeer de gezinnen als muizen krioelen en 't geslachtsleven angstig vroeg ontwaakt.
Daar tusschen door de dreiging van werkstaking; blikrende agentensabels onder 't
joelende volk. - Dit alles fragmentarisch, geen aaneengeschakeld verhaal. Ofschoon
cru-realistisch toch een boek met mooie oud-bronzen glanzen over 't oude Amsterdam.

Louise B.B., Janneke de Pionierster.
De ingenieur Henk van Offenberg heeft een aanstelling bij de Ramelehsche
Goudexploitatie maatschappij; in een uithoek van Indië zullen hij en zijn jonge vrouw
gedoemd zijn drie jaar van hun leven te slijten. Het is een waagstuk; nog geen zijner
voorgangers heeft het ooit aangedurfd een echtgenoote binnen te voeren in die hel,
die Rameleh heet. Bij de ontscheping al begint de ellende; hun bagage is te Batavia
achtergebleven; kan eerst komen met de volgende mail; in een huis vol kakkerlakken
brengen zij den eersten nacht door. Geen der overige Europeanen van de neerzetting
bekommert zich om hen; in dien eigensten nacht dat de nieuw-aangekomenen honger
lijden vieren zij door een braspartij de aankomst van de mail. De lange eenzaamheid
in dit drukkend van bergen omsloten oord, deze ‘groene kom’, heeft alle naastenliefde
verstikt. Niets geestelijks wil er groeien, alles ‘paddenstoel-cultuur’. Janneke merkt
dit gauw genoeg aan de ongeschoren gezichten, de rafele jassen van Henks collega's,
van wie een stiekem drinkt, een ander speelt, een derde zich verstompt met lectuur.
En in deze verwildering komt nu de V r o u w met haar gracie, haar muziek, haar
‘home’, dat in zijn gezelligheid gauw tot ‘soos’ wordt geproclameerd door de triestige
jonggezellen van Rameleh. Rest laat zich raden.
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Kunst is dit boek niet; dáárvoor wordt de ellende van deze rimboe teveel v e r t e l d ,
te weinig g e s u g g e r e e r d . Toch, v l o t verteld is 't zeker; voor een verloren uurtje
daarom uitstekend werk.

Loveling (Virginie), De Twistappel.
De vrome, hare godsdienstplichten trouw vervullende Fernande heeft zich, uit liefde
voor het moederlooze kind harer zuster, met haar zwager, den Godloochenaar Mathijs,
in 't huwelijk begeven. Wederkeerige genegenheid bindt hen niet; schoon man en
vrouw voor de wereld leven zij in de strengste echtelijke afgescheidenheid. Gedurende de eerste levensjaren van den kleinen Gaspard berust de vader erin dat
zijn vrouw de geheele opvoeding regelt; eerst later, als de jongen wat ouder wordt,
stelt hij tegenover diens naieve, half vrome, half bijgeloovige opvattingen omtrent
God, dood en eeuwig leven, zijn eigen cynische, materialistische levensbeschouwing.
Gaspard, hierdoor in verwarring gebracht, het evenwicht zijner ziel verliezend, begint
daarop meer en meer een onverschilligheid aan den dag te leggen ten opzichte van
't geloof, hem eertijds lief. En als Fernande eindelijk ziet hoe Mathijs haar invloed
op den jongen geheel heeft geknot, dat het ál te vergeefs is geweest, ziet ze in: hare
zonde, die haar, eenmaal non en sedert bruid des Heeren, tot dit huwelijk met een
ongeloovige heeft gedreven. Ze wil boete doen en laat zich van hem scheiden op 't
oogenblik dat een spoorwegongeluk - hij gekwetst, zij hem verplegend - hen nader
tot elkaar voert. De smart brengt iets aan 't wankelen in hem, den zelf-bewusten
ziele-loochenaar.
Schoon niet dien kleurigen en gevoeligen rijkdom van enkele harer vroegere
werken vertoonend - zal toch ook dit laatste boek van de bejaarde schrijfster niet
nalaten op den lezer een eigenaardige bekoring uit te oefenen.

* Metz-Koning (Marie), Dominee Geeston.
Ds. Geeston, de zachtzinnige jonge predikant, die zoo gaarne de Christelijke Liefde
algemeen in praktijk zou zien gebracht (wij kennen hem uit ‘Gabriëlle’) heeft, na
den dood van het door den fabrikant Beringer verleide meisje, diens kind bij zich
aan huis genomen, zich niet storend aan de enghartige kletspraatjes van 't kleine
stadje. Wij maken met Willy kennis als jongetje van een jaar of zes, als hij in den
tuin in drift eene zonnebloem afsnijdt, omdat ze niet recht op haar stengel wil blijven
staan. Ook later, als Willy grooter wordt, blijft dit driftige en brusk-doortastende van
invloed op al zijn handelingen; de besluitelooze, haast vrouwelijk-zachte
‘oom-dominee’ wordt meer en meer van hém afhankelijk; als Geeston, die zich 't lot
van een ‘besproken’ vrouw der groote wereld heeft aangetrokken, door de publieke
opinie wordt gesteenigd en op een Zondag, als hij voor bijna leege stoelen en banken
preekt, van de doorgestane emoties der laatste weken overmand op den preekstoel
in zwijm valt, is het Willy die handelt, het stadje de tanden laat zien. Dat heftige in
den jongen beangst Geeston vaak; hij lijdt om wat hem in Willy een ‘raadsel’ schijnt.
En als de jongen eindelijk op school iets aangaande zijn afkomst verneemt en zóólang
vorscht tot hij àlles weet, tot de gruwelijke ontdekking komt dat Beringer, voor wiens
dochtertje hij een heilige jongensgenegenheid heeft opgevat, zijn.... vader is; in drift
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tot den onverlaat doordringt, hem half willens, half bij ongeluk vermoordt.... dan is
dat alles Geeston te veel; als Willy hem smalend bekent zijn geloof ook in God
verloren te hebben, zakt de jonge predikant in zijn stoel ineen; hij is dood....
Vooral om de karakterteekening van Willy is dit boek van de gevierde schrijfster
de lezing overwaard.

Reyneke van Stuwe (Jeanne), Zestien.
Op een goeden morgen heeft Ina van West een oud geschiedenisschrift gevonden,
de paar beschreven bladzijden er uitgerukt en.... is een dagboek begonnen. Door
bemiddeling van J.R.v.S. en den heer Veen is thans dit dagboek in 't licht gegeven
en zijn wij in staat het zestienjarig Haagsche bakvischje op den voet te volgen in al
haar verdrietjes en al haar vreugdetjes, zoo nietig en toch zoo ontzettend belangrijk!
We zien haar zich vervelen op school, hooren haar klagen over jongens die niet van
haar zijn àf te slaan; we lachen meê om haar gedicht, bezingend het ‘Scharlaken-roode
Monster van Verdoemenis en Dood’, (Mevrouw Kloos kan ondeugend zijn!) dat ze
staande op de bank voordraagt tusschen twee lesuren. En mèt haar raken wij bedwelmd
in die kleuren-wemelende maskarade-week, die voorbij ging als een droom.... Dan
die groote smart, die angst om de ziekte van moeder.... die voor Ina's luchtig zieltj'
is als een loutering....
Misschien zullen velen dit boek onbeduidend noemen; wij achten het het beste
wat de schrijfster ons tot heden gaf.
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Schrijver (G.), Ontwapend.
In Edelveen wordt zwaar gedronken: het dameskransje ‘Weldadig Hulpbetoon’ tracht
te vergeefs het drankmisbruik tegen te gaan; de predikant ook maant vruchteloos tot
matiging. Tot er aan de dorpsschool een jong hulponderwijzer van uit de stad
verbonden wordt en deze in Edelveen een Vereeniging sticht voor Geheelonthouding.
Dominee boos; hij acht Geheelonthouding òngereformeerd; zij randt de ‘Christelijke
vrijheid’ aan; het dameskransje spat van ergernis uiteen; toch sluiten enkele dames
zich aan bij de nieuwe beweging. Het drankmisbruik vermindert in Edelveen;
Verenlo's ideeën winnen veld ten spijt van dominee, die zich met hand en tand blijft
verzetten. - Tot eindelijk zijn zoon, die in Utrecht een woest studentenleven lijdt,
daar in een kermisnacht een meisje verleidt en zich voor 't hoofd schiet. Dàn eerst
ziet de predikant de uitwerking van den drank in al zijn ellende; is hij ‘ontwapend’.
Vooral in 't eerste gedeelte van dit boek ligt de tendenz er dik op; de beschrijving
van 't studentenleven in Utrecht is beter. Schoon allesbehalve k u n s t kunnen wij
het boek toch wel ter lezing aanbevelen.

Thorn Prikker (Ed.), Groote Meesters.
Dit boek beschrijft op humoristische wijze de lotgevallen van den heer Frederik van
Hull, ‘fijnschilder’, criticaster, ‘kunst’-recensent van de Avondbode, het blad waarin
hij snorkende artikelen schrijft over Fra Veluti, een schilder die hij iedere maand
opnieuw ‘ontdekt’. - Het is een prul van een vent, levend in een sfeer van
artistiekerigheid op zijn kamertje derde verdieping, terend op wat zijn vrienden, die
hij belikt in zijn blad, door eeuwig loterijen te organiseeren voor hem bijeenbrengen.
Zijn vrouw bakt loterij-aardappelen, zijn kind wordt gebakerd in loterij-luiers. En
onderwijl loopt de kunstcriticus met flaprende kunstdassen en flambard over straat.
Het boek is wel leuk-luchtig geschreven; er zit meer geest en ook meer éénheid
in dan in 't vorig werk van dezen schr. Litteraire waarde is echter ook hier weêr nul.

Winckelkout
* Liefhebbers van onze moderne literatuur gaan weer een goeden tijd tegemoet; van
de beste onzer hedendaagsche auteurs staan ons nieuwe boeken te wachten. Wij
noemen: een bundel-‘Tooneelstudies’ van H. Heyermans Jr.; van zijn dubbelganger
Falkland drie schetsen in éen band ‘Kleine Verschrikkingen’ getiteld. G. van Hulzen
zal zijn indertijd in De Gids gepubliceerden roman ‘In Hooge Regionen’ binnenkort
in boekformaat uitgeven; Ina Bakker verschijnt met een nieuw werk ‘Wat komen
zal’. ‘Over het leed van den hartstocht’ zal de benaming zijn van een bundel
realistische schetsen van Johan de Meester; de Vlaming Gustaaf Vermeersch komt
met een roman uit het burgerleven ‘De last’; zijn landgenoot Herman Teirlinck met
twee bundels novellen ‘De doolage’. J.E. Jasper, een nieuweling, met wien de lezers
van Onze Eeuw reeds konden kennis maken, zal het intieme leven van den inlander
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beschrijven in ‘Van Java's wegen’, en last not least zijn wij van Marie Metz-Koning
wachtend een verhaal ‘De Ring’.
* Nieuwe drukken in voorbereiding: Haspels, Vreugden van Holland, Metz-Koning,
Verzen, benevens een goedkoope uitgave van Allard Piersons ‘Oudere Tijdgenooten’.
* Tot leden der Commissie van Toezicht op de onlangs te Baarn opgerichte
Vereeniging ‘Nicolaas Beets’, welke zich het vormen van Christe lijke
Huisbibliotheken ten doel stelt, werden dezer dagen gekozen: Ds. G. Hulsman te
Groningen, Ds. E. Kuylman te Hoedekenskerke en Gerard Lieftinck te Amsterdam.
* Door den dood van den bekenden Züricher uitgever en schrijver J. Schabelitz is,
naar de ‘Publishers Weekly’ opmerkt, aan de wereld van kunst en letteren een
wonderlijke figuur ontvallen. Man van voortreffelijke kwaliteiten was hij wel de
meest boersche uitgever die ooit heeft geleefd. Toen hij de beroemde Memoires van
den Graaf von Arnim aannam, voegde hij op de briefkaart aan zijn kennisgeving toe:
‘Ik behoud mij het recht voor uw ellendig slechte taal te verbeteren.’
Een zijner briefkaarten aan een romanschrijver luidde ongeveer als volgt: ‘Om 's
hemels wil, kom toch eens die papiermassa weghalen, die je me hier hebt achtergelaten
om op te zitten kijken’. Een historicus kreeg het volgende thuis: ‘Je bent bezig je
leven te bederven; wat jij noodig hebt is niet geschiedenis te studeeren, maar te leeren
hoe je schrijven moet’.
E.

Snippers
Language is only clear when it is sympathetic.
RUSKIN.
Maak u zelf tot ezel en ieder plaatst een zak op uw schouders.
Deensch spreekwoord.
Maak uw kruis tot een kruk.
Spaansch spreekwoord.
La tempérance et le travail sont les deux vrais médecins de l'homme.
ROUSSEAU.
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Derde Jaargang No. 10
De dichter Peter Rosegger
LORENZ ROSEGGER, de vader van de dichter, waarover ik de lezers van Den
Gulden Winckel het een en ander wil vertellen, was een zeer goedhartige maar weinig
ontwikkelde boer, geloovig Katholiek tot de bodem van zijn hart. Zijn geheele
literarische kennis bestond uit eenige kerkelijke fragmenten, voornamelijk gebeden
en aanroepingen van heiligen, die hij (niet lezen kunnende evenals alle andere
bewoners van het gehucht) uit de geregeld bezochte kerk in het twee uren bergafwaarts
gelegene Krieglach naar huis bracht. Dit beperkte r é p e r t o i r e werd echter door
hem bij alle denkbare gelegenheden te pas gebracht, hetgeen zijn even geloovige
maar meer verstandige wederhelft dikwijls placht te ergeren. ‘Laat toch teminste’
zei ze op zekere morgen tot haar ‘Lenz’, ‘laat toch teminste onder het scheren voor
een oogenblik de heiligen met rust, anders snij je je met al die fratsen nog in je
bakkes’. - In zijn fanatieke getrouwheid aan alle tradiciën en symbolen van het
Katholicisme trachtte Lorenz ook zooveel in hem was zijn kinderen in dezelfde
beginselen groot te brengen.
De zeer begaafde Peter trachtte al spoedig uit alle uiterlijkheden van het Katholieke
geloof een diepverborgene g e e s t e l i j k e b e t e e k e n i s te trekken, die er door de
meeste geloovigen waarschijnlijk heelemaal niet in werd gezocht.
Maria Rosegger, geboren Rosegger (t o e v a l l i g e overeenkomst van naam), de
moeder van onze dichter, was, zooals reeds gezegd is, liberaler dan haar man. Evenals
Göthe kon ook Peter Rosegger getuigen dat i ‘vom Mütterlein die froh' Natur und
Lust zum fabuliren’ geërfd had. Maria Rosegger kende namelijk een menigte sprookjes
en geschiedenissen, die zij in 't schemerdonker aan de kleine Peter vertelde. Al deze
verhalen werden door de jonge toehoorder gretig opgezogen en later met allerlei
wijzigingen aan de jongere kinderen oververteld. Betrekkelijk spoedig was de moeder
aan 't eind van haar geheele vertellingenvoorraad genaderd, waarna de kleine Peter
van knechts en meiden, van boeren en boerinnen, kortom uit iedere beschikbare bron
zich nieuwe verhalen wist te verschaffen.
De invloed van moeder Maria Rosegger op de verstandelijke en zedelijke
ontwikkeling van haar zoon mag men gerust bizonder hoog stellen. Zij was het, die
hem door haar verstandig-liefdevolle leiding voor goed de lust tot l i e g e n en tot
het s t e l e n van kersen enz. bij buren deed vergaan. Tot het g e m o e d e l i j k e
element, dat bijna alle werken van Peter Rosegger bij uitnemendheid kenmerkt, heeft
Maria buiten eenige twijfel een belangrijk aandeel bijgebracht.
Eerst ettelijke jaren over de leeftijd, die bij ons voor het eerste schoolbezoek is
aangewezen, deed zich voor Peter eenigermate een begin van een officieele
leergelegenheid op. Een wegens ongeloovige uitingen uit zijn betrekking ontslagen
onderwijzer kwam na een lange broodelooze zwerftocht in deze streek aan en smeekte
de boeren uit dit en andere dorpen om hem zijn kost en
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inwoning te laten verdienen door 't houden van een soort van schooi met hun kinderen.
De boeren hadden hiernaar aanvankelijk heel weinig ooren. Hun voornaamste
tegenargument was dit, dat alle vroegere bewoners van de streek ook zonder eenige
soort van onderwijs ‘seli' g'storben’ waren, maar eindelijk lieten ze zich toch
overhalen, onder voorwaarde, dat de onderwijzer buiten de schooluren ook nog aan
‘was g'scheidteres’ wou meehelpen. - Het onderwijs werd zeer gebrekkig en met
enorme tusschenruimten gegeven, maar Peter leerde vlug lezen en verslond met huid
en haar de weinige oude boeken, die i machtig kon worden.
Peter had intusschen bij alle bewoners van zijn dorp en de omliggende plaatsen
een groote naam van geleerdheid verworven. Hij werd overal geroepen om voor te
lezen uit stichtelijke boeken, o.a. bij stervenden. Al spoedig kwam i op het denkbeeld
om bij zulke gelegenheden iets te ‘lezen’, wat eigenlijk niet in het boek te vinden
was, maar dat i voor de boeren veel beter verstaanbaar achtte (zoowel in taal als
gedachte) dan alles wat er wèl stond.
Het honorarium, dat de kleine Peter voor zijn leesbeurten genoot, was aanvankelijk
gelijk nul, maar werd later, toen zijn naam meer bekend was, op 2 Kreutzer (ongeveer
2½ cent) per leesbeurt bepaald. Voor een opgespaarde schat van 18 Kreutzer kocht
Peter eens een kalender met dagwijzer, landbouwaanwijzingen, verhalen, gedichten
en prenten. Het volgende jaar kwam i op het denkbeeld om liever... z e l f een kalender
te m a k e n . Het mengelwerk en de teekeningen hiervan werden wel in de geest van
de vorige jaargang, maar verder g e h e e l o o r s p r o n k e l i j k g e l e v e r d . Ook
de ‘weervoorspellingen’ ontbraken niet en het toeval wilde, dat een door de jonge
dilettant-weerprofeet tegen de tweede Paaschdag voorspeld o n w e e r zich werkelijk
in de vroege morgen van die dag voordeed, terwijl de officieele kalender ‘wolkenloses
Frühlingswetter’ voorspeld had. Door deze omstandigheid kwam Peter's jaarboek
bizonder in trek. Iedereen wilde het eenige exemplaar inzien1), en de lezers betaalden
vlotweg een gerande K r e u t z e r per hoofd voor dat genot. Dat roem en eer op deze
wereld niet bestendig zijn, moest Peter in het volgend jaar op een bittere wijze
ondervinden. Ofschoon i namelijk aan alle onderdeelen van de nieuwe kalender alle
denkbare zorg had besteed, was hem één kleine vergissing overkomen...
P i n k s t e r e n kwam n.l. bij hem ditmaal voor de variacie v ó ó r P a s c h e n ... voor
de boeren wasdit beslissend - ‘so dumm sammer nit!’ - en al de prachtige verhalen,
verzen en prenten waren niemand een Kreutzer waard!
Het werd langzamerhand tijd, dat de jongen een a m b a c h t leerde. Wat zou i
worden? Een b o e r zou er niet uit hem groeien, dat stond vast. Op zekere Maandag
bracht moeder Rosegger haar jongen naar Schneidermeister Nazi om hem als leerling
aan ZEd. voor te stellen.
Schneidermeister Nazi is een kostelijk type, in latere geschriften van Rosegger
voor ons geschetst. Hij was een doodgoed, gezellig rnensch, maar eenige
snijderseerzucht was hem niet vreemd. Toen moeder Maria bij haar voorstelling
speciaal releveerde, dat haar Peter nu maar snijder zou worden ‘omdat i toch voor
boer heelemaal niet deugde’, viel Meister Nazi haar tamelijk gemelijk in de rede met
de woorden: ‘Jô, jô, i versteh' schon. Schneider werden dass wili heutzutag' jeder
Mist un' Dreck’.
1) De boerenjeugd was intusschen wat meer literariesch geworden. De ‘school’ was ook door
eenige volwassenen gevolgd.
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PETER ROSEGGER

Peter's vlijt en ijver in het edele snijdersvak waren niet zóó of hij hield nog wel
ongeveer de helft van zijn tijd over voor d i c h t e n en s c h r i j v e n . Toen i tot
Schneidergesell bevorderd werd, was zijn hoeveelheid manuskripten al groot genoeg
om een behoorlijk groote bakkersmand te vullen. In vroolijke gezelschappen werd
geregeld ‘der lustige junge Schneider’ geroepen om te zingen of voor te dragen. Toen het eens bekend werd, dat een troepje ‘Wiener Herren’ de streek zou bezoeken,
had Rosegger voor die gelegenheid een soort van tooneelstuk in verzen gemaakt en
met eenige landelijke a c t e u r s en a c t r i c e s ingestudeerd. Op de bewuste dag zou
het stuk onder de open lucht worden afgespeeld, maar... na het eerste tooneel van
het eerste be-
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drijf gaven de ‘Wiener Herren’ ieder een Kreutzer ‘d a m i t 's g l e i c h a u f h ö r t !’
- Deze Kreutzers werden aan Rosegger ter hand gesteld en vormden zijn eerste
(voorloopig weinig opwekkelijk) S c h r i f t s t e l l e r h o n o r a r . Een van de ‘Wiener
Herren’ had intusschen half schertsend de dichter aangeraden ‘auch'mal’ wat in die
Zeitung zu schicken’, en dit had i, hoe geërgerd ook, zich in 't oor geknoopt. Werkelijk
zond i eenige tijd later een paar gedichten naar de G r a z e r Ta g e s p o s t (de krant
die Meister Nazi voor z'n snijpatronen gebruikte).
De redacteur van dit blad, Dr. Swoboda, later een van de trouwste vrienden van
onze dichter, was niet alleen een zeer ijverig en bekwaam redacteur, maar tevens
(zooals uit Rosegger's werken voldingend blijkt) een echt eerlijk en edel mensch.
Hij was een Czech van geboorte, maar had een volledige Duitsche opvoeding genoten.
Spreekt het Czechische woord S w o b o d a van ‘vrijheid’, l i b e r a l i t e i t was
werkelijk een der voornaamste karaktertrekken van de man, die zoo heette.
Eerst veel later kreeg Peter van Swoboda een zeer sympathétiesch antwoord,
waarin deze hem o.a. verzocht hem a l l e s te willen zenden, wat i tot dusver
geschreven of gedicht had. Peter had geen geld genoeg on zulk een kolossale
papiermassa per post te verzenden, maar toen eenige tijd later een ander lid van zijn
familie naar Graz moest droeg i Peters ‘Sämtliche Werke’ in een mand op zijn rug
naar het redactie-bureau. Daarna verliepen er weer verscheidene maanden.
Toen Rosegger de geheele geschiedenis al bijna vergeten was en hij de Kerstdagen
in het ouderlijk huis kwam doorbrengen, hoorde i daar dat de postbode er verscheiden
malen geweest was, dat Peter zoo gauw mogelijk aan de post moest komen, want
dat er daar een massa brieven en pakken voor hem lagen. Hoewel het negen uur 's
avonds was toen Peter dit hoorde en het post-kantoor
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ruim twee uur gaans verwijderd was, wou i toch met alle geweld ‘dadelijk’ er naar
toe. Hij kwam er om elf uur aan, maar vond natuurlijk het kleine postkantoortje dicht.
Gelukkig was de kerk voor de middernachtsmis open. Peter woonde de
godsdienstoefening bij en sliep daarna bij een boer in de stal. De volgende morgen
was i een uur te vroeg aan 't kantoor. Toen het loket eindelijk openging werd hem
(zijn toilet zal waarschijnlijk niet al te best gesoigneerd geweest zijn) door de beambte
toegesnauwd: ‘Z u e r s t a l l e A n d r e !’ Toen alle anderen geholpen waren, kreeg
i eindelijk gehoor en werd hem behalve een exemplaar van de G r a z e r Ta g e s p o s t
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een groot aantal brieven en pakketjes, waarvan verscheidene van geldswaarde,
toegestopt. ‘Alles für den Naturpoët, nehm' Er 's nur Alles gleich mit!’ zei de nijdige
beambte.
Dr. Swoboda was er in geslaagd in een gloeiend gesteld artikel de aandacht van
zijn publiek op den Steirischen Naturdichter te vestigen.
Van dat oogenblik af aan begon voor Peter een geheel ander leven. Door de invloed
van Dr. Swoboda werd i eerst voorloopig in de boekhandel als bediende geplaatst in
een tamelijk ver gelegene plaats. Toen i 't in de boekhandel niet langer kon uithouden
(hij mocht alleen boeken afstoffen en inpakken, geen boeken lezen) zorgde Dr.
Swoboda nog eens voor hem op een andere manier. Peter werd namelijk op zijn
aanbeveling zonder admissie-examen en met vrijstelling van betaling geplaatst als
leerling van de laagste klasse op de H a n d e l s a k a d e m i e (wij zouden eenvoudig
h a n d e l s s c h o o l zeggen) te Graz.
Ofschoon de volwassene Peter hier met heel kleine jongens in een klasse zat, was
hem deze schikking toch bizonder aangenaam, vooral omdat i aan zijn leeraren nu
en dan eens het een en ander mocht vragen. - Wiskunde en de handelsvakken
interesseerden hem intusschen maar zeer weinig - ge-
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schiedenis en letterkunde daarentegen bizonder. Terwijl Rosegger nog op de
Handelsakademie de lessen volgde, maakte i geheel door eigen initiatief kennis met
de toen al algemeen bekende en gewaardeerde schrijver Robert Hamerling. Rosegger
zelf voelde zich aanvankelijk tegenover Hamerling, ofschoon deze hem zeer
vriendelijk ontving, niet op zijn gemak, vooral tengevolge van de afgemetene
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min of meer gemaakte manier van spreken aan deze beroemde schrijver eigen. - Later
zijn Rosegger en Hamerling groote vrienden geworden. De persoon van de laatste
bleef echter zijn jongere vriend voortdurend in die mate imponeeren, dat i hem
niettegenstaande zijn aanhoudend verzoek, in zijn brieven in plaats van ‘Lieber
Freund’ altijd door ‘Herr Professor’ bleef noemen.
Onder de goede vrienden van onze dichter moeten ook vermeld worden de uitgever
Heckenast en de schilder Defregger. Ook de uitgever Staackmann werd na Heckenast's
dood 's dichters vriend.
Peter Rosegger is voor de tweede maal gehuwd en verheugt zich thans in 't bezit
van een aantal volwassen kinderen uit beide huwelijken. Een van zijn zonen is een
gezocht medicus, een ander rechtsgeleerde en als de beide zoons bij hun vader te
gast zijn, krijgt i somtijds in elk van zijn ooren een verschillend c o l l é g e , een
juridiesch in het eene en een mediesch in het andere.
Twee groote filanthropische daden van Rosegger in de allerlaatste jaren zijn de
stichting (door het oproepen van inteekenaars) van een mooie (evangelische) kerk
en een flinke school in de streek zijner geboorte. (De kinderen van R. zijn evangeliesch
gedoopt en aangenomen, hij zelf is Katholiek gebleven.)
Op zijn sestigste verjaardag in het vorige jaar werden aan de dichter (tegen zijn
eigen verlangen) van alle zijden de meest verschillende soorten van warme hulde
gebracht. - Een van de meest merkwaardige hiervan is stellig zijn benoeming tot
eere-doctor in de filozofie aan de Hoogeschool te Heidelberg.
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In de laatste helft van zijn leven trad Rosegger behalve als schrijver voortdurend
in verschillende plaatsen van Oostenrijk en Duitschland ook als v o o r d r a g e r op.
Eerst in de allerlaatste jaren heeft i, overigens in tal van opzichten zijn voorbeeldige
werkkracht bewarende, dat bizondere gedeelte van zijn arbeid vaarwel gezegd. Van
de ontzachelijk talrijke w e r k e n van Rosegger stip ik er hier maar enkele weinige
aan, n.l. de romans J a k o b d e r L e t z t e , d a s e w i g e L i c h t en We l t g i f t ,
de bundel A l s i c h j u n g n o c h w a r , de schilderingen van D a s Vo l k s l e b e n
i n S t e i e r m a r k , de l i t e r a t u u r h i s t o r i s c h e bijdrage P e r s ö n l i c h e
E r i n n e r u n g e n a n R o b e r t H a m e r l i n g en het vooral in m o r e e l e zin
hoogst belangwekkende M e i n H i m m e l r e i c h , G e s t ä n d n i s s e u n d
E r f a h r u n g e n . - In Stiermarkensch dialekt schreef R. de bundels
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Z i t h e r u n d H a c k b r e t t (gedichten) enz. - Van het tijdschrift H e i m g a r t e n
was de dichter gedurende tal van jaren de redacteur en de voornaamste medewerker.
De meest vernietigende kritiek, die ooit over Rosegger's werken werd uitgesproken,
was volgens zijn eigen zeggen... die van zijn oude voormalige principaal
Schneidermeister Nazi. Toen Rosegger voor eenige jaren de hoogbedaagde man nog
eens bezocht, werd i door deze op vriendelijk-beschermende toon begroet met de
woorden: - ‘Ik heb wel 'es v e r z e n van je gezien. - Voor 't snijdervak had je wel
niet veel s c h e n i e , een g o e d e kleermakersbaas zou er nooit van je gegroeid zijn,
maar... 't is toch e r g j a m m e r , dat je maar niet liever hebt doorgezet!!’
Dr. J.M. HOOGVLIET.

Folklore.
Kinderspel en Kinderlust in Zuid-Nederland door A. de Cock en Is.
Teirlinck. Bekroond door de Kon. Vlaamsche Academie voor Taal- en
Letterkunde; 3e deel, 284 bladzijden. - Gent, A. Siffer.
IN de September-aflevering van den vorigen jaargang van dit blad hebben wij een
aankondiging geplaatst van de eerste twee deelen van dit werk. Thans reeds is een
derde deel verschenen, even uitvoerig als de twee voorgaande. Het handelt over
Werpspelen, en over Vinger-, Hand-, en Vuistspelletjes. Eenvoudige afbeeldingen
en muzieknoten, ofschoon minder overvloedig dan in de beide vorige deelen, dienen
tot toelichting. De mazen van de zegen waar de schrijvers mee visschen zijn zóó
klein dat er letterlijk niets door ontkomen kan; de kleinste vischjes vangen zij in hun
netten op en brengen zij op den oever van hun lettergaarde. ‘Ondeugende jongens
werpen met steenen naar elkander, naar voorbijgangers, naar dieren, naar fruit’,
zeggen zij, en dan gaan zij ‘de echte kinderspelen m e t s t e e n a l s w e r p t u i g
beschrijven.’
Partijtrekkend voor onze jongens, moeten wij tegen deze kenschetsing van
o n d e u g e n d e even protest aanteekenen. Er zijn inderdaad jongens die geen hond
of kat kunnen zien loopen of zij smijten er naar, en daarvoor hebben zij soms de
steenen al bij voorbaat in den zak. Zij kunnen geen vrucht aan een boom zien hangen,
al is 't ook maar een oneetbare kastanje, of die vrucht moet er eerst af. Wij zouden
deze krachtuiting liever niet als een ondeugd beschouwd zien, maar als een oefening
in handigheid, als een atavistisch overblijfsel in den mensch, overgeërfd uit den tijd
toen hij nog in wilden toestand verkeerde en dikwijls met aanwending van list en
behendigheid in zijn levensonderhoud moest voorzien, wat hem menigmaal, vooral
in de ruwere luchtstreken, zeer moeilijk gevallen moet zijn.
Tegenwoordig wordt het sommige apensoorten als een verstandelijke verdienste
aangerekend dat zij vruchten met een of ander voorwerp van den boom gooien. Er
moet ook een tijd geweest zijn dat een mensch die dat het best kon; die op grooten
afstand een dier wist te dooden opdat het hem tot voedsel zou kunnen strekken; die
de vijanden welke tegenover hem en de zijnen stonden het best kon raken,... vóóraan
zijn plaats innam en tot de voorsten gerekend werd. Zoo zijn uit de knapen die zich
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in hun jeugd trouw geoefend hadden in het mikken en daarbij een scherp oog hadden
en een sterken arm de... Vo r s t e n ontstaan.

Uit: ‘Kinderspel en Kinderlust’.

Wij mogen wèl geleerd zijn en ‘de schriften onderzoeken’, maar we moeten toch
de natuur en wat zij ons brengt niet op zijde zetten. Kinderspelen - zij mogen dan
voor andere menschen hinderlijk zijn en voor glasruiten gevaarlijk, zijn dikwijls
onbewuste oefeningen in kracht en handigheid.
De schrijvers halen Guido Gezelle aan, die in zijn ‘kleurrijke taal’ aldus vertaalt
wat Kiliaan geschreven heeft: ‘Een spel waarbij ze eenen scherveling, een schelferken
of een steentje doen schijveren over de vlakte van 't water, tellende intusschen hoeveel
sprongen het doet, eer 't ondergaat. Den dien schelden ze overwinnaar, die de andere
overtreft door 't getal sprongen, die zijn werptuig gedaan heeft.’
Juist: den dien schelden ze o v e r w i n n a a r ! waarbij wij Noord-Nederlanders
moeten opletten dat we het woord s c h e l d e n hier niet in de ongunstige beteekenis
gebruiken.
Er bestaan Grieksche en Latijnsche beschrijvingen voor dat s t i p s t a p p e n , zooals
de heeren de Cock en Teirlinck het steentje-zeilen, het keilen, het slifferen officieel
noemen. ‘Die beschrijvingen, zeggen zij, pleiten voor de oudheid van het spel;
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Pollux en Minucius Felix leefden omtrent 200 jaren na Christus!’
Nu, dat zeer eenvoudige natuurspelletje zal ook wel vóór Christus gespeeld zijn,
waarschijnlijk zoo lang als er platte steentjes en water, en menschen met armen aan
het lijf, op ons wereldrond gevonden zijn.
De schrijvers geven meer dan 150 benamingen voor dit spel. Zij beginnen,
alfabetisch, met a a n d e l o p p e k e s m a k e n , dat zij verklaren als aande-loopekes
- eende-sprongetjes. Men ziet dus: wel een gelegenheid voor taalstudie in dit met
zooveel zorg bewerkte boek.
Ook aan het werpen met muntstukken worden een groot aantal bladzijden gewijd,
al weer met tal van benamingen. Kruis of munt heet ook Haan en plaat, Kop en wee,
Kop of letter, Leeuw of letter, Wapen of letter, Meunte of misse... en wat de
volksspraak verder verbasteren of verzinnen mag.

Uit: ‘Kinderspel en Kinderlust’.

Het werpen met kersesteenen wordt ook onder de kinderspelen gerangschikt, doch
wij mogen niet nalaten hierbij aan te teekenen dat het ten noorden van de Moerdijk
ook door groote lieden gedaan wordt.
Zeer uitvoerig zijn de schrijvers over de Balspelen, en zij geven er de toepasselijke
deuntjes bij met talrijke varianten, waarvan menig lezer dezer regels er nog uit zijn
jeugd kennen zal, zooals:
Karolijn zat achter 't gordijn.
Wat doet ze daar?
Ze kamt heur haar;
Ze wascht heur handen;
Ze droogt ze weer af, enz.

En dan van:
Flikker de flakker,
Van voetjes te trappen.

Voor menigeen herinneringen!
Bij het Raketspel wordt een plaatje gegeven naar Jacob Cats, en eenige bekende
regels uit den S p i e g h e l v a n d e n O. e n N. T i j d worden er bijgevoegd, evenals
hier en daar andere toepasselijke aanhalingen. Wij missen hier uit de kindergedichten
van Hieronimus van Alphen: Terwijl ik bezig met raketten aan 't venster was - van
den waarheidlievenden Cornelis, die een glas brak.
Het bikkelen, pikkelen of hilten - zooals 't bij ons ook genoemd wordt - krijgt een
flinke beurt, die als handleiding voor dit spel kan dienen. Bolspelen, als kegelen, zijn
ook niet vergeten; en dan hebben we nog te vermelden de spelletjes met de handen,
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als het maken van schaduwbeelden, en het af- en overnemen van een touw op de
handen; maar de vermelding dat er kinderen zijn die hun vingers doen kraken of, als
zij dorst hebben, uit de hand drinken, had wel achterwege kunnen blijven. Van
natuurswege zijn er altijd kinderen geweest die met sommige van hun lichaamsdeelen
spelen, al is 't maar dat zij den grooten teen in hun mond steken of scheve gezichten
trekken.
De rijmpjes van Duimelot en Likkepot, en Fikkefak had hem thuisgebracht, van
Ga na de markt en koop een koei, en al die oude bekenden, blijken wèl verspreid te
zijn en naar omstandigheden ingericht. In Roomsche streken waar vroeger weverijen
waren, geeft men een stukje van de lever voor den zieken wever, en een stukje van
't oor voor den zieken pastoor.

Uit: ‘Kinderspel en Kinderlust’

De schrijvers spreken ook van spelen die verdwijnen; het Beugelen, het Dokken
en het Kolven, die bijna uitgestorven zijn. En zoo hebben wij ook het vroeger zeer
algemeene knikkeren zien heengaan. Daartegenover wijden zij een paar bladzijden
aan het ‘Voetbalspel en andere ingevoerde uitheemsche balspelen.’ Zij voegen er
dadelijk bij: ‘Wij beschrijven ze echter niet, wij meenen dat het geen V l a a m s c h e
kinderspelen zijn; het zijn en blijven aristocratische spelen, bij ons Vlaamsch volk
zelf onbekend.’ Zij noemen de uit Engeland naar ons overgewaaide spellen op, en
erkennen tevens dat het voetbalspel zich begint te verspreiden onder
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het volk. Bij ons is dit tegenwoordig anders. Twee jongens die een eenigszins rond
voorwerp op de straat vinden, al is 't maar een aardappel of een kastanje, beginnen
er tegen te schoppen en voetbal te spelen. Maar het geleerde werk van de beide
Vlamingen, die het voetbalspel nog niet erkennen, moet al geschreven zijn in de 19de
eeuw, want zij spreken (III. 77) van de eerste helft onzer eeuw. De Brusselsche
‘Ketjes’ die het toen reeds speelden, zullen nu wel navolgers gevonden hebben.
Zijn er dus kinderspelen die gaan en anderen die komen, en blijkt hier ook het
overoude vergankelijk te zijn, dan geeft dit verschijnsel ons aanleiding den wensch
te uiten dat dit ook het geval moge wezen met een zeer groot aantal van de dwaze,
zinne- en zoutelooze rijmpjes welke bij die spelen gezongen, gestameld, gemurmeld,
geneuried of opgedreund worden. Bij den kerkdienst der Nederlandsche Hervormden
is ook eenmaal een algeheele wijziging gekomen in het godsdienstig gezang, en
niettegenstaande grooten tegenstand heeft het verstandiger, duidelijker, begrijpelijker
nieuwe lied gezegevierd. Weinig jaren geleden is dat in vele kerken nogmaals
geschied. En het is zeer te wenschen dat ook voor onze kinderen Hervormers mogen
optreden, die, door wat beters en verstandigers te geven, hun de dwaasheden, zoo
niet erger, uit den mond nemen, gelijk het boek van de Vlaamsche onderzoekers ons
er eenige openbaart. Het moge dan aan taalgeleerden overgelaten en hun als een
groote verdienste aangerekend worden wanneer zij de deuntjes der kinderspelen
opsporend, hun loop over ons wereldrond ontdekken en bloot leggen, dien in kaart
brengen zelfs, de verbasteringen ontcijferen, de eigenlijke beteekenis uitvinden, en
het spoor der volkeren over den aardbol aan het licht brengen. Tot hetgeen wat wij
bedoelen, behoort het volgende, dat te Maldegem bij het pikkelen gezongen wordt:
Hijster de klijster
De broddeldewijster,
Het eerste gebots,
Het tweede gezots,
Het derde pispot,
Het vierde pallematijn,
Het vijfde heere wa blieft 'r u,
Het zesde: Anneke bid,
Het zevende aan,
Het achtste uit.

J. HUF VAN BUREN.

Uit: ‘Kinderspel en Kinderlust.’

Oude boeken.
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IN 1786 verscheen bij A. van Paddenburg te Utrecht een bundel N a a g e l a a t e n
g e d i c h t e n v a n P e t r . J o h . d e T i m m e r m a n , Lid van het Dichtlievend
Kunstgenootschap in 's Gravenhage. De vrij middelmatige verzen trokken weinig
de aandacht en zijn nu voor goed vergeten. Toch werd dit bundeltje, versierd met de
S i l h o u e t t e der dichteres, en ‘haare Urne’ druk verkocht. En geen wonder. Want
zelden toch werd een wonderlijker biographische lofrede gedrukt dan die deze
gedichten inleidde. Zij was van de hand des echtgenoots van onze dichteres, Joh.
Fred. Hennert, Professor in de Mathesis en Philosophie aan de Utrechtsche
Universiteit, een man door wetenschap vermaard, bij wiens overlijden het volgende
epigram werd gedrukt:
De grijze Hennert zat aan zijn gewone taak,
De ontwikk'ling van een vraag, door wiskunde opgegeven,
Toen hem de dood verraste, en stoorde in zijn vermaak.
‘Wat’ zegt hij, ‘doet gij daar op 't eind nog van uw leven,
‘Daar gij toch geen figuur of letterschrift meer ziet;’
Maar Hennert grauwt hem toe: ‘Scherminkel! 't raakt u niet;
Ik zie veel meer dan gij, mijn ziel kan lezen, schrijven,
En, wat zij leest of schrijft, zal eeuwig waarheid blijven’.

Hennert schreef de inleiding tot den verzenbundel van zijne vrouw ‘om zijn droefheid
te verzetten’ en boekte haar ganschen levensloop met kleingeestige nauwkeurigheid.
Bij eene ‘beredeneerde relegie’ bezat zij een niet alledaagsche kennis van Wiskunde
en Wijsbegeerte en veel handigheid om met Astronomische en Physische werktuigen
om te gaan, ‘zoodat zij gemakkelijk een verrekijker van veertig voeten kon stellen’.
In de bruidsdagen leidde onze bruigom haar ‘op den starretoren om de vereeniging
van Venus met de Zon te zien’. Haar uiterlijk beschrijft hij aldus:
‘De S i l h o u e t t e vertoont geen zwierig optooisel,
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maar deftig en overeenkomstig met haare jaaren en haaren stand. Dezelve is in het
jaar 1777 door de Heeren E k h a r d s met hun uitgevonden G r a p h o m e t e r ten
huize van wijlen den Heer Domain-Raad P e r r e n o t in 's Hage geteekend’. Tot hare
liefhebberijen behoorde het ‘naspeuren’ van dier en plant, waarom zij op hare
wandelingen steeds gewapend was met een vergrootglas, terwijl later alles nauwkeurig
werd bezichtigd ‘door het keurig Mikroskoop van C u f ’. Geheel afwijkend daarvan
was eene andere liefhebberij: het bezoek van kermissen, ‘waar zij vermaak schepte
in het bezien der nieuwe moden’. Vooral de kapsels der vrouwen trokken hare
aandacht. ‘Eene kleine tengere Vrouw of een klein hoofd met een korten hals, onder
een breeden hoed met lange slippen bedekt, schijnt gelijk een slak in haar huisje
voort te kruipen’.
‘In de rijtuigen en op de wandelingen maaken veel Dames met haar door pluimen
en gaazen verhoogde kapsels de vertooning van mastboomen, die door de stormwinden
geslingerd worden’. Met dat al was zij eene zorgzame Martha, die haar man een
gezellig tehuis bezorgde. Openhartig vertelt de Echtgenoot: ‘Aan die waarde Vrouw
ben ik mijn behoud verschuldigd. Haare bedaardheid temperde mijn groote
leevendigheid. Zij leerde mij leven. Ik beken openhartig, ware ik aan eene dartele
Vrouw verbonden geweest, ik zou de rampzaligste der stervelingen geworden zijn.
Door mijne vrolijke gesteldheid, en mijn ontzag voor de sexe, zoude ik aan de
begeerten van eene Vrouw alles opgeofferd hebben’.
Wie weet welk een ‘afpadig loshoofd’ onze Professor zonder zulk eene Vrouw
zou zijn geworden! Na haar overlijden is hij dan ook zoo door droefheid overstelpt,
dat hij o.a. echt sentimenteel schrijft: ‘Indien de tijd mijne tegenwoordige
onverschilligheid en ongevalligheid niet verandert, zal ik de pen tot deze bladen,
voor 't laatst gebruiken; mijne oogen van den starrenhemel aftrekken, en op haare
S i l h o u e t t e , op haare U r n e nederslaan’.
Zulk zeggen treft te minder als men weet dat dit zijne tweede echtgenoote was,
en het niet lang duurde of hij huwde voor de derde maal. Op de meest langwijlige
wijze en met wiskunstige juistheid beschrijft onze Professor in de Mathesis den
levensloop en de dagelijksche gewoonten zijner vrouw, bij voorkeur noemt hij haar
zijn b e d v r i e n d i n . Men oordeele: ‘Ik mag zeggen, zij bestuurde haar huishouden
met een wiskunstigen geest. Niets verwaarloosde zij; gelijk de wiskunstenaar geene
letter overslaat. Haare kleederen, die onverslijtbaar schenen te zijn, en toch altijd
zindelijk bleeven, bewaarde zij zorgvuldig. Bij het ontkleeden wierp zij de kleederen
niet los heen, en gaf ze in de handen van eene meid, die de kleederen nog slechter
behandelt, zich haastende van dit lastig werk ontslagen te zijn. Neen, zij vouwde en
plooide de kleederen, en liet ze in haar bij zijn in de cabinetten brengen. Zij oordeelde
niets zoo gering te zijn, waarvan men niet gebruik kon maaken; zij bewaarde alle
stukken en snippers van linnen en neteldoek en andere stoffen, die zij volgens de
soorten in bijzondere bundels verdeelde en in onderscheidene plaatsen schikte. Dus
kon zij met een opslag van het oog weten, wat zij had, en waar het te vinden was.
Als ik zomwijlen over de groote zorgvuldigheid schertste, verwees zij mij op Wo l f s
Z e d e k u n d e (§ 577-579) waar hij, spreekende over de spaarzaamheid, bijzonder
omtrent de kleederen, aanmerkt, ‘dat men niets voor kleinigheden moet aanzien, als
men het als een vrije handeling betragt. Ook bestrafte zij mij vriendelijk daarover,
zeggende, bij gelegenheid, ziet had ik dit niet bewaard, ik zoude thans verleegen
zijn, en waar zoude ik het terstond bekomen. - Na onze ligchaamelijke scheiding,

Den Gulden Winckel. Jaargang 3

(van mijne ziel is zij onafscheidbaar), haare nagelaatene goederen naarziende, wierd
ik verrukt over de treflijke orde van schikking. De cabinetten maakten de vertooning
van welgeschikte winkels.

PETRONELLA JOHANNA
DE TIMMERMAN,
Gebooren te MIDDELBURG den 2 February 1724.
Gestorven te UTRECHT den 1 May 1786.

Schoon ik mij nooit met het huishoudelijke bemoeid hebbe, en de huislijke zorgen
voor mij thands onverdraaglijk schijnen, vlei ik mij egter die zwaarigheid allengskens
te overwinnen, indien ik maar de volmaakste orde der huishouding, welke zij mij tot
een voorbeeld heeft nagelaaten, kan volgen’.
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Doch genoeg van dit gebeuzel; 't is voor onzen Professor te hopen geweest, dat
vrouwlief no. 3 ‘even zuinig op snippers van linnen en neteldoek’ zal geweest zijn
als onze dichteres en dat hij de oogen van hare S i l h o u e t t e en U r n e weer naar
den Starrenhemel zal hebben geslagen om in gedachten de woorden te herhalen
waarmede zij de S t a a r t s t a r van 1786 toesprak:
G e w i e k t e star, wat sleept ge een streek van glans,
In 't goud g e p r u i k t , door 's Hemels blaauwen Trans!
B o r d u u r s e l van 't ontzachlijk Alvermogen’. - enz.

Eene der beste verzen uit den bundel is een sonnet van 1756: ‘Aan de geestrijke
Jufvrouw Elizabeth Rekker’, waarbij de volgende aanteekening van den Echtgenoot
is gevoegd: ‘De origineele Dichteres, aan welke deeze vaersen zijn toegeschreeven,
is sedert haare eerste en luisterrijke jeugd eene vriendin van mijne egtgenoote geweest.
De geestige brieven, welke Mejufvrouw Wo l f aan mijne Vrouw geschreeven heeft,
heb ik kort naa het overlijden van haare vriendin met die vertroostende aandoeningen
herleezen, welke de vriendschap in de tijden der droefheid verwekt.’
Door deze aanteekening te brengen onder de aandacht der lezers van ‘Den Gulden
Winckel’, waartoe stellig Dr. Joh. Dyserinck wel zal behooren, wordt deze alles
wetende vereerder van Elizabeth Bekker allicht opgewekt te trachten ook genoemde
brieven aan het licht te brengen.1)
F. BEZEMER.

Het Fries als volkstaal
Waarom Volkstaal, waarom 't Fries bestudeerd, door Dr. F. Buitenrust
Hettema. - Amsterdam, v. Holkema en Warendorf.
RIJKDOM van gedachten met beknoptheid van stijl, tot in het Spartaanse toe hier
en daar, maken dit geschriftje tot 'en belangrijk werk, hoe klein het ook is.
De wetenschappelike betekenis van het herlevende Fries wordt ons duidelik
gemaakt. Voor velen was dat doen-aan-Fries alleen maar 'en gevoelskwestie; er waren
er die spraken van ‘die gekken die de alles gelijkmakende wereldstroom wilden
keren’; anderen haalden eenvoudig de schouders op en dachten er het hunne van,
maar velen ook voelden de hoge waarde van het eigene, het innige, van de taal hunner
kinderjaren, waarin zij zich het allerbeste konden uitdrukken. Hoe krachtiger de
stroom-naar-het-eenvormige, des te heviger ook de tegenstroom-naar-het-eigenaardige.
Zo wordt in deze tijd van het snellen van land tot land, meer dan ooit in de landen
van de Germanen werk gemaakt van de volkstaal en z'n studie. Zo ook in Friesland,
en de wetenschap kan vooral gebruik maken van het Fries, omdat er zoveel
hulpmiddelen zijn dat te leren: spraakkunsten; al hebben ze hun gebreken, de
litteratuur en vooral het levende woord is rijk genoeg om die grammaire raisonnée
te verhelpen; 'en rijk toneel, 'en woordenboek-inwording, 'en paar tijdschriften en
1) Dit werd geschreven lang vóór de uitgave der B r i e v e n v a n W o l f en D e k e n door
D r . J o h . D y s e r i n c k , uitgegeven door de firma Gebr. Van Cleef te 's Gravenhage, Ik
ben niet in de gelegenheid geweest na te gaan of ook de brieven aan Petr. Joh. de Timmerman
daarin voorkomen.
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'en jaarboekje; meer materieel dan enige gouwspraak biedt, om alleen nog maar bij
het Fries van onze eigen tijd te blijven.
Het belang hiervan voor 't onderwijs, Lager, Middelbaar en Hoger, is groot. Bij 't
Lager diende men in Friesland op de dorpen overal er van uit te gaan, om vooral te
wijzen op het verschil in karakter tussen 't Nederlands, dat de Friese dorpsjonge als
'en vreemde taal leren moet, en z'n eigen sprake; om hem zó ook de rijkdom van z'n
eigen taalschat te laten voelen. Of het veel gebeurt, betwijfel ik.
Maar ook voor het Middelbaar en Hoger, omdat verschillende taalverschijnsels
van Duits, Engels en Noors in 't Fries voorkomen. Wie Fries kent b.v. zal
z o n v e r b r a n d , s n e e u w b e d e k t en dergelijke samenstellingen niet meer, zoals
zo vaak in krietieken voorkomt, voor anglicismen houden en denken alleen aan a
sunburnd face.
De taalstudie kan in 't nu nog levende woord 'en rijke schat verschijnsels vinden;
en dan nog: komt men niet nader tot z'n volk te staan, daalt men niet tot de diepten
van zijn gemoedsleven af door zich heel gewoon met hem in eigen taal te
onderhouden? Zouden vergissingen als voor de rechtbanken voorkwamen wel gebeurd
zijn als de aanklagers wat beter op de hoogte van het Fries waren geweest. Zie, geen
Germaans volk is zo vast op een plaats gebleven, de eeuwen door, als het Friese,
maar daardoor ook heeft het buitenlandse daar opgenomen 'en eigen Friese tint
gekregen. Dat het Fries nu echter al een k r a c h t i g leven leeft, zoals Hettema zegt,
geloof ik maar half. Er zijn mij te veel in de grote dorpen, die hun Fries verbergen
uit schaamte, ja het haten en zich Hollanders trachten te tonen, wat ze nooit kunnen
worden; en dat euvel heb ik onder alle standen opgemerkt, onder de meer gegoede
burgerstand wel het meest, en waar Hettema een groot optimist is maak ik mij wel
eens bezorgd over het Fries, dat te veel aan de oppervlakte kookt. Troost geven dan,
al is het voor de taal ook 'en heel schrale, 'en paar regels van Troelstra:
Mei ek namme en tael forgean.
Dou o frijdom bljouw bestean.
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(Mag ook naam en taal vergaan, gij, o vrijheid, blijf bestaan), maar in één opzicht
vergist Hettema zich b.v. stellig. Het lijkt heel mooi, dat men de Friezen ook in de
kerken in hun gemoed tasten moest met hun eigen taal, dat zij genieten zouden van
hun bijbelvertaling (de drie eerste evangelies zijn er in 't Fries), maar.... het lezen in
'en Fries evangelie is voor velen heiligschennis en de gewone arbeider is er niet altijd
mee ingenomen als z'n domienee hem de dingen bij huisbezoek, zo maar ‘plat weg’
zegt hij, in 't Fries op 't hart drukt. De overwinning van de Statenbijbel is volkomen
geweest. Zo oordeelt ook een van onze beste Friese schrijvers, Jan fen'e Gaesmaer.
Dat alles kan alleen bestreden worden door aan het kind de schaamte voor z'n
eigen taal te ontnemen, d.w.z. door g o e d , let wel g o e d onderwijs te geven.
Voor Hoger onderwijs, voor taalstudie, als 'en dringende aanvulling voor
Oud-hoogduits en Angelsaksies, die alleen-maar-litteratuurtalen zijn, is ook nu al
het bovendien nog levende Fries 'en rijke bron ook om z'n litteratuur uit de
meestuiteenlopende tijdvakken van de oude 12de eeuwse wetten over de 17de eeuwse
Gysbert Japicks, in z'n veelzijdigheid van verskunst, tot de 19de en 20ste eeuwse
letterkunde.
Laat mij eindigen met de slotzin van het boekje: ‘En voor 't leven, voor
dichters-waardering als voor de volks-opvoeding, èn voor onderwijs en wetenschap
is bestuderen van alle Volkstaal van belang; meer dan waard is dit de taal, de
litteratuur van het Volk in 't hoekje land, daar aan de Noordzee, aan het overoude
M a r e F r i s i u m ’.
J.B. SCHEPERS.
HAARLEM.

Vlinders
The Burden of Engela. A ballad-epic by A.M. Buckton, author of ‘Through
Human Eyes’. - London, Methuen and Co. 1904.
SOMS als bij genadige beschikking der in ons wonende Muze, die naar verademing
hijgt en ontheven wil zijn van den druk der gemeenheid van het menschenleven,
komt het ongemeene tot ons in de gestalte van een harmonisch wezen, in een straal
van schoonheid; tintling van deinende zee of heide; klank van toon of lach;
woordgeruisch van een edel dichter. Soms ook roept die poëzy stemmen op, uit een
verleden dat beter verstomd ware, nu het tranen wekt, nauwlijks gestelpt.
Gemengd is dan de welluidendheid van gedachte en zangerig woord, gemengd
het genot der herkenning, omdat het mededoogen schuil gaat in schaduw van
bitterheid. En bitter blijft de heugnis aan het ‘darkest England’ van Chamberlain en
Rhodes, krijgvoerend tegen Transvaal en Vrijstaat van Krüger en Steijn.
In de beelden door den dichter Buckton in ‘De Druk van Mara (Engeltje) vertoond,
vergeten wij wel een pooze het doemwaardig feit, dat Engeland vóór eenige jaren
beging tegenover den Dietschen stam in Zuid-Afrika, vergeten wij het in de zachtere
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aandoeningen, bij ons door een groot poëet gewekt - maar ten langen leste dringt
zich als onafwendbare schim, de herinnering op aan den barbaarschen oorlog met
vrouwen- en kinderkampen en in plaats van berusting doet beroering zich gelden.
Dit was waarschijnlijk des dichters oogmerk, want het motto tot inleiding van zijn
epischen bundel luidt:
I give you Things, not Thoughts, the Jester said:
Things sow seed of thought in a wise man's head;
And where it flowers again, my riddle's read!

en beteekent ongeveer:
Een sprokenzegger wil u feiten geven,
Maar geen gedachten; voor wien verstaat het leven,
Rijpt uit het feit de les, die bloem kan wezen,
Waar men mijn sprookje wel wil lezen.

Dat is een dichterlijke idee: Chamberlain en consorten lachen om lessen, die ze niet
gelijk een guinea in hun zak kunnen steken. Daarom is dit historisch sprookje van
Mr. Buckton dan ook alleen geschreven voor die onmondige meerderjarigen en die
minderjarige mondigen, wier verstand het voldongen feit noch vergeten noch vergeven
kan; is het voor die armelijke hoop dwazen gedicht, die aan Carnegie's Vrede-Tempel
het droombeeld van eene Verbroedering der Natiën verbinden - het vertrapt
afgodsbeeld der Revolutie - en gelijk de dwazen aller eeuwen blijven vertrouwen op
de verwezenlijking van vele idealen. Maar voor die droomers is het dan ook schatten
waard, schatten die gelijk een ongerepte talisman hen zullen verzellen in hun leven.
Na deze epische ballade te hebben gelezen, vergeten zij haar niet meer. De dichter
Buckton heeft zich in hunne onvergankelijke heugnis geplant door zijne episoden
uit den Engelsch-Transvaalschen krijg, die in den aandoenlijksten eenvoud van smart
en lijden als een naïf middeneeuwsch passionael voor ons opengeslagen wordt.
Ofschoon ik elke ontleding van zulke poëzy ontwijding vind en ook slechts door
overvloedige
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citaten een indruk te geven ware van het geheel, moet ik mij hiervan onthouden.
Maar verzwijgen wil ik niet, hoe ik in deze gedichten een heerlijk arbeidsveld zie
voor onze oudere en nieuwere poëeten. Hoe ik in deze paarlen van het zuiverste
water een halsketen bewonder, dien ik tot de zeldzaamste preciosa reken.
De compositie allereerst is zeer gelukkig. Een Transvaalsche vrouw, die
achtereenvolgens haar ouders, haar man, hare broêrs en zusters, hare kinderen door
alle aandoeningen en gebeurtenissen van een naderenden, van een beginnenden, een
voortgezetten en een eindigenden krijg ziet gesleept en wier gemoed al die bewegingen
en smarten verwerkt, is het middenpunt der ballade. Zij vindt hare hoofdpersonen
behalve in Engeltje zelve, in Piet, in Koos, in Grootmoeder (Oma), Geert, Japie en
Jan, en haar Calvinistische stemmingsbeelden zijn liederen, die in de kampen van
Cromwell en Washington geen wanklanken zouden zijn geweest. Ik wil niets liever
dan beter onderricht worden, indien ik mij in de k l a s s i e k e s o b e r h e i d , het
volslagen gemis aan woordenpronk vergis van

By rail
Make way in the crowded trucks - a babe has died!
Born but an hour since - an hour it cried All that is left of a mother's secret pride!
Scrape in the burning sand a shallow grave:
The hours creep on, and lives are hard to save;
Carry us out of the parching heat, we crave!
The mother's head lay gasping on my knee...
At set of sun, beneath a wild-thorn tree
Another grave was covered silently!

En waar lyrische verheffing is, waar de verontwaardiging van een edelman zich uit,
- hoe hooren wij daar niet de stemmen der Nathanaëls den gouddorst verwenschend:
O Demon of Possession! lo, we lie
Before the fearful furnace of thy might, Women and children of captivity,
Dying to pay the pagan price of gold!

In ‘To the Camps’ wordt de pijnlijk-deemoedige verzuchting geslaakt door jonge
vrouwen en grijsaards, die met kinderen en zuigelingen als een kudde misdadigers
worden voortgedreven:
O Jesus, was it thus with Thee, that world-remembered night?

en een zijdelingsch antwoord gegeven met deze woorden:
I feit Thee marching with us all, upon that bitter way,
I never knew Thy step so near as on this stricken day!

Eindelijk schrijf ik uit:

Under the wild moon.
March 1902.
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Under the wild moon
A rough stone stands,
Raised too soon,
Marked by alien hands,
Glimmering white afar
In the dead lambs' fold ‘Jaapie - prisoner of war Ten years old!’

Maar om zulke dingen grijnslachen ook ónze Chamberlains en - niet te vergeten onze hoogbewonderde Rhodessen cum suibus.
PIET VLUCHTIG.

Keur
Zijn Eer Gered Oorspronkelijk treurspel in vier bedrijven door W. de
Bruijn. - Rotterdam, ‘De Voorzorg’.
De schrijver van dit ‘oorspronkelijk treurspel’ heeft goedgevonden op het titelblad
te vermelden dat het Recht van opvoering uitdrukkelijk is voorbehouden volgens de
Wet van 28 Juni 1881.
Mijn's inzien's had hij zich die moeite kunnen besparen want ik geloof niet dat
veel schouwburgbesturen hem lastig zullen vallen met de vraag om zijn treurspel te
mogen opvoeren. Onhandiger, kinderachtiger poging om iets voor het tooneel te
schrijven heeft waarschijnlijk nooit het licht gezien. En dat praat dan nog wel van
‘Oorspronkelijk treurspel in vier bedrijven’, de pedanterie is te naïef om er zich over
te ergeren. Maar misschien doe ik den heer de Bruijn onrecht. Waarschijnlijk heeft
hij zijn heele schrijverij alleen bedoeld als een assurantie reclame. 't Boekje past
uitnemend bij de bekende platen van jonge weduwen in rouwgewaad met blondgelokte
kindertjes en engelen met uitgespreide vleugelen, die haar de hand zegenend op het
voorhoofd leggen. De strekking van het stuk? Ach, als je maar een levensverzekering
sluit van f 40.000, dan komt alles terecht. Vooral als je aanleg hebt voor een hartkwaal,
dan is het middel probaat. Wanneer 't dan niet gaat in je zaken en je bent genoodzaakt
schulden te maken, ook al omdat je zoon 't goed vindt om borg te blijven voor een
kennis, die een vrouw met koolzwarte oogen heeft, doet het er niet toe, als je maar
zorgt dat je schuld die f 40.000 niet te boven gaat en je hart op 't juiste oogenblik
stilstaat. Dan is je eer gered, dank zij de assurantie maatschappij. Dat alles toont het
stuk duidelijk aan en wie daarna dan
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nog praten wil van dramatische of literaire beteekenis, die stelt waarachtig zijn eischen
toch al te hoog.
Na zijn ‘treurspel’, geeft de heer de Bruijn nog enkele schetsjes ten beste die hij
‘Instantanés’ noemt. Ze moeten bewijzen dat er hier beneden geen geluk of rust
denkbaar is zonder levensverzekering. Verder zal ik er maar over zwijgen, daarmee
doe ik den auteur zeker den grootsten dienst.

Paul Kelver, door Jerome K. Jerome. Vertaling van Henriëtte Rappard.
- Baarn, Hollandia-Drukkerij.
Jerome K. Jerome is vóór alles humorist, hij is ter schoole gegaan bij Charles Dickens
en dat zoo vlijtig, dat hij er zijn oorspronkelijkheid bijna geheel bij heeft ingeboet.
Hier en daar is het als een kopie van den grooten meester. Het eerste gedeelte van
het boek doet, al zijn de omstandigheden waarin de held opgroeit, ook geheel anders,
toch sterk denken aan David Copperfield. Paul zelf is een tweelingbroertje van Davy
en tante Fanny is een waardige pendant van tante Betsy Trotwood. Tal van tooneeltjes
zijn Dickens naverteld. De inrichting van het huis van het echtpaar Kelver, hun
kinderlijke, gelukkige manier van leven, ondanks hun totaal gemis aan inkomsten
en steeds dreigende geldzorgen. Kostelijk is de typeering hunner verschillende
dienstmeisjes. Vol teerheid en fijn gevoel teekent de schrijver ons de verhouding
van Paul tot zijn vader, Luke Kelver, de advocaat, die nooit iets te doen heeft en er
zich steeds op beroemen kan een ongeluksvogel te zijn, die altijd doen wil wat goed
is en steeds zien moet dat het verkeerd uitloopt. Van hem heeft Paul zijn dichterlijken
aard geërfd, ook zijn neiging tot droomen, zijn zorgeloosheid in wereldsche zaken
en zijn goed vertrouwen. Maar waar Luke, de teringachtige droomer, zich overwinnen
laat door den zwaren strijd, dien hij eigenlijk meer over zich heen heeft laten gaan
dan dat hij er aan heeft deelgenomen, wordt Paul staande gehouden door de krachtige
hand van een praktische, liefhebbende, verstandige vrouw die hem wel leeren zal,
dat de woorden van Longfellow nog actueel zijn:
Tell me not, in mournful slumbers,
‘Life is but an empty dream!’
For the soul is dead that slumbers,
And things are not what they seem.

Er komen in het boek tal van personen voor, slechts weinigen zijn scherp omlijnd
en zoo duidelijk geteekend dat we ons een heldere voorstelling van hun doen en laten
kunnen maken, dat we met hen vertrouwd raken en zij levend voor ons zijn geworden.
Behalve de ouders van den held is een der personen, die het scherpst in het licht zijn
gezet, de jeugdige schoolmakker van Paul, Daan Brian. Hij is de zachtmoedige,
scherpzinnige, gemakzuchtige, wereldwijze jonge man, die reeds als kind allen
nutteloozen arbeid haat, en zijn gevoel van recht en billijkheid op een even
oorspronkelijke, als komische manier onder woorden brengt.
Het examen op school nadert. Paul Kelver heeft hard gewerkt en hoopt op een
prijs voor geschiedenis. In zijn kinderlijke vroomheid heeft hij er vurig om gebeden,
maar Daan zegt:
‘Dat is niet eerlijk. Dat is niet je prijs winnen; dan krijg je hem door voortrekking.’

Den Gulden Winckel. Jaargang 3

‘Maar andere jongens kunnen ook bidden,’ werpt Paul tegen.’
‘Als jullie er allemaal om bidden,’ antwoordt Daan, ‘dan gaat de prijs niet naar
den jongen, die zijn geschiedenis het beste kent, maar naar den jongen, die het vurigst
gebeden heeft, en dat is niet de bedoeling.’
‘Maar men heeft ons geleerd te bidden om de dingen, die wij hebben willen,’ houdt
Paul vol.
‘Een schandelijk gemeene manier om ze te krijgen!’ herneemt Daan, die alle dingen
op zijn eigen manier beoordeelt. Volgens hem was Achilles een lafaard, geen held.
‘Hij had den Trojanen moeten vertellen, dat zij hem nergens anders konden treffen
dan in zijn hiel en ze daarop moeten laten mikken,’ zoo redeneerde hij. ‘Koning
Arthur en de rest met hun betooverende zwaarden, dat was geen eerlijk spel. Er is
geen moed toe noodig te vechten wanneer je weet dat je zult winnen, beestachtige
lafaards noem ik ze allemaal.’
Paul's omzwervingen na den dood van zijn ouders, zijn verblijf in het huis vol
commensalen, met juffrouw Peedles, de oude actrice, Lady Hortensia, de rijpe
schoone, die den onschuldigen Paul bijna in haar netten vangt, O' Kelly de zanger
met zijn Italiaansche danseres, Jarman en nog zooveel anderen, zij zijn allen met
humor en talent geteekend maar.... zij zijn Dickens afgekeken.
Slechts in een opzicht volgt Jerome K. Jerome zijn groot voorbeeld niet. De
tragische gebeurtenissen in zijn roman stipt hij slechts aan en werpt er een sluier
over, alsof hij bang is den lezer dadelijk te vervelen wanneer verdriet en ernst ten
tooneele worden gevoerd. Het drama der ijverzucht, dat voor een tijd Paul's ouders
van elkaar verwijdert, de tragische geschiedenis van Barbara Hasluck, de beeldschoone
dochter van den ouden geldschieter, hij vertelt er ons slechts even schetsachtig de
feiten van en laat alles verder aan de verbeelding van den lezer over. Dit geeft
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iets verwards aan het boek, dat echter ten deele ook aan de vertaling, die hier en daar
zeer onduidelijk en slordig is, kan te wijten zijn. Toch heeft de schrijver zijn pen
geheel in zijn macht waar hij niet alleen het komische, maar het innige, het
weemoedige, het diep treffende wil geven. Hoe naïef en roerend is de beschrijving
van Paul's jonge liefde voor dezelfde Barbara, het ideaal van zijn kinderjaren, eigenlijk
van heel zijn leven, hoe sober en toch aangrijpend het kleine scenetje als hij haar
vele jaren later terugvindt in een Brusselschen schouwburg, in haar kleedkamer een
paar mannen aantreft die zitten te rooken en te drinken en zij hem een ringetje geeft
als aandenken aan het kleine meisje, Barbara, dat lang geleden gestorven is.
Als een bewijs van den diepen ernst, het groote medelijden met de menschen dat
deze humorist veel meer laat gissen dan dat hij het uitspreekt, schrijf ik ten slotte
een klein tooneel af uit het eerste gedeelte van het boek.
Paul zwerft als kind veel in de sombere, doodsche achterstraten van Londen rond.
Op zekeren dag is hij verschrikt en heeft hard geloopen en hij vertelt:
Om weer op adem te komen ging ik op de stoep van een leeg huis zitten en toen
kwam half dansend, half hinkend, met den tred van een kwikstaartje een kind, een
jongen van mijn eigen leeftijd, aanhobbelen, keek mij even, vreemd, aan en ging
naast mij zitten.
Wij gaapten elkaar aan. Zijn mond ging aldoor open en dicht, maar hij zei niets.
Eensklaps schoof hij dichter naar mij toe en sprak fluisterend. Het klonk alsof zijn
mond vol wol was.
‘Wat gebeurt er met je als je dood bent?’
‘Als je goed bent ga je naar den hemel, als je slecht bent naar de hel.’
‘Ver weg allebei, is het niet?’
‘Ja, millioenen mijlen.’
‘Zij kunnen je er niet achterna zitten, en je niet terughalen?’
‘Neen, nooit.’
Wij zaten op de stoep van het laatste huis. Een meter verder begon de zwarte
modderpap. Zijn oogen weken niet van het andere eind, voor het donker werd.
‘Ooit een doode gezien - een lijk?’
‘Neen.’
‘Ik wel - heb een speld in hem gestoken. Hij voelde het niet. Je voelt niets als je
dood bent, is het wel?’
‘Natuurlijk niet. Als je dood bent dan ben je er niet meer.’
‘Je staat mij wel aan,’ zei hij, balde zijn vuist en gaf mij een stomp tegen mijn
maag. Het was een vriendschapsbewijs onder de jeugd in die buurt en ik gaf hem
den stomp ernstig, met welgemeende oprechtheid terug, want kinderen sluiten gauw
vriendschap en ik zag in hem mijn eersten makker.
‘Je zult het aan niemand vertellen?’ vroeg hij. Ik had er geen idee van wat het was
maar onze overeenkomst eischte dat ik zou toestemmen.
‘Zeg, ik zweer het.’
‘Ik zweer het.’
De helden van mijn geliefkoosde boeken verbonden zich door dergelijke
geheimzinnigheden. Hier was blijkbaar een kameraad naar mijn hart. ‘Goeden dag,
vriend.’
Maar hij keerde zich nog eens om, haalde een oud mes uit zijn zak en wierp het
mij toe. Toen snelde hij met dien zonderling hinkenden gang weg over den modder.

Den Gulden Winckel. Jaargang 3

Ik stond hem na te kijken, benieuwd waar hij heen ging. Hij struikelde een eindje
verder, waar de modder zachter en dieper begon te worden, maar stond, na een korte
worsteling, weer op en strompelde verder naar de rivier.
Ik riep hem terug, maar hij keek niet meer om. Na iedere paar meters zonk hij
bijna tot aan zijn knieën in den zwarten modder, maar zich losmakende, hobbelde
hij voort. Toen, nog op eenigen afstand van de rivier, viel hij op zijn gezicht en stond
niet meer op. Ik zag zijn armen zwakker en zwakker zwaaien, terwijl hij dieper zonk,
de olieachtige slijmmassa zich boven hem sloot en ik niets meer zag dan een flauw
op en neer bewegen van den modder. En een oogenblik later hield ook dat op.
S. I C.

Liefde, door Jeanne Reyneke van Stuwe. - A'dam, L.J. Veen.
De inhoud van dit boek deed mij denken aan de parodie op een indertijd befaamd
sensatie-schilderij, voorstellende een door middel van een touw aaneen geknoopt
menschenpaar, een roloogende man en een bleeke, voor de gelegenheid in zwart
zijden japon gekleede vrouw, staande aan den rand van 't water, gereed zich in den
bruisenden stroom te werpen. De parodie geeft dan de behouden aankomst aan de
overzijde; het paar staat op den anderen oever uit te druipen en het onderschrift
verklaart: ‘Glücklich angelangt’.
Jeanne Reyneke van Stuwe geeft de opgeschroefde lijdensgeschiedenis van ook
een paar levensmoeden, maar in omgekeerde volgorde. Haar held en heldin zijn niet,
door een leven dat hen sloeg met ramp op ramp, dat leven moe, maar ze zijn al moe
van niets, vóór ze zelfs nog weten wat leven is. Hij en zij (de jonge dame is 22-jaar)
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vinden, en wat de een vindt, vindt onomstootelijk ook de ander, de schepping van
een nieuw leven in dit tranendal, een daad zóó verfoeilijk, dat slechts de vrijwillige
boete: zich te straffen met den dood, deze schuld wisschen kan. Om de verfoeilijke
daad dan maar liever niet te begaan? De jonge dame zou er desnoods voor te vinden
zijn, maar zij berust onmiddellijk als de jonge man het duur gekocht genoegen
prefereert. Zoo trouwen ze dan, voor de wet zelfs, wat een klein offer is, gebracht
aan - den haast. Anders hadden ze nog een paar maanden, tot haar meerderjarigheid,
moeten verlangen, wat noch wenschelijk, noch raadzaam zou geweest zijn. Zij
trouwen gewapend met een f l e s c h j e v e r g i f .
Fleschjes vergif boeien per sé. Wij volgen met belangstelling de evoluties van het
minnend paar in de eerste paradijs-weelderige maanden van hun huwelijk, doch
steeds vervuld van de gedachte aan het fleschje: op welke bladzijde dat wel noodig
zal zijn! Op blz. 157 is 't noodig. Maar och, nu Pietje bij Paaltje komt begint de a.s.
jonge vader eigenlijk te betwijfelen òf de schepping van een nieuw menschenleven
nu wel zoo héel zondig moet heeten, altijd in aanmerking genomen, dat 't leven hem
bij nadere kennismaking verrassend is meegevallen, òf dus de vrijwillige boete wel
direct wenschelijk of noodzakelijk zou zijn. Na eenige slingeringen komt hij tot de
gelukkige slotsom, die we zonder veel verbeeldingskracht wel voorzagen, doch die
ons nochthans in cursieve letters als een openbaring wordt voortgezet: dat hij ‘de
stervensdaad niet meer wilde’.
En zijn vrouw, de eensgezinde, wil 't nu ook niet meer, is heimelijk content, als
hij. Na beaucoup de bruit dus voor heelemáál geen besogne, eindigt het verhaal.
Dit over den inhoud. Het boek is goed g e s c h r e v e n . Eenvoudig, kleurig, en
ongemeen vlot van beweging. Er is een zóó sterke, stuwende kracht in den stijl, dat
ons de belangstelling in het onnoozel geval letterlijk wordt opgedrongen. Met
uitzondering van de bar banale hoofdstukken gewijd aan de kennismaking en de
ontdekking der wederzijdsche neiging à-vue, sugereert de warmte, de gloed van
beschrijving ons zelfs een kort geloof in menschen en toestanden, die na even
overdenken, opgesmukt, onaannemelijk en onwaar blijken.
De ‘nocturne’, een brok zuiver lyrisch proza toont Jeanne R. v. St.'s eigenlijk
talent, dit zijn mooie, gevoelige bladzijden.
Waarom dit boek ‘Liefde’ heet is ons niet duidelijk. Van Liefde spreekt 't nergens.
Mogelijk, omdat niet alle boeken dezer schrijfster ‘Hartstocht’ kunnen heeten.
T.N.

Noord-Hollandsche Vertellingen door Geertruida Carelsen. - Rotterdam,
W.L. Brusse.
Verhalen uit deze streek van 't land, in dezen trant verteld, komen zelden voor. 't
Vierkant volk van 't Noordelijk Holland, hun kloeke zonen en melk-en-bloedwangige
dochters, 't kaasbedrijf, 't vlakke land, lokken weinig beschrijvers. 't Dialect is hard
en leelijk, het heeft op den lezer de omgekeerde uitwerking van bijv. het vriendelijk
Geldersch, dat een onbeduidend verhaaltje kleurt met den vleienden klank van zijn
woorden en pittiger doet schijnen dan het in zijn aard is.
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Het pleit voor de schrijfster dat zij er zich niet door af liet schrikken en deze minder
aanlokkelijke streek verkoos boven de platgetreden landouwen in andere provinciën.
Maar - haar onopgesmukte, vroolijke verhaaltrant bleek niet bij machte om het
Noord-Hollandsch boerenbedrijf voor ons te doen leven. Er zou geen eind komen
aan de ‘maren’ als wij in elk verhaal wilden aanwijzen waar zij is te kort geschoten,
waar, allerhinderlijkst, de schrijfster zelve, aanvullend, be- en veroordeelend,
grapjes-verkoopend, om den hoek is gekomen, waar zij er zich met een gemeenplaats,
of een Jantje van Leiden af heeft gemaakt.
Genoeg is het te zeggen, dat haar wijze van schrijven een verouderde is, met al
haar gebreken, en ook met haar deugden: ongekunsteldheid, frisch- en vroolijkheid.
Dit werk is wel een tegenstelling met de ook weer te veel gehuldigde rafel- en
pluis-methode van thans. Voor veel haastige lezers vermoedelijk een gelukkige
tegenstelling. Voor wie meer wil dan ontspanning in lectuur, een te krasse reactie.
Met spijt zullen zij de aardige gegevens waarvan zooveel te maken ware geweest,
te loor hebben zien gaan. Zoo dat verhaal (Aan den Waterkant) van Dieuwertje
Bakker, 't frisch boerinnetje met haar leuken naam, dat Fransch ging leeren bij de
onderwijzeres en dan eens in den Haag bij de ouders van die juffrouw kwam logeeren.
Wat zou er te vertellen zijn geweest van haar indrukken voor 't eerst in de stad! De
schrijfster verhaalt er wel wat van, maar zoo oppervlakkig! En dan eindelijk
Dieuwertje's huwelijk met een man van geheel anderen stand en ontwikkeling, dat
volgens de schrijfster ‘nu al zes jaar’ zoo goed gaat, maar wat we toch zoo vrij zijn
te betwijfelen, ondanks alle beweersels van juffrouw Carelsen, van moeder en vader
Bakker en van 't paar zelf, want praatjes vullen nu eenmaal geen gaatjes.
En van beide zijn deze vertellingen vol.
T.N.
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Achter de Coulissen door M.J. Brusse. - Rotterdam, W.L. Brusse.
Wanneer de heer Brusse vertelt over dingen, die ons, om hun zelfs wil, belang
inboezemen, en hij heeft in het opsporen van dergelijke onderwerpen handigheid
van nature, en routine door oefening verkregen, dan verschaft hij ons met zijn vlot
geschreven, goed beeldende schetsen genoeglijk boeiende lectuur. Maar wanneer hij
toevallig een minder onze nieuwsgierigheid prikkelende greep in het leven doet, of
fantaiseert, dan weet hij onze belangstelling vaak noch te wekken, noch wakker te
houden. Omdat hij wel de g a v e heeft interessante dingen interessant op te schrijven,
maar niet de k u n s t verstaat het matig belangwekkende door zijn talent
belangwekkend te maken. Iedereen wil wel eens wat weten van de wereld achter de
schermen en vooral van het zich in die wereldbewegend menschenras: tooneellisten
en café chantant-artisten. Voor wie nooit verder doordrong dan de stalles, zijn 't
geheimzinnig, roezig gedoe ‘achter’ en het leven-in-hun-gewonen-doen der artisten
eenigszins pikante, tot naspeuring lokkende zaken. Al wat buiten de burgerlijke
maatschappij staat trekt tot weten aan, en de heer Brusse, als journalist toegelaten
waar een ander wordt geweerd, heeft reeds dat feit-van-uitverkoring op ons anderen
vóór. En naar wat hij ervan verhaalt luisteren wij gaarne. Vooral ook omdat hij zoo
prettig, kleurig, hier en daar geestig vertelt met een overtuiging, die ons elke
bijzonderheid als echt-gebeurd doet aanvaarden, en met kernig rake beelden en
woorden, die den eenvoudiger verhaalstijl frisch houden, boven 't kranterig banale.
Twee bezwaren: hij kent geen maat in 't noteeren der bijzonderheden, de intuïtie van
den meer literair begaafde, die sober schetst het noodige, maar zóó dat 't verzwegene
zich als vanzelf laat raden, mist hij, en is daardoor soms vermoeiend. En zijn humor
is niet altoos van goeden huize. Om één voorbeeld te noemen:
In ‘'n sterfgeval’ de meneer, die zoo overdreven vreest in zijn bedankje namens
de familie op 't graf zijner vroegere hospita zich te verspreken, te zullen bedanken:
namens de o v e r l e d e n e , inplaats namens de achterblijvenden. Dat is tienden rangs
moppigheid. ‘'n Sterfgeval’ is ook minder geslaagd dan de onmiddellijk het
theaterleven of de journalistiek rakende schetsen. Wij vergelijken hier dadelijk met
Heyermans, ten nadeele van den heer Brusse. Weinig beduidend en onecht door de
zwakke weergave van onzuiver gezien en niet-doorvoeld meisjesleven, lijkt ons het
fragment: ‘Vrouwenleven’, gelicht uit een roman, dus mèt literaire pretenties, maar
zonder literaire deugden. Van de andere schetsen vonden we ‘Café chantant’, de
gevoelig-beste, ‘de regisseur vertelt’, de belangrijkste, ‘After-dinnerpraat’ de
vermakelijkste.
T.N.

Orpheus in de Dessa door Augusta de Wit. - A'dam, van Kampen & Zoon.
Liever dan de knappe ‘Godin die Wacht’ is mij dit dichterlijk boekje over den armen
Si-Bengkok, den mismaakten zwarten knaap, die schoof over den grond, wijl hij niet
kon loopen, en floot op zijn bamboe-fluitje, net als een vogel. En die, door wie zich
zijn vriend genoemd had, werd dood geschoten, omdat hij nam van wat een ander
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te veel had. En toen stierf na de simpele verontschuldiging: ‘Ik ben een al-te-arm
mensch’.
Het slot is zoo triest en zoo sober verteld door deze schrijfster, die wars van
overgevoeligheid, weleens in 't andere uiterste vervalt en alle gevoel verbergt. En
juist dat ‘verborgene’ treft hier. Het past bij den fijnen toon, de teere stemming, de
zuivere taal. Al zijn er ook hier weer brokken ‘zakelijkheid’ die we zouden willen
missen, toch verbazen wij ons bij dit werkje nog meer dan bij ‘de Godin die Wacht’,
over het geduld, het nuchter genoegen waarmee Augusta de Wit haar aandacht aftrekt
van 't droomerig schoon verhaal en bepaalt bij ‘drijfmachines, vliegwielen,
goudmijnaandeelen enz., ons op den kop àf percenten en sommen noemt, inplaats
van dit alles slechts 't aller noodzakelijkste zoo kort mogelijk aan te stippen, wijl
haar handen trillen om te vervolgen, te volmaken de geschiedenis, die de ziel is van
haar werk. Deze eigenaardige neiging naar een zeker vertoon van geleerdheid, gaf
haar vermoedelijk ook den deftigen titel: ‘Orpheus in de Dessa’ in de pen, waar het
lieflijke ‘Si-Bengkok’ voor de hand lag, en in g e l u i d reeds het zangerig verhaal
van den kleinen fluitspeler zou hebben getypeerd.
Mij dunkt, wie overal in 't mooie proza, als vanzelf, versregels vlecht, moest even
vanzelf elken droogen, killen zin vermijden.
Hoort, hoe prachtig is dit begin:
‘In de stilte en de eenzaamheid van den nacht was het een enkele toon geweest een klare helder-hooge toon, die aangestreken kwam op de lamplichte galerij en
trilde, en al weder voorbij was, weg over de rivier en de blank-beglinsterde
suikerriet-velden, de verte in’. Of dit sterkbeeldende: ‘op de glinsterende, wimpelende
rietvelden werd oogst gehouden’. Of.... maar ik kon wel drie-kwart van het boekje
overschrijven wilde ik in dit ongemeen verhaal, u op het schoonste wijzen.
T.N.
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Briefe die ihn erreichten. Szelinski & Comp's Verlag, Wien. Zweite
Auflage.
Het ongehoord succés, van een onbekend auteur, wiens bundel ‘Briefe die ihn nicht
erreichten’ in minder dan geen tijd, meer dan zestig drukken beleefde, werkte
suggestief op publiek, schrijvers en uitgevers.
‘Wie is de auteur?’ - ‘Zijn de brieven echt of verzonnen?’ Zoo luidden de vragen
der lezers wier nieuwsgierigheid geprikkeld was. Niet lang bleef het antwoord uit.
De schrijfster bleek te zijn barones Elizabeth von Heyking, geboren gravin Flemming.
De brieven waren fictie, met veel ‘durchlebtes’ er doorgeweven.
Schrijvers en schrijfsters, aangevuurd door den fabelachtigen bijval aan de brieven
geschonken, afgunstig op de duizelingwekkende snelheid, waarmee een volslagen
onbekende zich naam maakte, smeekten hun Muze: ‘Gedoog, dat iets dergelijks
ontsnappe aan mijn willige veder! Erbarm u mijner!’ Uitgevers loensden naar alle
kanten; zagen reikhalzend uit naar den tegenvoeter van dien onbekende, wiens
schrifturen voor hen konden worden omgezet in baar goud. Als één man stonden zij
op de bres.
En ziet, een Oostenrijker zette zich aan den arbeid. Vernuftig, spottend, sarcastisch
is zijn werk; ook een beetje te opzettelijk, geestig. Il court après l'esprit... dan blijven
de gevolgen niet uit. De auteur, die voor vrouw poseert, wat wij niet gelooven dat
zij is, zat in een moeilijk parket. Hij stond voor een verpletterende taak: nommer één
den loef afsteken en zoo mogelijk nòg sneller beroemd worden.
Nommer twee schreef: ‘Briefe die ihn erreichten’, in derden druk zooeven onder
den gewijzigden titel ‘Werden’ verschenen.
Het opzettelijke gluurt te veel om een hoekje.
‘Briefe die ihn erreichten’ zijn daarom niet vlot geschreven, zoo als de voorname
epistels van Elizabeth von Heyking.
Beschouwt men de brieven enkel als een tuchtiging van het overspannen,
hyper-gevoelige, dweepzieke genre, dan maken wij ook gaarne een buiging voor
nommer twee, - den nog onbekenden, - en zeggen: ‘Uw uitvallen zijn raak; en gij
hebt ons meermalen om uw potsierlijke verzen doen lachen.’ Van hoog-komische
kracht, is het inlasschen van het nuchtere woordje: ‘gelt’ (nietwaar) tusschen de
meest opgeschroefde, als quasi pathetisch-bedoelde passages.
Dat woordje flikkert als een guitig lichtje; het is als een waarschuwing, voor hen,
die door der woorden- bombast zouden wankelen, hen nog bijtijds grond te laten
voelen onder hun voeten en te vòòrkomen dat zij in den val loopen.
Men moet den schrijver van ‘Briefe die ihn erreichten’ dankbaar zijn, voor de
luimige stemming waarin zijn persiflage ons brengt. Hartelijk en gul lachen onder
het lezen, is tegenwoordig een bijna ongekend genot. Geween en gekerm, overstelpend
leed, opèènstapeling van narigheden, essence van ellende zijn in literatuur vlotte
waar. En de lezers, die ongaarne voor minder modern willen doorgaan, dan de auteurs,
verorberen dien drassigen weedom met graagte. De zwartgallige letteren hebben hun
het lachen verleerd. Zij, die nog ouderwetsch durven zijn, en een boek lezen voor
hun genoegen, zullen zich verkneukelen over ‘Briefe die ihn erreichten.’
PARVUS.
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‘Een moderne Eva’ door Pierre de Coulevain. Naar de 17de Fransche
uitgave. Bewerkt door Mej. B. Stolk. - Baarn, Hollandia Drukkerij.
De geestige schrijfster, Pierre de Coulevain, beschikt over een sierlijke, productieve
pen. Haar boeiende, vlotte werken: Noblesse Américaine, Eve Victorieuse, ‘Sur
labranche’ zijn der lezing dubbel waard. Wat zij vertelt is belangwekkend; haar stijl
is gaaf en ongedwongen, haar dialogen correct en pittig. De uitnemende
hoedanigheden van Pierre de Coulevain's oorspronkelijken arbeid, vindt men
ongeschonden terug, in ‘Een moderne Eva’ waarvan Mej. B. Stolk de knappe,
goed-verzorgde vertaling leverde. Op het vertaal-gebied achten velen zich geroepen.
Slechts weinigen zijn uitverkoren. Tot die kleine keurbende behoort Mej. B. Stolk.
Wij oordeelen niet op den klank af, maar hebben ons de moeite getroost, hèèle
bladzijden uit den Franschen roman over te lezen en aanstonds met
schoolmeesterachtige sekuurheid bestudeerd, wàt de vertaalster van Pierre de
Coulevain's litterairen arbeid maakte. Hoogst bevredigend was het resultaat van dit
speuren en naslaan. Mej. Stolk verdient een prijsje voor haar keurig werk.
PARVUS.

Winckelkout
* Te wachten een roman van G. S i m o n s uit het Brabant's fabrieksleven, waarvan
D e G i d s van October 1904 een fragment publiceert. De criticus in de N.R. Courant
zegt ervan: ‘Het is vol intense beschrijvingen van akelig weer en fabrieksbedrijf en
narigheid van leven onder schofterige lieden’.
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Derde Jaargang No. 11
Nicolaas Beets en zijn biograaf.
Het leven van Nicolaas Beets, beschreven door P.D. Chantepie de la
Saussaye, met een volledige lijst zijner geschriften, bijeengebracht door
Mr. D. Beets en Mejuffrouw A. Beets. - Haarlem, De Erven F. Bohn, 1904.
PROF. DE LA SAUSSAYE is een moedig man: niet alleen verstout hij zich, evenals
verleden jaar de heer Dyserinck, Nicolaas Beets een dichter te noemen, maar zelfs
een groot dichter, die alleen tengevolge van voorbijgaande oorzaken thans te weinig
gewaardeerd wordt; ja, hij gaat zoover van het ‘volstrekt onwaar’ te verklaren, dat
de bij dien dichter zoozeer op den voorgrond staande ‘huiselijke poëzie’ in den
intiemen kring had behooren te blijven waarvoor die bestemd was.
Is deze vermetelheid alleen niet reeds genoeg om, in dezen tijd van ‘lyrische
critiek’, hem door sommigen voor een ten eenemale onbevoegd beoordeelaar, en
zijn geschrift over Beets voor een prulwerk te doen uitmaken? Het zou mij in 't minst
niet verwonderen. Maar in afwachting van dit ontzettend vonnis kunnen degenen die
‘lyrische critiek’ voor een hybridisch monstrum houden, het hart ophalen aan dit
boeiend, leerrijk, weldadig boek.
Bedrieg ik mij niet, dan behoor ik tot des schrijvers oudste en getrouwste lezers.
Onder de dingen die ik in hem bewonder is ook dit, dat hij zoo vroeg zijn eigen stijl
gevonden heeft, zichzelf is geweest. Wie de opstellen inziet, in studententijdschriften
van bijna veertig jaren her nu en dan door hem ten beste gegeven, moet getroffen
worden door hunne soberheid en helderheid. Nergens een zweem van den bombast,
het effectbejag, de mooischrijverij waartoe anders jeugdige auteurs zoo gemakkelijk,
zoo vanzelf schier vervallen, maar waartegen hij beveiligd werd door eene zelfkennis
en een aangeboren goeden smaak, die hem sedert bijna nooit hebben verlaten. Bij
hem geen woorden voor zaken of gedachten. Hij heeft iets te zeggen en houdt er zich
aan; wat leest hij en wat ziet hij goed; welke juiste opmerkingen maakt hij; welke
behartigenswaardige wenken weet hij reeds te geven. Als ik er op terugzie, lijkt het
mij een wonder.
Toen ik het vouwbeen zett'e in dit zijn nieuwste werk, wist ik vooraf welk
menigmaal gesmaakt genoegen mij wederom wachtte. Een soortgelijk genoegen als
van den toerist, die behagelijk uitgestrekt in een welgebouwde boot, door een paar
krachtige armen wordt voortgeroeid over een effen meer, omringd door een
aangenaam landschap. Geef u aan dezen gids gerustelijk over: hij kent den weg en
zal u brengen waar gij wezen wilt, zonder nuttelooze omdolingen, waar de zon schijnt,
waar het licht is voor uwe voeten en rondom u. Men ziet, het is een kalm genoegen.
In dezen beknopten, klaren, ongezochten en ongemaakten schrijftant is ook iets (in
den goeden zin) nuchters; iets koels; al maakt de auteur het nooit zoo erg als die
zwijgzame kleine heer in de Reisebilder, die, toen zijne dames den naam wilden
weten van eene door Heine met levensgevaar geplukte bloem,
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de meeldraden telde en droogweg zeide: ‘ze behoort tot de achtste klasse’.
De heer De la Saussaye boeit door zijn onderwerp en omdat hij voet bij stuk houdt
en zaakrijk weet te blijven. Hij overtuigt, onderricht, doet u zien wat hij ziet. Maar
warmte gaat er zelden van hem uit en men zou twijfelen of hij zelf wel ooit warm
wordt in zijn binnenste, indien men niet beter wist. Voorzeker, daar is warmte in dat
binnenste: maar zij straalt niet uit. De schrijver sleept niet meê, doortintelt niet, steekt
niet aan met het vuur zijner eigen bewondering; hij is de Marcellus Emants der
literaire critiek. Een zeer enkele maal slechts meent men de ontroering mede te
gevoelen die bij 't voeren van de pen zijner ziel niet vreemd kan geweest zijn: in dit
boek op de toch zoo ongemeen eenvoudige laatste bladzijden, zonder een woord te
veel of te weinig, over het uiteinde van Beets. Deze bladzijden dunken mij werkelijk
stichtelijke lectuur.
De heer De la Saussaye is zich de eigenaardigheid waarvan we spraken zeer wel
bewust. Il se sent, maar ook, we zeiden 't reeds, hij kent zichzelven. Niet in den toon
van hulde, zegt hij in zijn Voorbericht, is deze biographie geschreven. Beets zelf,
‘die in dezen zijn vertrouwen op hem stelde’, heeft dit ook ‘stellig niet verwacht’,
zeer goed wetende ‘dat het een critische pen was die over hem zou schrijven’; en,
verzekert de auteur, ‘dit heeft hij gewild’.
Des te meer beteekent het, dat deze 284 bladzijden, aan de ‘critische pen’ ontvloeid,
metterdaad ééne doorloopende hulde zijn, daar ze kunnen worden samengevat in die
andere opmerking in bovengenoemd Voorbericht: ‘dat Beets achter de coulissen
geen ander is geweest dan in het openbaar’.
Want de benijdbare schrijver is achter de coulissen toegelaten; heeft vele brieven
en aanteekeningen gelezen, heel wat dagen zich in Beets' archief verdiept. Hij betuigt
dankbaar te zijn voor 't voorrecht, maar, verklaart hij, ‘er staat toch eigenlijk niets
in dat alles hetwelk iemand die lezen kan niet vindt in de gedrukte werken’. En zoo
heeft hij dan niet het minst met die werken, de gedichten vooral, tot bouwstof, het
beeld ten voeten uit ons voor oogen gesteld van den jongeling, den student, den
predikant, den prozaschrijver en dichter, den hoogleeraar, den huisvader, den
Nederlander, en in die allen den Mensch Nicolaas Beets. Er ontbreekt, voor zoover
ik zien kan, niets aan; men aanschouwt den uitnemende gelijk hij was. Eén ding
slechts is mij nooit duidelijk geweest en zelfs door dit boek nog niet duidelijk
geworden: de houding van den voorganger en christen Beets ten aanzien van 't
kerkgenootschap, ‘de Kerk’ waartoe hij behoorde. Dat zeggen van hem: ‘laat de Kerk
staan, God laat haar ook staan’, hoe treffend op 't eerste gehoor ook, verklaart mij
eigenlijk even weinig als het zoo vaak vernomene van anderen: ‘Verderf haar niet,
er is een zegen in’. Of zal, bij wijze van spreken, een voorstander van het halsrecht
overtuigd worden van ongelijk, wanneer hij zich als argument tegemoet hoort voeren:
‘laat den doodslager leven, God laat hem ook leven?’1)
Al het overige in de schildering van deze beminnelijke en achtbare persoonlijkheid
is zoo bevredigend mogelijk. En, merkwaardig, deze indruk wordt gemaakt zonder
dat er bij de zonden en gebreken, waarmeê ook deze mensch te strijden moet gehad
hebben, ergens wordt stil gestaan. Zelden is het: ‘van de dooden niets dan goeds’,
edelaardiger behartigd en toegepast. De grenzen van den geest, van de kennis van
de gaven des verscheidenen worden met vaste hand aangegeven: maar het andere
1) Niemand zie hierin een blijk, alsof ik het beter zou meenen te weten dan een Nicolaas Beets;
ik wil met het bovenstaande alleen maar zeggen, dat in dit opzicht ik hem niet begrijp.
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wordt gelaten voor 't geen het geweest moge zijn. En 't wordt niet gemist. Van 't
begin tot het einde blijft de indruk eener objectieve, helderziende, van alle
bewimpeling en gevlei ten eenemale warsche opvatting eener niet lichte, schoon
aantrekkelijke en verheffende taak, ongestoord.
Sommige door dezen en genen uitgesproken of geïnsinueerde, dan wel vrij
algemeen gangbare meeningen omtrent enkele zijden van Beets' karakter worden
evenwel niet onvermeld gelaten. De aantichting van eene ‘sensueele natuur’, uit
Busken Huet's ‘vergiftigde pen’ gevloeid, wordt kort en afdoende weêrlegd. De
beweringen omtrent Beets' gemakzucht, omtrent het òndergaan des leeraars in den
letterminnaar, of, omgekeerd, des humorists in den predikant; omtrent zijn zwak
voor de aanzienlijken dezer wereld; zij worden aangeroerd en terzijde gesteld.
Wat den auteur en letterkundige Beets betreft viel uit den aard der zaak zelfs voor
Prof. De la Saussaye niet veel nieuws te zeggen. Toch zal men met belangstelling
lezen wat hij opmerkt omtrent de maar al te zeer verbreide meening dat zijn held een
man was van één boek, zijn betoog dat deze wel degelijk zeer veel méér heeft gegeven
dan de ‘Camera’. Vergis ik mij echter, indien ik meen dat het verschil tusschen hem
en zooveel anderen op dit punt meer schijnbaar dan wezenlijk is? Begint, hij niet
zelf zijn derde hoofdstuk aldus: ‘Met de Camera in de hand treedt Beets den tempel
der onsterfelijkheid binnen’?
Inderdaad, niet als leeraar, of redenaar, of dichter, hoe hoog men die schatte, durft
iemand hem de
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onsterfelijkheid voorspellen; en de heer De la Saussaye doet het welbezien evenmin.
Hij moge hopen - en wie die Beets liefheeft hoopt het niet met hem! - dat het allerbeste
in dezes te omvangrijke dichterlijke nalatenschap, dat sommige bladzijden uit zijn
overig proza, nog lang, nog zeer lang blijven leven: alleen van het ‘klein octavo
boekje’ verwacht ook hij, zijns ondanks, voor Nicolaas Beets eene blijvende plaats
in 't Walhalla der letteren.
***
Behalve de hoofdpersoon in dit levenstafereel, trekken ettelijke niet minder
voortreffelijk geteekende bijfiguren de aandacht, o.a. die van Van der Brugghen.

NICOLAAS BEETS

(Naar een teekening van J. Haverman)

Wie, om zoo te zeggen, opgegroeid zijn in den invloedkring van Groen van
Prinsterer, hebben soms voor genoemden staatsman van jongsaf een instinctelijken,
vaak blinden weerzin gevoeld, eenigszins als voor een verrader en een afvallige.
Blind is die weerzin, voorkomende bij lieden die nooit zich in den schoolwet-strijd
van 1857 verdiept, nooit iets van den ‘verrader’ gelezen hebben. Thans, bij 't kennis
nemen van de bladzijden (144-147) door Prof. De la Saussaye aan Van der Brugghen
gewijd, hebben zij misschien gelegenheid om te leeren beseffen hoe valsch en onbillijk
dat onwillekeurig ingezogen gevoel kan zijn.
Hoogst lezenswaardig is ook wat in dit boek over Beets' betrekking tot Van der
Palm (blz. 53 v.v.) en tot Groen van Prinsterer (blz. 143 en elders) voorkomt. En zoo
is er meer, is er niet weinig, dat, voor mij althans, het gebruikte adjectief ‘leerrijk’
voor deze biographie wettigt. Ook hetgeen omtrent de Camera op blz. 61 tegenover
Huet en Nouhuys; en op blz. 63 in vergelijking met de ‘Pastorie van Mastland’, en
hetgeen over Beets als karakter-teekenaar en novellist op blz. 64 en 65 voorkomt, is
de lezing zeer waard.
‘Boeiend’ en ‘weldadig’ noemde ik voorts dit boek. Behoeft dit eigenlijk, na al
het bovengezegde, nog toelichting? In kernachtigen stijl, met kennis van zaken en
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scherpzinnigheid, te hooren spreken over een edel en hoogbegaafd mensch, zonder
geboeid te worden of iets goeds voor zich op te nemen, ware een veeg teeken.
Amusant en onderhoudend als het boven in herinnering gebrachte werk van den
heer Dyserinck1) is het geschrift des Leidschen hoogleeraars weinig. Toch is de brief
aan Hasebroek op blz. 29 aangehaald aardige lectuur, evenals de ondeugende bladzij
96 over lastige vrienden en kennissen te Heemstede. De anecdote betreffende het
redden van De Geyter's dochtertje (blz. 158) door Beets, zal menigeen nieuw zijn.
Zonder schade hadden meer dergelijke bloempjes hier en daar over deze deftige
bladzijden kunnen gestrooid zijn.2) Maar de schrijver heeft het niet gewild en wij
behooren na 't geen hij gegeven heeft dankbaar èn voldaan te zijn.

1) Dr. N. Beets, door Dr. Joh. Dyserinck, Haarlem, 1903.
2) Daarvoor had, desnoods, de Engelsche toespraak te Edinburg kunnen achterwege blijven,
thans met een onbehoorlijk aantal drukfouten opgenomen, waaronder grappige. Caledonia
heet van het ‘dichterlijke kind’ de ‘meek nurse’ en John Anderson ‘my foe’. Van de Medische
Faculteit wordt getuigd dat de gansche wereld haar zegent wegens hetgeen zij verkregen
heeft ‘for [in] differing death’.
Nu ik toch van fouten spreek zij opgemerkt dat De Génestet's:
Van uit mijn wolk
Sticht ik het volk,
op blz. 160 er niet fraaier op geworden is en dat die regels niet den indruk beschreven dien
Beets ‘over 't geheel en ook als prediker op velen maakte’, maar een schimpscheutje inleidden
op de Stichtelijke uren.
Wanneer een en ander bij een tweeden druk verbeterd mocht worden, zal de schrijver wellicht
tevens eens willen overwegen of 't wel aangaat de zinsneê op blz. 112 te laten staan: ‘hoe
rustig Beets ditmaal van stapel liep’; en of het woordeken in op blz. 139 geen betere plaats
zou kunnen vinden, waar we lezen: ‘Gemeenschap des geloofs sluit, vooral voor Groen, in
samengaan en meedoen met de partij’. (Welke bewering zelf mij twijfelachtig voorkomt).
Dat hij Anna Roemers op blz. 197 laat ‘wegwazen’ achter hare zuster is - ‘modern’.
Nog iets voor den tweeden druk. Op blz. 179/180 zegt de heer De la Saussaye dat Beets de
eigenlijke herkomst van 't overbekende: La critique est aisée enz. ‘ontdekt’ heeft. Dit zal
wel juist zijn, maar de billijkheid eischt de vermelding dat ten minste zes jaar vóór die
ontdekking de eigenlijke oorsprong reeds door Edouard Fournier in zijn Esprit des Autres
(Paris 1861, quatrième édition) op blz. 88 en 89 was aangewezen, met een dergelijken aanloop
betreffende Boileau als men bij Beets aantreft.
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Dit behoeft allerminst een ja en amen in te sluiten op al zijne meeningen en uitspraken.
Ik voor mij kan b.v. Beets als vertaler in den regel niet zoo hoog stellen, en vermag
op de achttiende eeuw zoo laag niet neer te zien gelijk Prof. De la Saussaye doet en
het nu eenmaal behoort. Aangaande de wijze waarop de laatste Beets' taalzonden in
bescherming neemt (blz. 169 en 170) bevreemdt het mij, dat zijne schranderheid niet
inziet, hoe een voormalige ‘oud-hollandsche’ uitdrukking, voor goed gestorven en
na een of meer eeuwen uit Duitschland wederom ingevoerd, wel ter dege als
germanisme behoort te worden geweerd door wie de werking van dit verraderlijk gif
bevroedt. Liever dan Beets op dit punt te willen verdedigen (ik voor mij had er van
gezwegen) dienen we

Prof. Dr. P.D. CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE

eenvoudig te erkennen dat hij deswege niet van eenige slordigheid is vrij te pleiten.1)
Trouwens, het is van weinig belang meer. De strijd tegen de tallooze ‘ismen’ en
vooral de germanismen, waarin juist Beets zich zoo uitnemend verdienstelijk maakte,
dunkt mij een verloren strijd. Het Bargoensch van ‘na '80’ is van den Duitschen
zuurdeesem doortrokken en de voorheen ‘spraakmakende’ gemeent' slokt dag aan
dag de veelsoortigste verfoeiselen, door journalisten, schrijvers, redenaars en
winkeliers haar toegeworpen, voor klokspijs op. Ja, de redactie, - of moet ik zeggen:
1) En niet alleen ten aanzien van ‘ismen’. In dat min of meer zonderlinge laatste couplet van
‘Madeliefjen’ leest men:
De leeuw'rik dien gij 't nest versiert
En naöogt onder 't steigeren,
waar ‘dien’ tegelijk datief en accusatief is.
Curieus is het dat de onzinnige Duitsche uitdrukking ‘in het leven roepen’, waarmede Beets
in zijn ‘Neologismen’ zoo vermakelijk den draak stak, door hemzelven acht jaar te voren in
't schoone stuk over Tollens gebezigd was. Of zij bij den tweeden druk der Verscheidenheden
verwijderd is, kan ik niet nazien.
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een redacteur? - van ‘Het Woordenboek der Nederlandsche taal’ is sinds eenige jaren
bezig haren vroegeren medewerker Beets de oneer aan te doen van de eene door hem
gebrandmerkte uitdrukking voor, de andere na, in hare kolommen op te nemen en te
ijken, met een simpel: ‘naar het Duitsch’, of zonder eenige opmerking in het geheel.
Ja, de strijd is verloren; en zoo het waar zij dat ‘de taal gansch het volk’ is, staat het
te vreezen dat de Nederlanders hard op weg zijn om ‘zich aan te passen’, gelijk zij
tegenwoordig zoo gaarne zeggen, bij het groote Duitsche Rijk.
Juist in een verloren slag echter is de post van getrouwen schildwacht meer dan
ooit een eerepost; en daarom mag ik het leedwezen niet ontveinzen waarmee ik de
niet zoo zeldzame ‘ismen’ aantrof in het werk van den heer De la Saussaye zelf; het
werk, let wel, over Beets.
Ik zal die niet opsommen. Begeert hij er een lijstje van, het is tot zijne dienst. In
elk geval zullen hem, vertrouw ik, de woorden uit het gemoed geschreven zijn,
waarmeê de aantrekkelijke Querulus, ‘de neef van Nurks’, bijna eene halve eeuw
geleden dat onvergetelijke gesprek aldus besloot:
‘Er moet’, zeide Querulus, met een gloed die zijne oogen glinsteren deed, ‘er moet,
mijn vriend, bij alle wijzen en goeden een steeds levendiger gevoel van piëteit
ontwaken voor de Vaderlandsche, voor de Moedertaal, en zulks op grond van al wat
er aandoenlijks en heiligs ligt in deze namen zelve; op grond van den eerbied, dien
men der zaak als gave Gods, als uiting van den geest, als product der geschiedenis,
als rentegevende erfenis van vereerenswaardige voorgeslachten, en als band van
gemeenschap met dien kring van naasten, voor wien men in eene eerste plaats
geroepen is te leven en te arbeiden, verschuldigd is. Dan, wanneer te haren opzichte
onkunde als ondeugd, en verwaarloozing als heiligschennis zal worden beschouwd,
dan voorzeker zal het Vaderland, en niet slechts de vaderlandsche Taal, schoone en
heerlijke dagen tegemoet gaan’.
Helaas, ik ben bijkans twintig jaar ouder dan Beets was toen hij dit schreef; maar
telkens als ik die woorden weder lees, verwarmen zij mij het hart.
I. ESSER.
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Vlinders
Ausgewählte Gedichte von Richard Dehmel nach dem Inhalt geordnet.
Mit dem Bilde des Dichters von Peter Behrens. Sechstes bis zehntes
Tausend, verlegt bei Schuster und Loeffler in Berlin mit Vorbehalt
sämtlicher Rechte (1 Mark).
LAAT mij beginnen met een citaat van een wijsgeer, en daarbij voegen de bekentenis
eerlijk te citeeren, hetgeen in onzen tijd van schrijfsport tot verdienste mag gerekend
worden, immers in het Land der Litteraire Blinden, (die oneerlijk citeeren door
afkorting, vervalsching of verzwijging van het zinverband) is Eénoog Koning. Ziehier
dus een op zichzelf staand gezegde van Hermann Türck: ‘Wo das persönliche
Interesse, wo die Subjectivität, wo die Selbstzucht ins Spiele kommt, geht die
Wahrheit zum Teufel’. Welnu, in alle maatschappelijke zaken, in alle betrekkingen
van zedelijken aard, in alle gewichtige termen van de Levensvergelijking met twee
Onbekenden - Waarde en Doel van het menschenbestaan - moge die stelling opgaan
- bij de bankiers die het kapitaal van dichting en verdichting in omloop brengen en
rentegevend maken; bij dat ras van wisselaars, dat schoone en onschoone
aandoeningen op de markt der letterkundige voortbrengselen te koop biedt - en vraagt
niet voor welken prijs?! - gaat door het persoonlijk belang en de zelfzucht de waarheid
niet naar den Duivel, maar wordt juist de in lompen gehulde Godin, bij de grootst
mogelijke subjectiviteit van den dichter in een Koningskind, stralend van brocaat en
fulp, omgetooverd. Immers die zelfzuchtige koestering van het eigen-ik drijft de
kracht der dichterlijke persoonlijkheid op de spits, die zich hoe langer hoe meer zont
in hare zelfstandigheid en al hare eigenaardigheden aan het licht brengt. Het zichzelf
zijn van den dichter is één zijner eerste levensvoorwaarden in de letteren van zijn
tijdperk, en tevens het eenig bewijs zijner waarachtigheid. Valt hij op zeker oogenblik
van zijn dicht-bestaan uit den toon; klinkt zijn instrument gewild-anders, dan heeft
hij of de ééne of de andere maal bedrog gepleegd en zijn het de schellen zijner
narrekap die ons als harptonen hebben geklonken. Een objectief dichter, in den zin
van een zijne persoonlijkheid wegdichtend sterveling, vervalt òf tot zoetsappig leeròf
tot water-en-melkachtig lier-dichter. Krachtig zijn enkel de buiten hun eigen dichterlijk
zijn geen ander erkennende dichtwezens.
Zoo waren Bilderdijk, Da Costa, Multatuli, en Victor Hugo, Hebbel en Hamerling.
Zoo is Björnson, Richard Dehmel en Walt Whitman met wien Dehmel, behoudens
het ultra-democratische, de overeenkomst van den oer-dichter bezit. Woord-, maaten rijmgeknutsel staan verre van die geweldigen. Zij zingen zooals zij gebekt zijn,
en hun bek gelijkt een arendssnavel en hun greep den klauw van een Koningsgier.
Het bonst en buldert in hen en... maar laat mij de woorden van een scherpzinnig
criticus, over Walt Whitman, W.G. van Nouhuys, citeeren:
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RICHARD DEHMEL

‘Hij ontvoert ons aan de Oude Wereld, met haar den dood in zich dragende
verfijningszucht, haar willoos makend pessimisme, haar eenzijdig, schoolsch
gedresseerd denken, haar aan alle zijden af brokkelende kerkleeren, haar
klassen-scheidingen’. - Ook bij Richard Dehmel is de grootste bekoring zijner verzen:
‘hun spontane natuurlijkheid, die altijd nieuw blijft’, ofschoon er meer artistieke
zelfbeheersching dan bij den ‘wilden’ Americaan valt waar te nemen. Maar ook voor
hem kon de Cartesiaansche lijfspreuk in een ‘amo, ergo sum’
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worden omgezet, en al moge zijn Germaansch voelen niet idealer zijn dan dat van
Whitman, zijne kunst niet zoo eenvoudig als die van den Americaan - beiden komen
in oprechtheid van spreken door hun geweldige, onbedwongen natuur overeen. Ik
geloof daarom ook dat Whitman's bekentenis: I am the poet of the Body and I am
the poet of the Soul, op geen modern dichter juister slaat dan bij Dehmel. In zijne
verzen ligt de kracht van een ‘bovenmensch’, die de heerlijkheid van het
forschgezonde leven tot den zegen van zijn bestaan rekent; van een werker die een
beeld van schoonheid in zich beitelt, dat door geen alledaagschheid kan worden
bezoedeld als eenmaal het beeld van Spinoza, 24 uur na zijne onthulling, door het
Haagsche grauw, van een vernuft, dat evenals Spinoza zelf in zijne schepping zich
een denkzuil stichtte ‘hechter dan arduin’.
Wie verzen als D r e i B l i c k e en E i n H e i n e -D e n k m a l *) vermag te schrijven,
staat op onaantastbare, poëtische hoogte, onbereikbaar voor anderen door
oorspronkelijkheid.
PIET VLUCHTIG.

Multatuliana
Verspreide en onuitgegeven stukken met bibliographie door Dr. A.S. Kok
en Louis D. Petit. Baarn, Hollandia-Drukkerij
MULTATULI! De wereld is nog niet over hem uitgepraat. Maar, wat moeten hem
zelf de ooren getuit hebben!
Er is strijd geweest over zijn filosofie, zijn maatschappelijk radicalisme, zijn
zedelijkheids begrippen, zijn particulier leven, en men weet nauwelijks waarover 't
meest. Er was een tijd, dat iedereen zich met hem bemoeide - ook omdat hijzelf
niemand met rust liet; dat de couranten al wat er van zijne hand in 't licht kwam,
overnamen, bespraken en bevochten; dat schrijvers naam maakten, door hunne
aanvallen op Multatuli. Zijn lezingen werden gretig bezocht; hij genoot de eer, dat
zeker volksblad een lezing met fragmenten uit ‘Vorstenschool’ ‘beneden de aandacht
van een beschaafd publiek’ noemde. En een andermaal, dat een commissaris van
politie hem vooraf kwam waarschuwen, dat hij i n d i e n s t zou tegenwoordig zijn,
zoo Multatuli in zijn voordracht ‘de publieke zedelijkheid’ aanrandde. En nog onlangs
wekte het op straat venten van ‘De Kruissprook’ een oploop.
Veel tijdgenooten haddenhunne kinderen niet nadrukkelijker tegen hem kunnen
waarschuwen, wanneer hij de anti-christ zelf was geweest.
Zulk een verbod prikkelde; 't heeft zijn populariteit bij het jonge geslacht bevorderd.
Zijn pittige en altijd frissche Ideeën.... de Havelaar... Woutertje, een verhaal waaraan
wij ons nooit konden verzadigen - buitenshuis werden ze verslonden. En ondanks
waarschuwing of verbod drong de, nu klassieke, Juffrouw Laps de huiskamer binnen.

*) In het Nr. van 15 October van D a s L i t t e r : E c h o uit dezen bundel overgenomen. Tevens
te raadplegen voor D's biographie.
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Geboortehuis van DOUWES DEKKER, Korsjespoortsteeg te Amsterdam, thans genummerd No. 20
(Reproductie naar eene teekening in de Amsterdammer uit het jaar 1887).

De jongelingsschap der Hoogere Burgerscholen hoorde de bazuin die de muren
van het Jericho van deftigheid en droogstoppelarij moest doen vallen. Bij intuïtie
schaarde zij zich rond de vaan des oproers, die hij ophief.
Hoe ieder in zijn tijd zich met hem bemoeide en hoe er ‘quaesties’ rezen over door
hem los weggeworpen woorden, daarvan geeft de verzameling van den heer Kok
menig voorbeeld. In zekeren
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brief sprak hij over de ‘autobiographie van den gevierden Cremer’, die ‘de meest
afschrikkende voorbeelden oplevert van de ellende, waarop zoo'n levensinrichting
uitloopt.’ Dit wekte een storm.

Een briefje van MULTATULI

Het ‘Nieuws van den Dag’, noemde het of onbegonnen, of laf, of gemeen, zulke
dingen te zeggen zonder deugdelijke zekerheid, vooral waar het een doode betrof.
Ettelijke brieven bevat het boekje over dit onderwerp. In zijn hooghartigheid liet
Multatuli zich door een jongeren vriend verdedigen, en, onder den drang van den
directeur Funke was de Nieuws-redactie wel zoo goed, hare woorden in te slikken.
Van de Havelaarzaak heeft het publiek alles moeten weten. Zelfs werd in 1879
door het Soerabaiaasch Handelsblad een ‘publicatie’ van Douwes-Dekker overgedrukt,
die als een tegenhanger kon gelden van de bekende toespraak tot de hoofden van
Lebak. Ze werd herdrukt in de brieven door de Wed.
Douwes-Dekker-Hammink-Schepel in het licht gegeven en deed later nog eens de
ronde door de pers, toen de heer van Kol haar op een reis in de Minahassa toevallig
in handen had gekregen.
Zulke voorvallen teekenen.
En daarom kan een boekje als de heeren Kok en Petit aanbieden, op de
belangstelling van Nederland rekenen. De heer Kok deelt menig onbekend stuk mede;
de heer Petit heeft met niet minder liefde en zorg zijn bibliographie samengesteld.
Geven die brieven een nieuw beeld van den schrijver? Dr. Jan ten Brink verwachtte
veel van den verzachtenden invloed van den tijd om van vergoding en verguizing
zooveel te doen verdwijnen, dat het ware beeld van den mensch en den schrijver kon
worden geschilderd. Nu, die tijd is thans

Den Gulden Winckel. Jaargang 3

176
wel aangebroken en wien de stof aantrekt vindt in ‘Multatuliana’ eenigszins een
handleiding.
Zij zijn verzameld door een vriend, die Douwes-Dekker zag in zijn grootheid en
zijn zwakheid.
Ze schitteren hier en daar van de spattende vonken uit het zichzelf verterende vuur,
dat zóó hevig in 's mans ziel brandde, dat de fijngevoelige instrumenten die de
gemeenschap met de buitenwereld onderhouden, voortdurend in de war raakten.
Nu toonen deze herinneringen het laatste meer dan het eerste. Natuurlijk! de
‘Multatuliana’ zijn slechts een aanvulling tot betere kenschetsing; van een biographie
hebben zij niets en zij pretendeeren ook niet, dat te zijn. Men ziet hier vooral belicht:
zijn zucht naar het ongewone, verrassende, die hem tot dikwijls dwaze aanvallen als
op Plato, Kant, Spinoza, Moleschott verlokte; dat aanhoudend met zich-zelf-bezig-zijn,
overgevoelig bij alles wat hij deed, schreef of sprak - zooals bij die
Congresvoordracht, toen hij, na afloop, een langen brief van toelichting schreef over
allerlei nietige taalquaestietjes; zijn prikkelbaarheid: ‘ik ben altijd een goed mensch
geweest’, schrijft hij wanneer het bepraten en bevitten van zijn particulier leven hem
ergert.
‘Een sterk karakter is hij nooit geweest’ schreef de Spectator. Dat l i j k t wel zoo.
Hij verwacht alles van buiten; maakt oproer tegen het gezag waaraan hij zich heeft
onderworpen en waarvan hij leven wil: ‘Gelijk men mij beloofd had.’ - ‘Waarvoor
maakt men 't mij zoo moeilijk?’ - ‘Mijn kinderen z i j n m e ontgroeid, ontrukt.’ En
dan zijn zonderlinge bekeering - voor een tijdje - tot het katholicisme in de
(vergeefsche) hoop daardoor de hand te werven van de dame die hij in '42 of '43 te
Batavia ontmoette! 't Zweemt naar Voltaires.... inconsequentie op zijn sterfbed, maar
de aandrift was edeler. Hier vooral is gelegenheid voor een biograaf, te verklaren,
te belichten. Vergeet niet dat Multatuli ambtenaar was, d.w.z. slaafs opgeleid. Stel
daartegenover Amerikaansche geestkracht en zelfvertrouwen - maar de vergelijking
is onhoudbaar! In de lijst van zijn tijd, met zijn land tot achtergrond moet zijn beeltenis
staan.
‘Een Nederlander met genie, met kracht, met moed, met hart!’ schreef de heer
J.A. Bientjes van hem, in een stuk, hier aangehaald. ‘Niet te verwonderen, als zulk
een man een verbazenden invloed uitoefent op zijn medeburgers.’
‘Mir ist - zoo getuigt Wilhelm Spohr, Multatuli's Duitsche vertaler - Mir ist
Multatuli die persönlichste Persönlichkeit, die ich kennen lernte, und was so
wunderselten ist, ich sah hier wie sie sich durchsetzte dem Leben gegenüber.’
Door alles heen zichzelf. Is dat zwakheid?
Te g e n s t r i j d i g h e d e n , slechts ten deele door Dr. Swart Abrahamsz verklaard.
Een voorloopige kenschetsing van Dekkers levenswerk gaf Allard Pierson in zijn
uitroep: Gezegend zijn de groote ontevredenen; gezegend de ‘wangeluiden’, geworpen
in het koor der voldaanheid en der verheerlijking van eigen tijd. In elke eeuw spele
door het ‘p e a n ’ van den zegestoet het ‘m i s e r e r e ’ van pelgrims die zich in
tegengestelde richting bewegen.
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DROOGSTOPPEL'S IDEAAL
‘Wat had er heel wat anders kunnen groeien uit den talentvollen knaap, wanneer hij onder strenge
tucht en gezonde lichaams-diaethetiek wat langer en beter onderwijs had kunnen genieten...’
Dr. Th. Swart Abrahamsz., E. Douwes Dekker.
Eene Ziektegeschiedenis.
(Reproductie van een plaat in de Nederlandsche Spectator)

HEYN VAN CORTRYCK.
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Oude boeken
Nooit zult ge, o Vaderland! vergeten,
Den Bard, die in uw jammernacht,
Al zingende op uw puin gezeten,
Daar stervende u nog offers bragt;
Die u, gelukkig door 't verleden,
Volzalig noemde en 't nadrend heden;
Die, tijd en lot vooruitgesneld,
Aan 't hoofd van uwe dichterscharen,
Den val van uw geweldenaren
En 's werelds vrijheid heeft voorspeld.

DEZE hooggestemde lofspraak van Maurits Cornelis van Hall gold Jan Fredrik
Helmers, den dichter van ‘De Hollandsche Natie’. Dit dichtstuk, een middensoort
tusschen het heldendicht en het lierdicht, verscheen in 1812, het gevaarlijkste jaar
der Fransche overheersching in ons land. Het is een hartstochtelijke vaderlandsche
ontboezeming en bezingt Hollands aloude glorie op het oogenblik, dat Holland van
de lijst der onafhankelijke staten was uitgewischt. Er is gezegd, dat de vermaardheid
van Helmers meer is toe te schrijven aan de tijdsomstandigheden, dan aan eenige
eigene, hem onderscheidende verdiensten, en zeker er valt - om bij ‘De Hollandsche
natie’, een dichtstuk van ruim 3000 verzen, te blijven - heel wat te gispen, ‘hij zwaaide
het wierookvat veel te hoog’, maar naar waarheid heeft Lulofs gezegd, het zijn
gebreken die de middelmatigste kan opmerken en dikwerf met een pennestreek
verbeteren, maar wier schoonheden de bekwaamste vaak niet in staat is na te volgen.
Helmers ontving van zijn uitgever J. Allart te Amsterdam voor ‘De Hollandsche
Natie’ een zak zesdehalven, onder voorwaarde dat de censuur geen bezwaar zou
maken. D e c e n s u u r !
Na lange voorbereiding waren met 1 Januari 1811 de Fransche wetten op de
drukpers in werking getreden. En deze waren alles behalve malsch. Vóór de uitgaaf
moesten de boeken en boekjes aan de overheid worden ingeleverd, als Contrôle voor
de te betalen belasting: een centime het blad, maar vooral om toe te zien op den
inhoud. Alle boeken zonder onderscheid waren voor hun uitgaaf onderworpen aan
c e n s u u r . Door tusschenkomst van maires ontvingen alle drukkers en
boekhandelaren den volgenden brief:
(Amsterdam,) 10 Juni 1811. ‘Ik ben van wegen den Heer Directeur der Policie in
Holland gelast, u te berigten, dat, behalven de vijf exemplaren, die het Keizerlijk
decreet van den 5 den February 1810 u beveelt aan den Heere Prefect van uw
Departement optezenden, één exemplaar van alle werken, die gij zoudt willens zijn
uit te geven (c l a s s i e k e n a l l e e n u i t g e z o n d e r d ) voor den dienst van de
algemeene Directie der Policie in Holland, a l h i e r aan mij, f r a n c o te doen
toekomen; wordende wijders u de verplichting opgelegd, het M a n u s c r i p t , van
welk werk het ook zij (d e c l a s s i e k e n s t e e d s u i t g e z o n d e r d ), het welk gij
zoudt willen drukken, v ó ó r het ter perse leggen, aan welgemelde Directie mede
f r a n c o , te doen geworden; met bijvoeging eener nota, aan wijzende den naam van
den schrijver, van den Vertaler en dien van den Uitgever; ten einde de toestemming
tot de uitgave te bekomen’. Spoedig daarop werd ook aan de kunsthandelaars,
plaatdrukkers en graveurs bevolen, vijf exemplaren van elke plaat aan het hotel der
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prefectuur in te zenden voordat ze in den handel gebracht werd. Zoo werd dan ook
het handschrift van Helmers' Hollandsche Natie ingeleverd.

J.F. HELMERS

Het baart verwondering dat de censuur slechts 150 regels in de eerste drie zangen
geschrapt heeft, terwijl de laatste drie zangen onveranderd uit de smeltkroes te
voorschijn kwamen. ‘Eerst na de uitgaaf schijnt de regeering tot het inzicht gekomen
te zijn, dat de censuur*) hierin haar gewone voorzichtigheid te buiten gegaan was.
Kon ze het mogelijk gestichte kwaad niet meer afwenden, dan toch kon er een
voorbeeld gesteld worden om bij anderen afschrik te wekken tot het aanvuren van
een verkeerden volksgeest. In Februari 1813 kwam

*) Aan den Nederlander C.A. van Ray, een twijfelachtig talent, was in Parijs het onderzoek der
Hollandsche boeken opgedragen.
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er bij de politie te Amsterdam een keizerlijk bevel om Helmers in hechtenis te nemen
en hem onverwijld naar Parijs te doen opzenden.
De dichter was den 26en, twee dagen te voren, overleden’.
In de herdrukken van D e H o l l a n d s c h e N a t i e zijn de uitgelaten en
veranderde plaatsen naar het oorspronkelijk handschrift hersteld.

Titelprent voorkomende in de eerste, zeer zeldzame 8e uitgaaf van ‘De Hollandsche Natie’.

Evenals de laatste drie zangen zijn ook Voorrede en Voorzang onveranderd
gebleven.
Het zou de moeite loonen de beide teksten tegen elkander over te stellen; om niet
te uitvoerig te worden moeten we ons tot den e e r s t e n z a n g beperken.

Eerste zang**).
Handschrift:
Ik juich, schoon thans geen zon van welvaart ons meer streelt,
Dat ik, o Nederland! ben op uw' grond geteeld;
Dat, van den glans, die eens mocht op uw velden stralen,
Eerste uitgaaf, regel 1 tot 3:
Ik juich! Geen hooger heil heeft ooit mijn ziel gestreeld,
Dan dat ik, Nederland! ben op uw grond geteeld;
Dat van den helderen glans, die van u af mocht stralen,
Handschrift:
Voor u zing ik alleen! voor u! o waardig kroost
**) Wie vollediger wenscht ingelicht te worden, zie A.C. Kruseman, De Fransche wetten op de
Hollandsche drukpers (1806-1814), aan welk werk veel voor deze bijdrage is ontleend.
Nog is meldenswaardig, dat van De Hollandsche Natie acht uitgaven zijn verschenen. Het
gedicht is in het Fransch, het Engelsch en het Maleisch vertaald.
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Dier Oudren, die met mij om Hollands schande bloost!
Gij, waardig nog het bloed waaruit gij zijt gesproten,
U, u alleen erkent mijn hart voor landgenooten;
U, die met gade en kroost, in nacht en eenzaamheid,
Het ongelukkig lot van 't Vaderland beschreit.
Verheft u! - Kunt gij thans niet heerschen op de baren,
Gij kunt de wrakken van der Vadren roem bewaren!
Ja! toonen wij, in 't wee dat onzen hals bezwaart,
Ons nog den schoonen naam van Nederlander waard!
Eerste uitgaaf, regel 29 e.v.:
Voor U zing ik alleen; gij neemt mijn zangen aan!
Het kroost deele in den roem der oudren heldendaân!
U, waardig nog het bloed waaruit gij zijt gesproten,
U, u alleen erkent mijn hart voor landgenooten,
Door wie met gade en kroost, in eenzaamheid en nacht,
Der vaadren deugden met aanbidding wordt herdacht.
Verheft u! - kunt gij thans niet heerschen op de baren,
Gij kunt de wrakken van der Vadren roem bewaren.
Verheft u! - toonen wij, aan de op ons starende aard',
Ons nog den schoonen naam van Nederlander waard!
Handschrift:
Door schoone daden zich dien eernaam waardig maak'!
'k Heb dan niet vruchteloos mijn' lofzang aangeheven,
Den tol betaald, dien elk zijn vaderland moet geven;
Eerste uitgaaf, regel 65 e.v.:
Door schoone daden zich dien eernaam waardig maak'!
'k Heb dan mijn vaderland, niet vruchtloos u gehuldigd,
Ik heb den tol betaald, dien ik u was verschuldigd.
In de eerste, zeer zeldzame 8e uitgaaf komt een door Reinier Vinkeles ontworpen
en gegraveerde titelprent voor, die hierbij verkleind is weergegeven.
F. BEZEMER.

Keur
De Avondgaarde, Elegieën door Victor de Meyere. - Utrecht, H. van
Romburgh, Antwerpen, P.J. van Melle.
De Vlamingen hebben van nature meer gevoel voor klank, kleur en rythme dan de
Noord-Nederlanders. Zij schrijven gemakkelijker verzen. Door
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dat gemak geven zij zich ook weer minder moeite om hun aangeboren gave te
ontwikkelen, hun kunst te volmaken, zoodat de meesten lief-middelmatige dichters
blijven en er zelden een daarboven uit wast. Terwijl de Noord-Nederlandsche dichter
door zoeken, wikken en wegen, door hoogere eischen en strengere zelfkritiek
langzaam aan tot, hetzij dan minder eenvoudige, maar zeker sterkere, gavere verzen
komt.
Een jong Vlaamsch dichter brengt sympathieker werk dan een Hollandschen
beginneling, bij wien 't stug gepeuter, 't meer willen dan kunnen, meestal hinderlijk
zichtbaar is. Hij berijmt argeloos en simpel wat hem invalt, een toevallig-gelukkige
regel naast een toevallig banale of soms een malnaïve, zich meer bekommerend om
klank dan verheven gedachte, blijmoedig spelend met zijn woordekens of hij 't zoo
puur alleen voor zijn eigen plezier deed. Een Noord-Nederlandsche beginneling lijkt
wel voor zijn verdriet te dichten, tenzij hij kwasi eenvoudige goedkoope rijmelarijtjes
brengt, zonder één persoonlijke trilling, en dan is er heelemaal niets aan.
De Vlaam Victor de Meyere schonk ons van die zachte natuurpoëzie, die niet fel
treft of schokt, geen geestdrift oproept, maar stil ontroert en dankbare waardeering
wekt. Van bijna al deze versjes gaat een fijne bekoring uit, zij schijnen ontvlooden
aan een altoos gelijk gestemde, lichtelijk bewogen, teedere ziel. Het zijn zangen voor
een kamerstem, een groot geluid zou ze breken en in een zaal zouden ze verloren
gaan. Men moet er niet te veel van achter elkaar hooren want dan zou het aangenaam
droomerige vervelend worden, en het gemoedelijke, zoo of 't leven enkel mijmerij
was, tot verzet prikkelen.
De herinnering aan den goeden Guido Gezelle herleeft ook in deze verzen, maar
die herinnering aan den meester is ons te lief om 't den leerling euvel te duiden:
‘Een zachtheid komt van overal,
blijft vlotten en blijft zweven
en zie: om alle dingen nu
verdoofde glanzen leven’.

Jammer dat dit gedichtje dan weer zoo nuchter eindigt:
‘Meelij om wie alleenig gaat
en nergens weet te vinden
een boezem waar hij rusten kan,
d e n k u s v a n e e n b e m i n d e ’.

Maar er zijn veel meer mooie dan leelijke verzen in te vinden. Om zoo telkens eens
in te blaren is de ‘Avondgaarde’ een aantrekkelijk boekje.
T.N.

Van een schoonen Dag door Marie Marx-Koning. - Bussum, C.A.J. van
Dishoeck. 1903.
Wel 't allermooiste in dezen bundel allegorische sproken vind ik het titelverhaal, juweel van poëtisch fijn voelen en melodisch proza - dat herinnert aan de innigheid
in denken en zeggen van ‘'t Viooltje, dat weten wilde’. Wat is die dag van gloed en
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geur, en schemering, die in nacht verzinkt, heerlijk en warm, zómerwarm, beschreven,
en wat zou 't mij pijn doen, als iemand na 't lezen van iets zoo trillend van leven,
liefde en weemoed, onverschillig glimlachend die teere gedachten koel-kritisch
ontrafelde, om zich zelf en anderen te overtuigen, dat al die heerlijkheid slechts
spinrag was.

MARIE METZ-KONING

De realiteit wéét immers alles zoo zeker; volgens vaste wetten komen morgen,
middag en avond, we hebben geleerd van zon en aarde en maan... En dan zoo'n
sentimenteel sprookje!....
Ja, j u i s t zóó'n sprookje.... Als ge uw oogen openhoudt alleen voor wetenschap
en koele axioma's, en ze sluit voor de schoonheid, die óm ons allen is, maar die
slechts door enkelen wordt gezien, en maar door héél enkelen gezegd zóó heerlijk
als door Marie Marx, - lees dan liever niet. Maar
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wanneer ge 't cynisme, dat zoo dikwijls de poëzie in 't leven overheerscht en onze
beste aandoeningen op zij dringt, van u af kunt schudden, en lezen wilt, zooals we
als kinderen lazen, dan zult ge weer die stemming van heilige ontroering over u
voelen komen, en geboeid door dit sprookje voor groote menschen, dat in een nieuw
licht een nieuwe wereld voor ons opent, zult ge u voelen opgeheven boven de realiteit
van alle dagen, - als in een droom van geluk, die de duisternis van den nacht verdrijft.
Ik wilde, dat ik even enthousiast kon schrijven over de andere verhalen in dezen
bundel, maar liever dan mij te wagen aan 't uitspreken van een oordeel, dat kant noch
wal raakt, verklaar ik ronduit, dat ik in de overige fantazieën van Marie Marx haar
bedoeling niet kan vatten, en dat niet alleen mijn verstand, maar ook mijn gevoel en
al mijn gedachten zich zóó verwarden in deze symboliek, dat het mij werd, of ik
dwaalde door de slingergangen van een doolhof. Het is geen aangename wandeling
langs die kronkelpaadjes, en veiliger gids achtte ik de schrijfster, toen zij ons al het
wonder-mooi toonde van haar ‘Schoonen Dag’, die werkelijk te schoon is om óóit
te worden vergeten.
I.H.

Groote Zielen door Catharina Alberdingk Thijm. - Amersfoort, Valkhoff
en Co.
Naast het spreekwoord, dat zegt: De weg naar de hel is met goede voornemens
geplaveid, zou ik een vraag willen plaatsen, waarop het praktische leven waarschijnlijk
het antwoord schuldig blijft, maar die in mij oprees bij 't lezen van Catharina
Alberdingk Thijm's laatste boek, n.l.: ‘Is er voor den geloovige een pad, dat, omzoomd
door illusies en idealen, en bestrooid met gebeden en vrome gedachten, naar den
hemel voert?’ Ik zou den moed niet hebben dit werk, deze utopie van mej. Thijm omlaag te halen;
daarvoor is haar ‘boek van zieleleven en streven naar 't Ideaal’ (zie de opdracht aan
haar oom, Dr. P.J.H. Cuypers) blijkbaar met te goede en ernstige bedoeling
geschreven; datgene aanranden, wat anderen heilig is, vind ik wreed, en ik wil dus
niet raken aan den zeer katholieken, van diep geloof getuigenden gedachten-inhoud
van dit werk, dat een fantastisch toekomstbeeld geeft van een tot heden ongekenden
geluks-staat der Roomsch-Katholieke Kerk: het schisma verdwenen, de banvloek
over 't huis van Savoye opgeheven, de Paus, - de Christus-Paus, - levend buiten de
weelde van het vaticaan als een nederig priester.
Ik gevoel in dit boek een innige liefde van de auteur voor haar ideeën, een warme
behoefte om die aan de wereld en in 't bijzonder aan haar geloofsgenooten te
verkondigen, en daarom is het jammer, dat zij er niet beter in slaagde haar denkbeelden
weer te geven. Want van groote letterkundige waarde acht ik dit boek niet, dat meer
treft door een romantische opvolging van gebeurtenissen, welker ver-reikenden
invloed te bepalen buiten de grenzen ligt van het talent der schrijfster, dan wel door
een scherpe analyse, die tot in de kern der toestanden doordringt.
Bovendien zijn in de gewichtigste momenten de overgangen te vluchtig behandeld
en de zinnen aan het slot der breedvoerig-uitgewerkte overpeinzingen dikwijls niet
forsch genoeg om het eindresultaat voldoende te teekenen. Het is, of mej. Thijm nu
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en dan zich overmeesterd voelt door den reusachtigen omvang van haar plan, of zij
plotseling de pen moet neerleggen, omdat zij te veel haar krachten heeft gegeven
aan de voorbereiding der gewichtige feiten zonder ze te sparen voor de ontknooping,
het bereiken van het doel. Maar, ondanks de fouten is dit werk, naar mijn meening,
toch van beteekenis om het heilig streven naar de verwezenlijking van geloofs-idealen
en om de eerlijke vroomheid, die uit iedere bladzijde spreekt.
I.H.

Octoberloover door Helène Lapidoth Swarth - Amsterdam, P.N. van
Kampen & Zoon.
Indien Helène Swarth er niet geweest ware en er kwam een jonge dichteres met deze
verzen, dan zouden we in haar een buitengewoon talent vóór zien, rijk aan gedachten,
met goede plastiek, gerafineerde rijmkunstigheid: veelbelovend dus, maar nog niet
geheel gevend, waartoe het eenmaal bij machte zou zijn, want in deze verzen is niet
het plotselinge grijpen, verklanken en verbeelden van 't geziene en gevoelde, dat de
verzen kenmerkt der Helène Swarth van Beelden en Stemmen, Rouwviolen,
Sneeuwvlokken....
In de verzen van Octoberloover heeft niet alles zoo helder meer voor haar
zienersoog gestaan als te voren. Zij grijpt niet, schetst niet in enkele vaste, rake lijnen;
maar benadert, raadt...
‘Dit, liefste, is al mijn wijsheid: liefde is smart,
En 't hart is vol, dat God den dichter geeft’.

Op de eerste bladzijden van den bundel ‘Poezië’, die ik op goed geluk open sla, vind
ik deze heerlijke regels, eenvoudig, groot, ontroerend en die direct van de ziel des
dichters tot de ziel van den lezer gaan....
In den nieuwen bundel tref ik maar weinig van zulke verzen... ze zijn voor 't
meerendeel als een reeks van beelden en beeldjes die zich door
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hun veelheid verdringen en drukken; ze doen denken aan een aantal ongelijksoortige
kristallen en edelgesteenten, elk op zich zelf fraai, die tot een snoer geregen zijn en
nu niet konden worden tot één schoon geheel....
Zie hier enkele voorbeelden uit de vele:
Pag 76.
‘Mild spreidt de boom nu r i j p h e i d s r i j k a r o o m ,
‘I n b l a u w e n n a c h t , o p m a a n v e r z i l v e r d d u i n .
‘Ik ben die r u i s c h e n d -r e i n g e b a d e boom:

Pag. 72.
‘Ik droomde in z o m e r z o e l a r o m e n b a d ,

Pag. 26:
‘Karmijnen schijn van vlammenvuur laat blozen
‘De blanke pluimen, die zich mollig ronden,
‘Van teedere seringen, wreed gezonden.
‘Uit zuiderzonnezoelte, om droeve, in b o o z e n
‘M o o r d e n d e n n o o r d e n w i n t e r s t i l , a a n w o n d e n .
‘O n z i c h t b a a r , weg te kwijnen...

In dit laatste fragment is werkelijke overlading, is, meer dan bij deze dichteres
begrijpelijk is, te kort gedaan aan de soberheid, die door goeden smaak wordt
voorgeschreven...
Dit alles neemt echter niet weg, dat Octoberloover nog vele, zeer schoone verzen
bevat.
Geen andere Nederlandsche dichter dan deze (ik maak opzettelijk geen scheiding
tusschen dichters en dichteressen) had ons zijn gemoedstemming kunnen weergeven
in zulk een teer en prachtig beeld als op pag. 71, waar zij haar ziel vergelijkt, met
het spiegelgladde vlak van een vijver, diep in 't bosch, aan welks oever opeens een
knaap komt, die er met ruwe hand een steen in werpt...
‘Haar stilte rilt in breede rimpelingen...
Luid lacht de knaap en werpt vol dwazen ijver,
Nu steen na steen in 't spiegelvlak: beschrijve er
Elk kantig steentje grooter smartekringen!
Zoo voelt mijn ziel de teedre spiegelbeelden
Van heeml en aard door 't honend woord vermoorden’...

Dan... wat een kalme, levenswijze berusting is er in 't slot:
‘En toch, de wonden heelden,
‘De steenen zonken, die haar vrede stoorden...

En nochtans kunnen wij de gedachte niet terug dringen, dat dit gedicht gebreken
heeft, van klank en rythme, die door de Helène Swarth van vroeger intuitief vermeden
zouden zijn.
‘Nog is het hart, dat God deze dichteres gegeven heeft overvol’, maar 't is soms
of haar ziel en haar kunst zich van elkander verwijderen: of zij haar poëzie niet meer
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zoo volstrekt tot haar vertrouwde maakt als vroeger. Moge de innige verbintenis
dezer beiden zich weder zeer spoedig herstellen.
J.D.C. v. DOKKUM.

Geschiedenis van den boerenstand en den landbouw in Nederland. Een
studie van de ontwikkeling der economische, maatschappelijke en
agrarische toestanden, voornamelijk ten plattenlande, door Dr. H. Blink.
In twee deelen, samen 916 blz. - Groningen, J.B. Wolters.
Dr. Blink mag ermee gelukgewenscht worden, dat hij dit kolossale werk heeft ten
einde mogen brengen. Na zijn talrijke andere geschriften, meest schoolboeken over
aardrijkskunde, en zijn groot werk, ‘Nederland en zijn bewoners’, in drie lijvige
deelen een dozijn jaren geleden verschenen, is deze geschiedenis van het boerenbedrijf
een nieuw bewijs van de groote werkkracht, waarover de schrijver beschikt en den
ijver, waarmee hij die weet aan te wenden. Vooral ten opzichte van dit boek over de
tot nu toe zoo goed als geheel ongeschreven geschiedenis van den boerenstand en
van den landbouw mag hij Goethe's woorden aanhalen, in de voorrede van het derde
deel van zijn ander standaardwerk geciteerd:
Was ich gewollt ist löblich, wenn das Ziel
Audi meinen Kräften unerreichbar blieb;
An Fleiss und Mühe hat es nicht gefehlt.

Wat de schrijver heeft moeten nasnuffelen in allerlei bibliotheken en hoe hij ons
geheele land heeft moeten doorreizen, om zelfstandig plaatselijke onderzoekingen
in de stellen, teneinde ten slotte een zoo uitvoerig en betrekkelijk volledig beeld van
de ontwikkeling van den landbouw te geven, kan hij eenigszins beoordeelen, die het
een of ander onderdeel van het boek, dat zijne bijzondere belangstelling wekt,
nauwkeurig nagaat. Het geheele boek volledig te waardeeren zou slechts den enkele
gegeven zijn, die bijna evenzeer als de schrijver een studie van alle onderdeelen
dezer omvangrijke geschiedenis heeft gemaakt, en zoo iemand is zeker moeielijk te
vinden. Alleen reeds de namen der hoofdstukken doen zien, van welk een omvang
en van welken verschillenden aard de studies zijn, die aan de samenstelling van het
werk ten grondslag liggen. In het 1e deel worden behandeld de landbouw bij
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de cultuurvolken der oudheid, de oudste landbouwtoestanden in Middel- en
West-Europa, de Nederlandsche gewesten vóór en bij de komst der Romeinen, de
Frankische tijd, het Karolingische tijdperk en de invloed van Karel den Groote op
den landbouw; verder de Middeleeuwen van den Karolingischen tijd tot de tiende
eeuw en de Nederlandsche landbouw en de boeren van de tiende tot de zestiende
eeuw, terwijl daarna hoofdstukken gewijd worden aan de ontwikkeling der standen
in Nederland, aan het grondbezit van kerken en kloosters en hun invloed op den
landbouw, aan de belastingen, die op het bezit of het gebruik van grond gelegd waren
en in het bijzonder aan het tiendrecht, waarna tenslotte, in belangrijke bladzijden uit
de geschiedenis der cultuurgronden, het landverlies en de aanwinst van land, het
aanleggen van dijken, de bemaling der landen en het ontstaan der waterschappen
worden besproken.
Het 2e deel begint met een overzicht van den landbouw in den tijd der republiek,
behandelt dan de toestanden ten plattenlande in de onderscheiden gewesten van 1648
tot 1800, daarna den voor ons zoo gewichtigen strijd tegen het water en de ontginning
van woeste gronden, om vervolgens in een paar uitgebreide hoofdstukken de
economische toestanden op het platte land in den tijd der republiek en in de 19e eeuw
te beschouwen. Het dan volgende hoofdstuk, over de ontwikkeling der
wetenschappelijke kennis van den landbouw en hare toepassing tot verbetering der
landbouwtechniek, dat een 80-tal bladzijden beslaat, hebben wij, in verband met den
aard onzer eigen studiën, met bijzondere belangstelling nagegaan en vooral op het
oordeel over de bewerking van deze afdeeling durven wij de uitspraak gronden, dat
de heer Blink niet alleen veel tijd en moeite aan zijn arbeid heeft besteed, maar ook
een degelijk en mooi werk heeft geleverd. De geschiedenis der landbouwscheikunde,
een jonge wetenschap, eigenlijk van niet vroeger dan van 1840 dagteekenend, van
den tijd van Albrecht Thaer en Carl Sprengel, met Justus von Liebig's forsch optreden
en het niet minder gewichtige van onzen G.J. Mulder, gevolgd door den arbeid van
Prof. J.M. van Bemmelen en den eersten directeur van een Nederlandsch
Rijks-landbouwproefstation, Prof. Adolf Mayer, nu dezer dagen als zoodanig
aftredend, is hier helder en klaar terneergeschreven, en zoo is het met al de andere
hoogst gewichtige onderwerpen, die in dit hoofdstuk thuis behooren.
Wij voegen hierbij, dat de laatste honderd bladzijden van het werk de verschillende
rechtsvormen van landgebruik (pachtstelsels, beklemrecht), de verdeeling van den
grondeigendom, de marken en het gemeenschappelijk grondeigendom behandelen,
waaraan nog is toegevoegd een beknopte geschiedenis van de bosschen in Nederland
en een interessant kijkje in de geschiedenis van den tuinbouw. Om volledig te zijn
heeft de schrijver daarop ook nog enkele bladzijden over het jachtrecht en de jacht
en over ‘Arbeidersvraagstukken ten plattenlande’ laten volgen, doch voor een
eenigszins uitvoerige behandeling hiervan was geen ruimte meer beschikbaar.
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DR. H. BLINK

Het is trouwens te begrijpen, dat hoe ondernemend ook de firma Wolters vooral
op 't gebied van uitgaven, betreffend land- en tuinbouw, moge wezen, zij aarzelde
nog meer vellen druks van deze geschiedenis van den landbouw ter perse te leggen.
Zonder eenigen steun van elders ware de uitgave van dit omvangrijke werk wellicht
zelfs onmogelijk geweest. Het boek is opgedragen aan den eersten directeur-generaal
van landbouw in Nederland Mr. C.J. Sickesz, die, helaas, kort na de verschijning
van het werk is overleden, doch ook de heer F.B. Löhnis, destijds inspecteur van het
landbouwonderwijs, heeft Dr. Blink tijdens de bewerking met raad en daad gesteund,
en het is zeker voor een groot deel aan hem te danken, dat de regeering door eenige
subsidie de uitgave mogelijk maakte. Allen, die belangstellen in den Nederlandschen
landbouw, mogen zich daarover verheugen.
Lochem, 5 Sept. '04.
DR. VITUS BRUINSMA.
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Snufjes1)
Buysse (Cyriel), Tusschen Leie en Schelde.
Een nieuwe bundel Vlaamsche schetsen van Buysse is velen reden tot verblijdenis.
Hier zijn er vier, waarvan wij de laatste, ‘Paatros’, gaarne gemist hadden. ‘De
steunpilaren van de ‘Ope van Vrede’ beschrijft het koddig-goedmoedig gescharrel
van wat kleinsteedsche oude-jonkmans rond een glundere herbergmeid. ‘Het
roomwitte koetje’ is velleplooter Cleve's hartewensch; toch, als hij op het onverwachtst
dien wensch vervuld ziet, is 't op zoo geheel andere wijze dan hij had gedroomd,
immers ten koste van zijn zoontje Pier. Maar de mooiste schets is o.i. ‘De bedevaart
naar St. Cornelis ten Hove’, door de vier kinderen Lizatje, Felhoen, Binus en Fitrien
ondernomen, wijl de konijntjes van Liza's moeder ‘in de zessen’ lagen (stuipen
hadden). Hoe heerlijk die kermis met haar bont gewoel; dat getroggel en geknoei
der bijgeloovige bedevaartgangers! Dan de terugtocht door 't koren in den zwoelen
avond... het jammerlijk slot...
Een geur van 't land stijgt uit de bladen van dit boek, waarin men den schrijver
van ‘Daarna’ gelukkig niet terug vindt.

Canter (Bernard) Kalverstraat.
‘Die straat, zooals je haar ziet, is een oorlogsveld. Wie de kogel treft treft-ie. De
sterken dringen de zwakken eruit en dan komen er weer sterkeren, die de sterken
wegdringen...’
David de Leeuw, de Israëliet, die een groot confectiemagazijn heeft, tobt en slooft
en ziet toch zijn boel verloopen, omdat hij 't ongeluk heeft een humaan mensch te
zijn en de concurrentie hem te zwaar wordt. - Zijn buurman Hirschfeld, als een kale
jakhals uit 't buitenland in Amsterdam gekomen, zijn loopbaan beginnend als schamel
bediendetje in een confectiemagazijn, gesard door zijn kameraden, getrapt door den
patroon, alles duldend in zijn star besluit vooruit te komen, Harry Hirschfeld l a c h t
nu als hij aan dien tijd tijd terug denkt, hij, de geziene koopman nu, de handige
exploitant, die winkel na winkel koopt, zijn zaken steeds uitbreidend, trappend nu
op zijn beurt zijn bedienden zóó als hij eens, kruiperig, zich trappen liet.
David de Leeuw is trotsch op zijn jongste dochter, die viool speelt, ‘daar lag goud
in, dàt was de kunst; ze zou kunstreizen maken; door de heele wereld zou de naam
van Everdine de Leeuw klinken’. Maar de dochter verslingert zich aan een muzikant
en loopt weg naar Berlijn, waar ze armoe lijdt. En 't is Molly, zijn andere dochter,
die ten slotte het cynische bloed in zich blijkt te hebben waarmeê men handel drijft;
zij, de prachtjodin, die de Kalverstraat de oogen uitsteekt, de prachtcombinatie
Bertels-Hirschfeld tot stand brengt, de concureerende confectie-zaken in den grond
boort en haar vader er weêr boven op helpt. ‘Zoo is het leven’, philosopheert de
Leeuw.
Het komt ons evenwel voor dat Canters boek hier en daar vlak l a n g s het leven
gaat; in de hyperromantische episode van den schilder Fresco en de dochter van den
gewezen pannenkoopman is zeker een tekort aan literairen ernst.
1) Op de met een * aangeduide werken komen wij later uitvoeriger terug.
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Flier (A. van der), Wat het einde werd.
Wie van een vruchtbaar schrijfster een historisch-romantisch werk verlangt te lezen
dat het dappere, oude Friesland van den Grooten Pier en de ‘Zwarte Hoop’ in bonte
verwen schildert, wie zich verplaatst wenscht in woeste oorlogstijden en aan het hof
van de schrandere Margaretha van Oostenrijk, Regentes der Nederlanden; wie Karel
V, Graaf uit het Huis van Oostenrijk in zijne jonkmansjaren wil geteekend zien; wie
een zachtromantisch liefdelied tusschen een edelvrouwe Ronixa en een stoeren jongen
Fries Duco wil opvangen en wie daarbij oog heeft voor de keurige beschrijvingen
van hoofschen ridderglans en hoofsche ridderkleedij uit dat tijdperk, zal het nieuwste
studiewerk onzer romancière - dat van artistieke vlijt en correctheid getuigt - met
voldoening ter hand nemen.

Graadt van Roggen (W.), Tuberculeus.
Een boek van schaduwen en matte glanzen, als de schaduwen en glanzen van een
laten najaarsdag. Een boek zonder veel handeling, beschrijvende het droef-zachte
droom-leven van tering-patienten in een sanatorium. Het boek (een eersteling naar
wij meenen) is goed in de stemming gehouden en als zoodanig het werk van een nog
veel belovend litterair talent.

Heffen (Wilhelmina van), 't Kereltje.
Bertie is een zwak, tenger ventje, zoo'n echt nietig ‘kereltje’ zooals hem zijn vader
- sterke reus - in schampere toegevendheid gewoon is te noemen. En Bertie lijdt
onder de kwalijk verholen minachting van dien vader, die leeft voor gymnastiek en
sport. Tevergeefs tracht de jongen sterk te worden, verslindt met gretige jaloerschheid
de bloedige helden-boeken welke zijn vader hem schenkt. En, hoewel hij uiterlijk
het zwakke kereltje blijft, door zijn vader uitgelachen om zijn teerheid, groeit in zijn
zieltje het koortsig verlangen naar een Daad, één Daad, één Heldenfeit, waardoor hij
toonen kan... En de gelegenheid doet zich voor. Als een vriendinnetje met wie hij
wandelt in de duinen door een landlooper wordt overvallen, werpt hij zich op hem,
klauwt zich aan hem vast, bijt, trapt... Doch hij is de zwakste; een slag van zijn
tegenpartij en hij bezwijmt. Doch de Daad is volbracht; zijn vader ziet; hij is
‘kereltje’-af; hij is een Held. En als 't tenger lichaam bezwijkt aan de kwetsuren is 't
met een zegevierend lachje om den mond. Te laat ziet de sport-reus in, hoe zijn kind
steeds door hem is miskend.
Er was zeker meer van dit onderwerp te maken geweest; 't geheel is wat vaal en
zonder veel relief. Niettemin lijkt dit boek ons voor leesgezelschappen griffe kost.

Hoorn (Mil van), Stadsbloed.
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Een jong vrouwtje op een kleine villa buiten, met haar heele ziel nog hangend aan
De Stad. Amsterdam! Dat was licht en kleuren, beweging en vertier; schitterende
winkelstraten, hel-verlicht; breede grachten van een deftig, aristocratisch mooi. De
stad van oude huizen ook, met zalen zwaar van traditie. Buiten... dat waren lange
lanen, vlakke paarse velden, vaal en dood...
Belangwekkender zou het boek geweest zijn als het zuchtend vrouwtje door den
invloed van de oude levenslustige douairière met wie ze op 't land kennis maakt, had
leeren flink worden, het mooie leeren inzien óók van buiten. In plaats daarvan krijgen
we opeens de geschiedenis van een zieke vrouw, wier lot zij zich aantrekt; een episode
die er aan een draadje bijhangt en den lezer niet doet weten hoe hij 't heeft met dit
boek.

Mandele (Egberta C. v.d.), Moraliteit.
Beschrijft het streven van een ‘gevallen’ meisje om een fatsoenlijke vrouw te worden
ter wille van den man dien zij lief heeft en met wien zij in vrije echt heeft
saamgewoond. Als de vader van den jongen man zich desondanks tegen 't huwelijk
van zijn zoon met een ‘slet’ blijft verzetten en het meisje, dat tevergeefs langen tijd
naar een betrekking heeft uitgezien, zich op een avond van groote verlatenheid en
moedeloosheid, dat het oude bloed begint te spreken, in de vroolijke licht-lokkende
winkelstraten waagt, waar ze door een heer wordt meêgetroond naar een bier-kneip
- dan is hier het begin van een einde. Haar
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geliefde ontmoet haar en spuwt zijn verachting op haar neêr, niet begrijpend. In
wanhoop zinkt ze nu lager en lager; tot zij op een avond, hongerig, een ouden heer
met zich meêlokt naar haar kamer; 't blijkt... de vader van haar John, de man die om
zijn ‘fatsoen’ hoog te houden haar tot haar jammerlijken staat heeft gebracht.
De fout van 't boek is de compositie, daar de inleiding tot het eigenlijk ‘geval’ (het
besluit van het meisje een eerbare vrouw te worden) veel te lang en 't geval zelf veel
te vluchtig behandeld is. De ontmaskering van den ouden man in de slot-scène is een
truc die moest hebben afgedaan.

Ortt (Felix), Heidekind.
Het vroolijke, levenslustige doktersdochtertje, met haar gezonde principes van
natuurgeneeswijze en geheelonthouding, wonend met haar moeder op de hei, raakt
verliefd op een jong ingenieur, die voor den aanleg van een spoorweg tijdelijk die
hei tot zijn verblijf gekozen heeft, en haar genegenheid wordt door hem beantwoord.
Toch... als zij op een avond hem haar liefde toont in een omhelzing, trekt hij zich
terug, vraagt wáárom zij elkaar niet zuiver geestelijk lief kunnen hebben, wat zij in
haar gezonde evenwicht niet begrijpt. Eerst later hoort zij van de zonde zijner jeugd,
welke nu voorgoed hen van elkander scheidt... Een boek van hoogen ernst en
naastenliefde; het kiesche onderwerp met groote soberheid behandeld. De
heibeschrijvingen hebben hier en daar iets lyrisch', hoewel nergens een gehéél zuivere
stemming wordt bereikt. Aardige vignetjes aan 't begin der hoofdstukken. Voor
ernstige, denkende menschen is dit werkje een mooi geschenk.

Reijneke van Stuwe (Jeanne), Zeventien.
Ina van West is van ‘zestien’ nu ‘zeventien’ geworden. Gedurende de afwezigheid
van haar mama in 't buitenland logeert ze bij een tante in Breda, waar ze geheel als
kind beschouwd wordt en met haar neef Bernard op en neer gaat. De tante is een
burgerlijk mensch; neef Bernard een saaie Klaas, die Ina op vervelende, bloô-drieste
manier het hof maakt en vreeslijk jaloersch is op Fred, een ouden kennis van Ina's
vader, aan wien het jolig Haagsche nufje zich hangt als aan een vaderlijken vriend.
Ook dit boek is geschreven in dagboekvorm, vertellend van Ina's kleine
wederwaardigheidjes bij de tante, die niet altijd even belangrijk zijn. Toch zijn de
karakters van de moeder en 't verwende zoontje goed geteekend.

*Steijnen (J.), Maagdlijkheid.
Dit boek beschrijft den zelfstrijd van een jong pastoor, wiens zinneleven door een
vrouw wordt in beroering gebracht: de jeugdige dienstmaagd met wie hij onder één
dak woont. Lang biedt hij de bekoring weerstand, hij, de aan God gewijde - en als
hij ten slotte toch is bezweken werpt hij in wanhoop zich een venster uit.
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Een dompe walm van zinnenlust, als een obsessie, hangt over de bladen van dit
overigens niet zonder talent geschreven boek.

[Erratum] Peter Rosegger.
Door een misverstand verzuimden wij te melden dat de bijzonderheden over dezen
dichter-schrijver, den lezers van ‘Den Gulden Winckel’ in een vorig nummer
medegedeeld, in hoofdzaak ontleend zijn aan een onlangs verschenen werkje van
Möbius: ‘Peter Rosegger’ (Leipzig, Staackmann), hetgeen belangstellenden ter
kennismaking zeer kan worden aanbevolen.

Winckelkout
* In de volgende afleveringen van ‘Den Gulden Winckel’ zullen o.m. worden
opgenomen: Marie Metz-Koning, Iets uit haar schrijfstersloopbaan; Piet Vluchtig,
‘Schrijvers en Schrifturen’. Persoonlijke herinneringen uit mijn schrijversleven;
Gerard van Eckeren, ‘Christelijke’ Literatuur; Top Naeff, Verhulst's Jezus; J.H.
Rössing, Het Grillparzer-gezelschap; J.D.C. van Dokkum, Amerikaansche
Bibliotheken; C. Snabilié (Bulée) Letterkundige brieven uit Parijs; Wladimir,
Russische letteren; Dr. G. de Vries, Kierkegaard.
* ‘Het verschijnen van een roman van Hall Caine is een gebeurtenis van internationaal
belang’. Aldus de uitgever Heinemann bij de aankondiging van ‘The Prodigal Son’,
het boek dat dezer dagen tegelijk in negen landen het licht heeft gezien, te weten in
Engeland, Frankrijk, Amerika, Duitschland, Italië, Zweden, Denemarken, Finland
en Nederland.
‘Geen ander romanschrijver van den tegenwoordigen tijd’ - aldus de P u b l i s h e r s
C i r c u l a r - ‘heeft zichzelf een zóó groot en belangstellend publiek weten te scheppen
als Hall Caine, en “De Verloren Zoon” zal wie er met verlangen naar hebben uitgezien
zeker niet teleurstellen’.
‘De Verloren Zoon’ behelst de geschiedenis van twee IJslandsche families, waarvan
de eene twee zoons, de andere twee dochters rijk is. De jongste zoon van het eene
en de jongste dochter van 't andere gezin worden naar Engeland en Denemarken
gezonden voor hunne opvoeding en gedurende hun afwezigheid verlooft zich de
oudste zoon met de oudste dochter, of beter gezegd, misschien, was het engagement
door de wederkeerige ouders voor hen vastgesteld. Wel is hij, van zijn kant,
hartstochtelijk verliefd, doch zij, van haar kant, vat de verloving heel koeltjes op.
Intusschen komt de jongere zoon thuis en wordt verliefd op zijns broeders aanstaande,
een genegenheid die door haar beantwoord wordt. De oudste zoon komt tot de
ontdekking, en, in edele zelfopoffering, staat haar af aan zijn jongeren broeder op
de voorwaarde dat, zoo deze haar ooit slecht behandelen of verlaten zou, hij (de
oudste) hem zou dooden.
Als de jongste zuster thuiskomt krijgt zij den aldus gebonden jongeren zoon lief,
die haar liefde beantwoordt - toch, als een man van eer, het huwelijk wil doorzetten
waartoe hij de zedelijke plicht op zich heeft genomen.
Aldus het begin der verwikkelingen in het boek, dat op dit oogenblik in bijna alle
landen verspreid wordt.
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Derde Jaargang No. 12
Justus van Maurik.
16 Aug. 1846 - 18 Nov. 1904.
LE rire est le propre de l'homme. (Rabelais). Ware deze theoretische bewering in
onze dagen, in de practijk toch meer verneembaar! Ach! konden wij ons hart
verheugen door gul lachen.
Helaas! zelfs piepjonge menschen doen tegenwoordig gewichtig en stroef-ernstig.
Wanneer men kriebelenden lachlust in hun bijzijn niet onderdrukt, loopt men kans,
door hen te worden aangezien voor hol en dom. Om den somberen in 't gevlei te
komen, moet men een bedenkelijk gezicht opzetten, néérzitten in vermoeide,
druiloorige houding, en met een grafstem 's levens eindelooze narigheden oprakelen....
En heeft men elkanders ellende, grieven en teleurstellingen uitgeplozen, haarfijn
uitgeplozen, het gesprek behoeft niet te kwijnen, door gemis aan naargeestige
onderwerpen. Men bespreekt de nieuwst-verschenen boeken, de laatstelijk-opgevoerde
tooneelwerken en men woelt naar hartelust in menschelijke smart en drieste
verwording.
En geen Justus van Maurik meer, om den sterk dalenden stand van ons gemoed
op-te-beuren of in evenwicht te houden door nieuwe grappen, luimige gezegden,
lachverwekkende toestanden, komische verwikkelingen.
De lezing van een humoristisch product van dezen populairen schrijver, hetzij een
schets, een novelle, een tooneelwerk, een hoofdstuk uit ‘Indrukken van een Tótók’.
een verhaal uit de verzameling: ‘Toen ik nog jong was’ - schonk het behagelijke
kinderlijke, leuke pret-gevoel van op een gansje te zijn gevallen; van Maurik glijdt
luchtig over ‘de Put’ en ‘de Dood’, verschrikkingen waarin up-to-date schrijvers en
schrijfsters ons hals-overkop storten en waarbij zij het liefst met ons toeven. Wij
moeten met hen mee-kermen, snikken, jammeren en handenwringen. Lachen?!....
foei! Schijnt de zon niet meer? Heeft de nachtegaal zijn minnelied verleerd? Geurt
de roos niet langer? O zeker! voor de eenvoudigen van hart, voor de blijmoedigen
van geest, voor de dieptemissende menschen, voor de geäarden en besnaarden als
Justus van Maurik, wier aantal onrustbarend schaars begint te worden.
Een bellettrist die zichzelf respecteert en zijn kunst hóóg-houdt, zet zijn lezers in
pikdonker, verscheurt hun ooren door het gehuil van gierenden stormwind en
uitgehongerde wolven, doortrekt hen met den vunzigen stank, wasemend uit riool
en krot. Onder het opdoen van soortgelijke griezel-gewaarwordingen, kan men zijn
lachen bést houden. De litteraire bagger-neiging, de tartende bluf het goorste en
gemeenste in liederlijke bewoordingen het publiek voor-te-zetten, was den
gemoedelijken, jovialen van Maurik, een gruwel.
Hij schreef mij daarover: ‘Je schaamt je tegenwoordig, zélfs als man, over die
vuilpoesen.... bah!
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Ik werd letterlijk misselijk van sommige boeken die ter recensie kwamen. Je weet,
ik ben geen heilig boontje, en ik kan zelfs wel eens wat zeeman-achtig uitvallen,
maar, zulke smeerlapperij maakt me boos - en vóóral als mannen als... zúlke boeken
aanbevelen. 't Is of de drommel er mee speelt, alles wat je tegenwoordig leest, is, òf
mystiek, òf vies en shocking’.
Justus van Maurik beminde het eenvoudige, het wáre, het natuurlijke, het echte.
Met mooi-doenerij en aanstellerij dreef hij spot.
Ernstig werd zijn oolijk gezicht, wanneer hij ontroerd, in doodeenvoudige
bewoordingen zijn bewondering uitte over een schilderij, een muziekstuk, een boek,
een tooneelwerk.
Het verminken van een goed geschreven, knap in toon gehouden roman, door een
erbarmelijke vertaling, maakte hem korzelig: ‘Pietje en Mietje, Sieppie en Grieppie
- of andere ieppies, vertalen maar, zooals de matrozen zeggen: - ‘voor der
Mallemoer-weg’.
Geen wonder, dat hij, zéér vlot in de Duitsche, Engelsche en Fransche talen, zich
ergerde evenals G.H. in de ‘Hollandsche Lelie’, nummer van 23 November j.l., over
‘Vertalen en Vertaalsters’. Dilettantisme, stond bij den schranderen koopman - doublé
d'un artiste - niet hoog genoteerd. ‘Bah! ik heb zoo'n walg gekregen, van die
dilettanterij, - vooral in den laatsten tijd heb ik zoo dikwijls van die akelige kost
moeten slikken, dat ik snak naar iets moois of leuks. De meeste dilettanten kunnen
niets mooi doen, - óf ze doen

JUSTUS VAN MAURIK

het te mooierig, óf niet wáárlijk mooi.
Leuk zijn, grappig, wérkelijk komiek zonder flauw te worden, ach! 't is slechts
aan enkelen gegeven. Een werkelijk komische kracht gaat m.i. alléén uit van iemand,
die au fond sérieus is, - die geleden heeft....’ -.
Die geleden heeft. Leed was hem niet vreemd, ondanks den voorspoed van den
wakkeren koopman, ondanks de populariteit van den véél geliefden schrijver, heeft
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de mensch van Maurik geschreid en geleden. Met de Koo zeggen wij: ‘Ach, had de
natuur hem maar iets steviger gepantserd den bitteren levensstrijd ingejaagd’.
Voordruk-doenerige, markts c h r e e u w e r i g e , u l t r a - m o d e r n e vrouwen, was
van Maurik zonder genade. Hij schreef: ‘Wij hebben onze vrouwen en moeders lief,
- omdat het vrouwen zijn, geen manwijven of niet-vrouwen’. Hoe glunderde zijn
gezicht, wanneer hij met teekenpen of potlood, in een oogwenk, in beeld bracht, wat
zijn v r o o l i j k h e i d gaande maakte! Verschillende artistieke krabbels aan Justus'
guitige pen ontglipt, zijn in mijn bezit. In December 1902, toen hij, ter bestrijding
van zijn rhumatische pijnen, weer een kuur te Burtscheid, bij Aken onderging, ontving
ik nevensstaande briefkaart.
Werd in dag- of weekbladen practische kleeding besproken voor ‘vrije’, haastig
zich langs den weg bewegende vrouwen, dan teekende hij poppetjes gehuld in het
fantastische gewaad zijner schalke verbeelding en vroeg met onverstoorbaren ernst,

Den Gulden Winckel. Jaargang 3

187
of zijn modellen ook in aanmerking mochten komen.
Helaas! schrijf- en teekenpen zijn vroegtijdig ontvallen aan onzen geliefden, diep
betreurden schrijver.
PARVUS.
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Snippers
Oser illuminer les fenêtres de sa vie, laisser voir aux passants que là dedans on danse,
ou qu'on y fait grande chère, c'est imprudent sans doute, mais à coup sûr c'est
courageux.
FOEMINA.

Een bekroond drama.
Jezus de Nazarener, door Rafaël Verhulst. - Antwerpen, G.J. & E.
Janssens.
ER zijn er die een tooneelstuk in verzen, in dezen tijd van overdreven
werkelijkheidszin, geen recht van bestaan toekennen. En vooral tegen den schepper,
als hij een tijdgenoot is, koestert men een wreveligen argwaan, die het werk reeds
bij voorbaat ten deele veroordeelt.
Wat valt buiten het leven van alle dag, buiten de heerschende mode en begrippen,
wat zich poogt te uiten in een taal afwijkend van het ratjetoe van u en uw buurman,
heet al gauw aanstellerij. En wie met een lijvig tooneelstuk, als werk van inspiratie
komt aandragen, vindt op 't oogenblik hier in Noord-Nederland maar weinig
geloovigen. In Vlaanderen, het geboorteland van bovengenoemd stuk, is men minder
achterdochtig; het publiek gaat onbevangen, ziet en oordeelt snel, en splitst zich in
vóór- en tegenstanders om de waarde van het werk met animo te bevechten, de zaak
op te drijven tot een partijkwestie. Zoo is het ook met Verhulst's ‘Jezus de Nazarener’
gegaan; het is tot in 't belachelijke opgehemeld, bekroond met de gouden medaille
in den 5en driejaarlijkschen wedstrijd van tooneelletterkunde, te Antwerpen
verheerlijkt, als een waardeloos maaksel verworpen anderzijds.
Na de lezing van het... een dráma is het zeer
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zeker niet, van deze aaneengeregen tafereelen (om met Gorki te spreken), uit het
leven van Jezus, schaar ik mij aan de eene noch aan de andere zijde.
Het stuk mist de kracht, die men verwacht, in verband met dit onderwerp. Men
wil gegrepen worden, geschokt, en daarna opgeheven; men wil iets als een openbaring.
Maar zou het mogelijk zijn van deze stof, met een zoo p a s s i e v e figuur als
hoofdpersoon (Jezus, de gedweeë Mensch die lijdelijk zich aan zijn beulen overgeeft),
een stuk op te trekken, waarvan de kracht, die toch in tooneelwerk grootendeels
gezocht moet worden in het dramatisch conflict, (en juist c o n f l i c t is in de
lijdensgeschiedenis niet te vinden), evenredig is aan den sterken indruk van
vreeselijkheid die, door de eeuwen heen, onverbleekt, van mensch op mensch is
overgedragen? Tenzij men - en Rafaël Verhulst heeft een, zijn stuk benadeelend,
zwak slot verkozen boven dit goedkoop effect - uit de wreedreëele vertooning van
het schriklijk slottooneel de noodige ontroering wil putten.
Jezus is, meer dan een g r o o t s c h e , een e d e l e figuur geweest, en dat edele, de
rustige schoonheid ervan, hoe wèl heeft deze dichter ze gevoeld en weergegeven!
Gansch op den achtergrond heeft hij Hem gehouden, een wonder-schoone
verschijning, die alleen daar, waar het die schoonheid nog verhoogt, spreekt de
weinige, simpele woorden, ons door den Bijbel vertrouwd; doch wiens geest gaat
door het geheele werk, leeft in alle overige personen. Vergelijk dezen Jezus met den
Christus van Edmond Rostand in zijn ‘Samaritaine’ - zóó vermenschelijkt is hij dáar,
dat men aan 's mans verwaandheid zich onophoudelijk ergert!
En de tocht naar Golgotha, die in Verhulst's werk de flauwe nagalm lijkt van
Multatuli's ‘Kruissprook’, is in haar bijna armoedige soberheid, in haar, voor de
schets zelfs nog te zwakke teekening, mij toch nog liever dan Multatuli's bravoure.
Als voorgrond-figuren nam Verhulst Judas en Petrus; om die beiden beweegt zich
de handeling en hierin is dan ook een kiem voor dramatisch leven te vinden. Hij stelt
Judas in een ander, beter licht dan dat waarin hij gemeenlijk wordt afgeschilderd, en
duwt Petrus, den lafaard die den Heer verloochende, in den hoek. En ook van de
andere discipelen krijgen wij een lagen dunk: een banaal kringetje van ijverzuchtige,
haatdragende volgelingen, wier vrome aanhankelijkheid slechts een dringen en elkaar
vérdringen is om den voorrang in 's meesters gunst. De sympathieke Rabbi
Nicodemus, die zich bij de discipelen meldt om den Heer te zien, zegt zijn
ontgoocheling, treffend van eenvoud: ‘Wat is hier beter dan bij ons? En zijn het niet
dezelfde kleine menschen, met de zelfde kleine bemoeienissen.’ Het is moeilijk na te gaan in hoever de dichter hier verdichtte (hij noemt als zijn
bronnen vooral het werk van J.N. Sepp: ‘Jésus Christ’ en ‘la vie de Jésus’ van Renan),
en in zijn ijveren voor Judas, partijdig tegenover de andere volgelingen is.
Aannemelijk is zijn voorstelling van den toestand wèl. En Judas is in deze omgeving
een persoon geworden met wien men, ondanks zijn te vlak gehouden karakter,
meeleeft. Zijn liefde voor Jezus, ondermijnd door het niet-kunnen-gelooven in zijn
wonderbare macht (Björnson grijpt in ‘Ueber die Kraft’ met Brast's worsteling tegen
den twijfel oneindig sterker aan!), zijn hunkeren om het bovenmenschelijke met
eigen oogen te mogen aanschouwen:
‘Is hij de redding van de komende geslachten?
Is hij de koning nu door de eeuwen ons beloofd?
't Is meer mijn hart dan wel mijn geest die het gelooft!
.... Indien wij maar iets weten konden!’
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zijn verdediging tegenover Petrus van den gewraakten kus:
‘Die kus, die was oprecht! 'k Heb hem omhelsd omdat
Ik Jezus toonen wou hoe lief ik hem toch had!’

zijn smartelijk:
‘'t Was niet om 't geld te doen!
Wat konden toch die zilverlingen baten
Aan mij? 'k Heb voor den Heer en huis en kluis verlaten!’

dat alles voelen wij als zuiver en oprecht. Maar - te zwak alweer voor het onderwerp.
Toch is het tooneel Judas en Petrus (4e tooneel vijfde bedrijf) het beste van 't stuk en
meer levend en ontroerend dan ik in langen tijd in dergelijk oorspronkelijk
tooneelwerk (Jacoba van Beieren, Judith, Starkadd e.a.) brokken vond.
De schrijver berokkende zich nadeel en beging een onvergeeflijke fout door na
het poëtisch 1ste bedrijf ‘Maria’ te laten verdwijnen. Hoe zou haar moeder-smart
zonder ongeoorloofd effectbejag de slotscène ten goede zijn gekomen! Het tooneel
met Maria Magdalena is wel heel kort; het lijkt er wat ingesleept, maar als
voorbereiding van haar treffend optreden in het 4e bedrijf:
‘Wat staat gij daar en draalt, o Simon Petrus!’

is het te verdedigen.
De taal, merkwaardig gemakkelijke, vloeiende verzen, eenvoudig, zonder knappe
kronkelingen en arm aan ‘vondsten’ en beelden, geeft geen vreugde, maar haar gemis
aan verrukkenden rijkdom en weldadige diepte wordt mij toch eenigszins vergoed
door het ongekunstelde, zachte en heldere, het e e r l i j k e van haar zwakken klank.
Zoo lang

Den Gulden Winckel. Jaargang 3

189
wij nog wachten op een dichter, die ons kracht, schoonheid en eenheid in een
tooneelwerk vereenigd heeft, kies ik deze vlotte verzen, waarin de gedachten bovenop
liggen, boven de kwasi-gewichtige regels, waarop ik een half uur moet turen om er
den zin uit op te delven.

RAFAËL VERHULST

Mooi, een weinig Vondeliaansch is wel (blz. 128)
Gij pluist en schuiert uwe veeren
Gelijk de vogel na den storm!
Bepaald leelijk daarentegen de verhaspeling van het bijbelwoord in:
‘Werp haar den eersten steen die schuldvrij zich bevindt’.
De stad Antwerpen heeft in haar blijdschap nieuwe schermen voor dit stuk doen
vervaardigen. Dit is jammer. Een hoogst primitieve vertooning zou het beter tot zijn
recht brengen.
Mogelijk zijn die prachtdecors bedoeld om ‘volk’ te trekken; dàn heb ik er desnoods
vrede mee, want de algemeene belangstelling verdient dit jong, beloovend werk
zeker, en bezonken waardeering en lof evenzeer.
TOP NAEFF.

Johanna van Woude †
.... EEN slingerpaadje tusschen korenvelden, ros overglansd door de stralen der
zinkende zon. Een jong-meisje, heur hand boven d'oogen, ziet uit!...
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In de verte, reeds paarsig omneveld, silhouetteeren wat schuchtere dorpshuisjes;
een kerktoren, kleintjes, spicht op tusschen 't donkerend groen. En zangerig klepelt
een klokje...
Ik weet het wel, dat velen der jongeren in deze vrouw niet zien zullen: een groot
kunstenares. En ik, als ik, met mijzelven te rade gaande, mijn geest critisch spits,
vrees ook ik wel te moeten zeggen: ach neen, een groot kunstenares was zij niet.
En toch....
Wat is dan die weemoed die mij en velen met mij vervult, nu zij van ons is
heengegaan?
Slechts het banale medelijden van een krantenschandaaltjes-verslindend publiek?
Ik kan het niet gelooven.
En verder zoekend in mijn ziel, waar ik al wat mij schoons en goeds uit schilderijen,
muziek en lectuur, lectuur vooral, is bijgebleven, zorgvuldig, als kostbare kleinoodiën,
bewaar - is het altijd weêr die ros-glanzende avond, dat korenveld, paadje, het
kleeplende klokje, en 't meisje, uitziend naar het wijkend licht....
Er zijn zielen, te zwak om de Schoonheid, waar die hun voorbijgaat, te grijpen en
vast te leggen, vast te klinken in het kracht-prachtig schitterpantser van hun Woord.
Zielen veeleer, die trillen als teêre vlinder-vleugels onder Schoonheids behuivring
en voor hen, die 't spel hunner ontroering gadeslaan, niet hebben dan wat zwakjes
goudschub-geglans.
Toch - ook d i t is 't oog van den verliefden zoeker spijs, en hij gaat zijns weegs, en
in de raadselige diepten van zijn blik leeft, achter den afschijn van dit zwakke goud,
de Dankbaarheid die onverganklijk is.
GERARD VAN ECKEREN.
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Oude boeken
EEN Hollandsch boek uit de 17de eeuw, waarvan de alleswetende geleerde
oudheidkenner en snuffelaar Dr. G.D.J. Schotel verklaren moest het nooit onder de
oogen te hebben gehad, is zeker een hooge zeldzaamheid. Voegt men daarbij dezelfde
getuigenis van den door zijne geschied- en letterkundige nasporingen niet minder
bekenden historie-schrijver van Amsterdam, den smaakvollen Jan ter Gouw, wiens
speurzin ongeëvenaard was, dan zal men wel tot de overtuiging zijn gekomen, dat
zulk een werk een unicum mag genoemd worden.*) Ik bedoel: G u l d e n K l e i n o o d t ,
s t r e c k e n d e t o t v e r c l a r i n g h e v a n h e t 13de C a p i t t e l d e s
E v a n g e l i u m s J o h a n n i s , in 1635 gedrukt bij N i c o l a e s C e n t e n en
uitgegeven door den schrijver-boekhandelaar F r a n s B a l t e n s z te Dordrecht. Hij
gaf daarvan zijn mede-boekhandelaren T r o y e n , B r u l l a e r t en R e i n i e r ‘een
riem van exemplaren, om dezelve onder de Gemeente te verspreiden’.
Dit ‘samenlapsel’, zonder voorkennis en toestemming van den Kerkeraad van
Dordrecht verschenen, kwam ook onder de oogen van dat Kerkbestuur, dat naar
aanleiding van dit geschrift den 27sten December 1635 eene vergadering belegde.
Na het voorlezen van eenige ‘perioden’ en ‘afdeelingen’ uit het boek, verklaarde
de achtbare vergadering, ‘dat het was een hers- en sinneloos schrift, daer uyt geen
verstant int alderminste kon gevat ofte geraept worden, noch van den Evangeliste,
noch van zijnen uytlegger selve, en daer geen ander vrucht van kon genoten worden,
als een openbare bespottinge van de christelycke religie’.
‘Oversulcx, naedien eenighe Broeders alvorens hadden geraden gevonden den
auteur van dat boexken voor de vergaderinghe te doen staen, en hem daerover te
hooren, is voor deselve gecompareert, en naer eenighe ondervraginghe, soo over de
meyninge van sijn boexken, als over de gelegentheydt van het drucken en verspreyden
van hetzelve, heeft hij de Broeders zijn ooghmerck en intentie gheopent, mitsgaders
enighe verklaringhe van sijne vremde en ongehoorde manieren van spreken gedaen’.
Na dit verhoor verklaarden de Broeders eenstemmig, ‘d a t h i j e e n p e r s o o n
w a s s e e r s w a c k e n d e k r a n c k v a n h e r s e n e n ’, en zij besloten ‘de
gedruckte exemplaren in te trekken, om de ontwijfelbare bespottinghe van de
Gereformeerde Kercke te voorkomen’. Toen de Kerkeraad van Baltensz vernam
‘d a t h i j n o c h o v e r d e a n d e r e C a p i t t e l e n v a n d e n s e l v e n
E v a n g e l i s t g e l i j c k e C o n c e p t e n b i j g e s c h r i f t e h a d d e ’, moest hij
beloven deze niet te zullen drukken, of laten drukken, waartoe hij zich verbond.
Dezelfde week nog liet de Regeering der stad, op verzoek van den Kerkeraad, de
afgedrukte exemplaren van het ‘Gulden Kleinoodt’ ophalen en zeer waarschijnlijk
ten vure doemen, en verbood Baltensz de uitgave zijner overige aanteekeningen op
dien Evangelist, zonder toestemming van den Kerkeraad.
In weerwil van dit verbod en zijner belofte, kreeg hij dertien jaren later den inval
zijn handschrift aan reepen te knippen, deze in een mand dooreen te schudden en ze
aldus, zoo ze voor de hand kwamen, te doen drukken. De titel van dit boeksken luidt;
‘S a m a r i t a n e o f t e S p i e g h e l d e r G o d t s v r e e s e n t h e y t e n
*) Ook de om zijn uitgebreide kennis en groote werkzaamheid bekende schrijver van het
Spreekwoordenboek der Nederlandsche taal, P.J. Harrebomée, was nooit een exemplaar in
handen gekomen; wat hij er van wist was hem medegedeeld door zijn vriend A.J. van der
Aa, den schrijver o.a. van het Biographisch Woordenboek der Nederlanden.
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E e r b a a r h e y d t ’, in de wandeling bekend onder den naam van S a m a r i t a n e
naar het woord waarmede de titel begint.
Het spreekt vanzelf ‘dat men op die wijze zeldzaam een verstaanbaren zin ontmoet’.
Een proefje:
‘Samaritane, ofte Spieghel der Godtsvreesentheidt en Eerbaarheidt ofte gespreek
van den Heere met het rechtgheloovighe wijf van Samaria, oft uyt Jacob van Ephraïm
van Zichar, beschreven in het vierde Capittel van den Evangelist Johanne, in prijs
voorgestelt; die met vergeldinghe vergolden wordt, volgens de woorden des Heeren’
(wie maeyt, die ontfanght loon enz.’). Op die wijze gaat het door 315 bladzijden
lang.
A.C. Kruseman, in zijn Aanteekeningen betreffende de Boekdrukkunst van
Noord-Nederland in de 17de en 18de eeuw, noemt dit geschrift ‘gebombam van bepaald
zinlooze klanken’. Hij zegt, ‘dat het nog niet is uitgemaakt of de schrijver-uitgever
krankzinnig was of met voorbedachten rade te werk ging toen hij zooveel onzin
aaneenreeg en dien met zoo onbegrijpelijke slordigheid deed drukken, zoodat het
geheel als volslagen misdruk ter wereld kwam’. Ook het verkoopen en verspreiden
van dit produkt werd Baltensz verboden, en eerst vele jaren later hebben zijne
erfgenamen het boek voor geringen prijs aan den man gebracht. Vandaar dat de
S a m a r i t a n e niet zoo zeldzaam is als het G o u d e n K l e i n o o d t .
Het spreekwoord: ‘H e t i s o p z i j n F r a n s B a l t e n s z ’, d.w.z. het is verward
en onzin, herinnert nog altijd aan den Dordrechtschen boekverkooper van dien naam
uit de 17de eeuw.
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Ongeveer terzelfder tijd leefde te Middelburg een niet minder vreemde
persoonlijkheid, P e t r u s J o h a n n e s B e r o n i c i u s , een klein, onooglijk en
haveloos manneke, meestal beschonken, van beroep schoorsteenveger en
scharenslijper, in ieder opzicht een origineel, vol vreemde gewoonten en manieren,
die meer op een nar, of hansworst geleek dan op een beroemd geleerde. Zijn vlugheid
in 't spreken van Grieksch en Latijn was ongeëvenaard, hij kende Homerus en
Virgilius geheel van buiten en kon ieder prozastuk, zelfs courantennieuws, op staanden
voet in vloeiende verzen overbrengen. Volgens sommigen heeft hij Calapinus'
Woordenboek met 800 woorden vermeerderd.

Een uitgelezen gezelschap van geleerden en dichters in 1672 toevallig te Middelburg
bijeen, waaronder: D i e d r y k B u y s e r o , en diens voedsterzoon J o h a n n e s
(A n t o n i d e s ) v a n d e r G o e s , L u c a s R o t g a n s , J o h a n v a n
B r o e k h u y z e n , Prof. G y m n i c h , hoogleeraar in 't Grieksch te Duisburg en nog
andere ‘schoone vernuften’, wilden onzen zonderling op de proef stellen. In hun
kring toegelaten, werd hem opgegeven het volgende vers van A n t o n i d e s op het
sneuvelen van den opperbevelhebber der Smirnasche vloot, Adriaan de Haaze, in
Latijnse verzen over te brengen:
‘De Haaze, een fiere Leeuw, in 't Britsche zeegevecht,
Stont pal. in 't midden der gepreste Waterhonden,
Tot hem een kogel heeft vooruit na God gezonden,
Om wraak te vordren van 't geschonden water-recht.
Sta, vreemdeling, en zeg, tot glorie van de Zeeuwen,
Dat hier de Haazen zelfs veranderen in L e e u w e n ’.

Nadat men hem op zijn vraag wat het woord p a l beteekent, had ingelicht dat dit
met o n v e r w r i k b a a r gelijk staat, vertaalt hij het vers oogenblikkelijk in zuiver
en vloeiend Latijn, en in éénen adem in goede Grieksche regels, zoo meesterlijk, dat
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genoemde Duisburgsche hoogleeraar het betreurt dat het niet evenals de Latijnsche
vertaling is bewaard gebleven.
‘Zijn antwoorden waren puntig en gevat, zijn oordeel scherp en zijn kennis
uitgebreid’. Omtrent zijn afkomst wilde hij niets openbaren; men gist dat hij uit Italië
geboortig was, daar hoogleeraar of monnik was geweest en om politieke redenen
zijn Vaderland had moeten verlaten. Na verscheidene jaren in Frankrijk en Duitschland
te hebben rondgezwalkt, leefde hij zijn laatste jaren te Middelburg.
Gelijk gezegd, verdiende hij zijn brood met schoorsteenvegen en messen- en
scharenslijpen, ook door lesgeven vermeerderde hij zijn inkomen; toch zag hij er als
een schooier uit. Dikwijls dagen achtereen beschonken, was hij meestal in gezelschap
van gemeen volk in kroegen en kitten te vinden, waar hij als goochelaar of hansworst
zijn kunsten vertoonde. Deze groote geest eindigde op een ellendige wijze zijn leven
door in dronkenschap in een moddersloot te versmoren.
Bovengenoemde Buysero maakte op hem het volgende welbekende grafschrift:
‘Hier ligt een wonderlijke geest,
Die leefde en stierf gelijk een beest,
Hij was een misselijke sater:
Hij leefde in wijn en stierf in water’.

Hij werd den 24sten Februari 1673 te Middelburg begraven. Behalve de Latijnsche
vertaling van het bovengenoemde puntdicht op De Haaze, zijn nog een paar kleine
stukken van Beronicius bewaard gebleven. Zijn hoofdwerk is de B o e r e n - e n
Overheidsstrijd, op het innemen van Middelburg, in twee
boeken. Heldendicht voor de vuist beschreven, door een
oog-getuige.
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Dit gedicht, in Latijnsche verzen geschreven, is door P e t r u s R a b u s in Hollandsch
proza vertaald en in 1691 uitgegeven. Deze vertaling beleefde vier drukken. Een
gebrekkige vertaling in rijm verscheen in 1711, verder zag het licht een kwarto-uitgaaf
zonder jaartal, een nieuwe berijming in 1728, terwijl een laatste uitgave van al
Beronicius' gedichten door J.B. te Goes en Middelburg in 1766 verscheen, welke
den Latijnschen tekst en de vertaling bevat. Aan deze laatste uitgaaf, ‘met fraaije
koperen Platen’, is nevensstaande titelplaat ontleend.
F. BEZEMER.

Vlinders
Heemskerck voor Gibraltar door P. Visser, geïllustr. door H.C. Louwerse.
- De Twee Neven door C. Joh. Kieviet, geïllustr. door C.B. Mulder (2e
druk). - Mijn Jongensjaren door Koen van Dam, geïilustr. door Joh.
Braakensiek. - Het Dagboek van Willem Frederik door W.F. Andriessen,
geïllustr. door Kees Valkenstein.
TOT de prettigste tijdperken van het jaar rekenen gezonde Hollandsche jongens en
meisjes - en de openluchtspelen kweeken er, God zij lof! nog velen ten onzent - het
Sint Nicolaasfeest. In den leeftijd van 5-15 jaar is de Bisschop ons aller Heilige
Patroon en eerst later vervangt het Geboortefeest van het Bethlehemsch Kind, naar
zedelijke waardij, dat van den uit het Apostolisch Griekenland tot ons gekomen
Heilige. Zijn wonderdadig leven is door Kerkvaders beschreven en herschreven en
zoo hij recht heeft de Patroon der Onschuldige Kinderen te zijn, dankt hij dat in de
allereerste plaats aan de poëtische mildheid zijner biographen. Want Nicolaas,
bisschop van de stad Myre tusschen het Jaar onzes Heeren 260 en 313, was, naar de
desbetreffende documenten vermelden - overleggend-kuisch van den eersten dag
zijner geboorte af. Uit rijke ouders in de stad Patras geboren, bracht hij, van dien
stond, zijnen ouders het vermaan tot kuischheid in hun echtelijken wandel. Den 6en
December van het Jaar onzes Heeren 260, toen zijne poezele ledemaatjes, voor de
eerste maal, in gewijd water werden gebaad, richtte hij zich op in het waterbekken
als ten vermaan. Buitengemeen was sinds dien eersten levensdag het Grieksche wicht,
dat met recht een wonderkind mocht heeten, daar het tijdens den duur van deszelfs
zoogperiode, maar tweemaal 's weeks de borst zijner moeder begeerde en wèl, naar
de desbetreffende documenten vermelden, des Woensdags en des Vrijdags.
Wat hij echter zichzelven onthield, kwistig spreidde hij het voor anderer voet, en
goud en barmhartigheid, stoffelijke en geestelijke gaven, - in storm en nood, voor
Consul en Keizer, voor beul en maagd, voor afgod en Duivel, - stroomden, louter op
zijn bevel, ook den heilbegeerigen toe.
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H.C. LOUWERSE

Illustrator van ‘Heemskerck voor Gibraltar’.

Wonderrijke Heilige, die het Wonder der Mildheid den gierigen menschenkinderen
leerde en den enghartigen zondaar het Paradijs der Vrijgevigheid ontsloot! Sinds
dien dag werd Sint Nicolaas het meest door kinderen, kinder-naturen en
soberbedeelden geëerd, volwassenen tot die menschensoort behoorend, aan wie de
ruime giften zoo goed zijn besteed, en wier handen, schoon ras gevuld, geneigd zijn
op hunne beurt te schenken met bisschoppelijke mildheid.
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Maar Sint Nicolaas - de vrome, wonderdoende Bisschop - heeft behalve zijne
geestverwanten en aanbidders aller eeuwen, ook nóg de beoefenaren der Schoone
Letteren over het aardrijk aan zich verplicht.
Is het niet van algemeene bekendheid hoe hij ten onzent over den geest onzer
kinderschrijvers blaast en hem aanvuurt tot nieuwe kracht?! Vandaar de stapels
kinderboeken die jaarlijks, bij zijn feest, onze tafels komen opluisteren, anders
verduisterd door reeksen grootemenschen-boeken. Maar die grootemenschen-boeken
behooren dan ook tot de rubriek Schoone Letteren, tegen de beoefening waarvan de
goede Sint Nicolaas - als stond hij andermaal op in zijn waterbekken - vermaand
heeft. Ziehier, wat daaromtrent de desbetreffende documenten vermelden:

C.B. MULDER

Illustrator van ‘De twee Neven’.

Een patricisch Christen, zoo lezen wij, had de gewoonte elk jaar met groote
plechtigheid ter wille van zijn zoon het Sint Nicolaasfeest te vieren. Die zoon
studeerde in de Schoone Letteren. - En reeds ten tijde van den Heiligen Nicolaas
schijnt die studie hare bedenkelijke zijde te hebben meêgebracht. Evenwel zoo een
patricisch Christenzoon toenmaals al studeerde, dan

Den Gulden Winckel. Jaargang 3

JOHAN BRAAKENSIEK

Illustrator van ‘Mijn Jongensjaren’.

studeerde hij toch zeker niet in de ongewijde Letteren. De Sancta Theologia en hare
gewijde Schrifturen was zijn studieveld, dat 5 eeuwen later, toen Charlemagne de
Westersche Wereld gekerstend en met scholen had gezegend, door den Angel-Saxer
Alcuin en de zijnen, uitgebreid zou worden over velerlei wetenschap van hemel en
aarde. Maar het geval hier, in het Oosten, was uitzondering en misschien bezigde
Sint Nicolaas het als zoodanig tot eeuwig vermaan.
Wie staat daar, te midden der feestvreugde en klopt aan de poort? Een pelgrim
smeekend een aalmoes. De vader beveelt zijn schoone-letteren-lievenden zoon die
te reiken. De zoon gehoorzaamt zijn vader (ten tijde van Sint Nicolaas was zoo iets
regel) maar ziet, hij vindt niet langer den pelgrim vóór de poort zijns vaders, maar
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speurt hem langs den weg. Hij volgt zijn spoor tot een kruispunt; waar de Duivel want de Euvele had zich als Pelgrim gedost - zich op hem werpt en hem worgt.
Zoo kan het - wil de Heilige Patroon van het Feest van 6 December zeggen - een
iegelijk vergaan die in de Schoone Letteren studeert en niet steeds ben ik, als
toenmaals, bij de hand om zulk een duivelskind weer levend te maken.
Daarom studeeren sinds dien dag patricische Christenzonen niet meer in de Schoone
Letteren, al ziet men ook de mildheid en de kuischheid van Sint Nicolaas nog
wonderen bedrijven tot den huidigen dag.
Over onze Lage Landen stort daarom die goede Bisschop schatten van
kinderboeken, nadat hij de ziel van schrijvers en schrijfsters, pen- en
potloodteekenaars heeft gekuischt. Dientengevolge zijn zij gezond van brein en hart,
liefderijk en mild van geest, eenvoudig en klaar van toon en streek en houden zij
zich vèr van het zot gewirrelwarrel, waarin alleen de volwassenen, en ten hunnen
behoeve een tros groote menschenschrijvers die aan Schoone Letteren doen, behagen
scheppen.
PIET VLUCHTIG.

Keur
‘Moderne Judassen’ door Fred. W.H. Emons - Amsterdam, C. Daniëls.
‘Aan U, edele Droogstoppels, met nanichten en naneven, aan U doe ik dit verhaal
present, omdat ik het meeste hierin opgenomen aan Uw doen en laten heb ontleend.’
Aldus de heer Emons, echt Multatuliaansch, in de Inleiding van zijn werk, dat zich
tegen de dominees en catechiseermeesters richt, de rabbi's en pastoors, in èèn woord
allen die zich verder nog met de ‘gelooverij’ mochten ophouden. - Dit boek, in zijn
beduusd-makende grilligheid, zijn bijtende satire, moet een vlijm-scherpe afstraffing
zijn van allen, die in deze moderne tijden ‘nog wauwelen over den Heer Jezus
Christus,’ ‘zonder een trekje van twijfel op het gelaat,’ de vertrappers der Ratio, die
bij gebrek aan klaarheid van hoofd en ernstigen wil, van energie, hun ziel en zaligheid
te pand geven aan de vodderij, aan de cellulaire gevangenis van alle verstand, genaamd
geloof.
Dezen schijnheiligen, huichelaars, leugenaars, strompelend op de krukken van
huisbakken dogma's, dezen Warbollen en Droogstoppels slingert Emons met Multatuli
zijn striemend: Ik veracht U! in 't gelaat.
Hij weet het, hoe hij zich hierdoor prijsgeeft aan hoon en smaad van het
Droogstoppel-publiek, dat hem steenigen zal om zijn atheïsme, hem slingeren zal
op de mestvaalt met andere zoogenaamde ‘God-verzakers.’ Men zal Bijbelteksten,
Litanieën citeeren en psalmen brullen zòòveel, dat de goe-gemeente, wakker gestriemd
door den kreet van zijn boek, weer in slaap sukkelt. Dan zullen de leiders tot elkaar
komen en beraadslagen op welke wijze boeken als dit verholen kunnen blijven, en
allen die aan de gelooverij doen zullen het waarschuwend uitroepen, dat de schrijver
van slecht levensgedrag is, een uitgestootene uit de maatschappij, een schurftige
hond! Doch wat deert dit alles h è m , Profeet-bij-de-gratie-van-'t Substanz-Gesetz,
uit welke, door welke en tot welke alle dingen zijn? Fier, hoog opgericht staat hij
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daar, als een mártelaar voor Waarheid en Liefde, temidden van een troep keffende
hónden.
Schoon, verheven schouwspel!
Bekijken wij de zaak intusschen met wat meer droogstoppelige nuchterheid.
Dan blijkt deze afstraffing van den heer Emons al heel hol en leeg; dan blijkt hij
als Don Quichot niet veel anders te doen dan onder gruwelijke oogverdraaiïngen te
schermen tegen windmolens.
Vertegenwoordigt dat troepje Warbollen, huichelaars en eigengerechtigen dan
werkelijk h e t G e l o o f ? Mij docht dat deze opvatting nu langzamerhand tot een
overwonnen periode behoorde en voorgoed zou zijn opgeborgen in den lappenmand
van een aan verval van krachten bezweken liberalisme. Aan het modernisme van
den heer Emons is een kwalijk luchtje! De fout zit 'm hierin, dat ook déze pionier
meent h e t g e l o o f te hebben afgemaakt, als hij heeft aangetoond dat velen, zeg
zelfs de meerderheid voor geloof verslijt, wat dezen naam in geenen deele verdient.
Waarheid is dan ook dat de heer E. - zijn ultra-moderne ideeën ten spijt - nog tot die
gansch zeer ouderwetsche en schromelijk naieve lieden behoort, die niet in Gods
liefde en goedertierenheid gelooven kunnen, omdat... hun oogen hier op aarde zooveel
onrecht zien!! Een Warbol waagt hier gewis de schuchtere vraag, of dan die oogen,
die aan de stof gebonden zijn, niettemin een waarborg der hoogste voortreffelijkheid
in zich dragen, dat aan h e n de macht wordt toegeschreven de raadselen te peilen
van 't Heelal.
Ook heeft Emons nooit van een b i d d e n gehoord dat iets ànders zou zijn dan
‘een gevleugeld spook, dat gedachteloos over 's menschen lippen strijkt.’
Dat zoovele Christenen liefdeloos zijn brengt hem geen oogenblik tot de door deze
Christenen beleden
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consequentie van 't bestaan der z o n d e , doch is voor hem terstond een bewijs voor
't leugenachtige van 't christelijk geloof. Hij schimpt op den bijbel en stelt er zijn
zwevend humanisme voor in de plaats, dat schermt met hoofdletters, stippeltjes en
cursief. Wapens die stomp zijn eer ze gebruikt worden.
Geen ernstig man zal zich door dergelijke boeken dan ook knollen voor citroenen
doen in de hand stoppen.
Daarbij is dit werk niet éens amuzant. Er wordt in gescholden, maar geestloos,
saai. Multatulinaäper, mist deze auteur de spirit van den grooten man. Blijkbaar
verwacht de heer Emons dat hij om zijn boek zal verguisd worden (blz. 244 e.v.);
bij voorbaat neemt hij de pose van martelaar aan. Doch wij vreezen zéér dat hij zich
vergissen zal; dat critiek en publiek hem 't geraffineerd genot van een martelaarsschap
niet zal gunnen; dat zijn boek zal worden ontvangen en dra vergeten - onder een
benauwend zwijgen.
G.v.E.

De kalender voor 1905 van Th. van Hoytema.
Th. van Hoytema is de dierenschilder van Nederland. Wel zijn er een paar artisten
die met vrucht op dit gebied scheppen; de grootte van stijl echter, welke onze
kunstenaar bereikt, is den anderen niet geschonken. Toen van Hoytema even met
werken begon, heeft Mesdag den omvang van zijn talent en zijne toekomst zeer juist
doorzien en voorspeld. ‘Hoytema komt er wel’ was steeds zijn zeggen.
Jan Veth die bij voortduring steeds alle ovaties van onzen schilder zeer op prijs
stelde, was in zijne profetie niet minder gelukkig, en zoo baart het geene
verwondering, dat van Hoytema door de nu op ‘Arti et Amicitiae’ tentoongestelde
teekening ‘Orang Oetin’ opnieuw mag gerangschikt worden in de rij der eerste
artiesten van Nederland.
De kalender voor 1905 is, evenals die der vorige jaren een sympathiek werk.
Duidelijk in elk opzicht boeit de verscheidenheid, de rust en de soberheid der
ornamentale omlijsting van elk blad; ook doet de kleurenkeuze aangenaam aan. Daar
daarenboven eene harmonische werking aller onderdeelen, - der cijfers, ornamenten,
letters van het dierenbeeld, - is bereikt, mag ook deze kalender een kunstwerk
genoemd worden, dat men met te meer vreugde bekijkt, daar alles is ontstaan uit
eene oprechte behoefte tot creëeren. De dieren zijn karakteristiek weêrgegeven. Voor
velen moet het blad van de Octobermaand als het waardvolste gelden. Hoe pittig en
intiem zijn de drie in ijlende vaart zich bewegende rijgers geteekend. Men meent in
de gekromde en gestrekte ledematen de grootte der snelheid hunner vlucht, de uiterste
inspanning der krachten te kunnen waarnemen en meten!
I.H.S.

Meisterbilder für's deutsche Haus. Herausgegeben vom Kunstwart. Georg O.W. Callweij, München.
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Het verschijnen van de honderdste plaat bewijst, dat het den kunstzinnigen uitgever
gelukte,

‘De Onbevlekte Ontvangenis’, naar Murillo. Uitgave: Kunstwart, München, Georg O.W. Callweij.
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niettegenstaande den uiterst goedkoopen prijs van 25 pfennig per aflevering, welke
tevens eene omschrijvende tekst bevat, zijne schoone onderneming te handhaven.
De laatste afleveringen bevatten reproducties (23 bij 30 centimeter ongeveer) naar
werken van Rembrandt, Cranach, Tiziaan, Hans Thoma, Ostade, Claude Lorrain,
e.a. De sympathieke plaat ‘De Onbevlekte Ontvangenis’ van Murillo, is eene
reproductie naar eene schilderij in het Museum te Madrid. Murillo op 1 Januari 1618
te Sevilla gedoopt, was eerst scholier van Juan de Castillo. In 1645 toog hij naar
Madrid, alwaar de groote Velasquez Murillo steunde, leidde en bewerkte, dat hij in
de paleizen werken copieeren mocht. Murillo echter, vond weldra zelf zijnen weg.
Na twee jaren wederom naar Sevilla teruggekeerd, prijkte hij nevens Velasquez als
ongemeen kunstschilder. Hij werd hofschilder van Karel II en stierf te Sevilla 3 April
1682.
S.

Roubles et Roublards, voyage aux Pays Russes, par Pierre Giffard. - Paris,
P.V. Stock
Een boek van groot actueel belang, geschreven door een elegant Parijsch journalist,
oud-redacteur aan den M a t i n , wiens naam in de pers een waarborg is voor de
geloofwaardigheid die zijn verhaal verdient.
Roublards is een parijsch ‘argot’-woord, waarvoor het hollandsche ‘uitgeslapen
slimmert’ slechts een equivalent biedt zoo men het in de minst gunstige beteekenis
opvat; ‘schurk’ zou alweer te sterk gekleurd zijn. Zegt men van iemand dat hij een
r o u b l a r d is, dan houdt dit in de waarschuwing voorzichtig met hem te zijn.
De beteekenis die Giffard er aan heeft gehecht komt duidelijk uit bij het lezen van
de eerste der drie gedeelten van zijn boek, dat 't welk tot titel voert ‘l a P l a i e
S a i g n a n t e ’, waarin hij zonder er doekjes om te winden, maar ook zonder namen
te noemen, de immoraliteit van het ambtenaarscorps, in alle graden, in alle takken
van dienst, schildert, en het stelsel van omkooperij, van chantage, van afpersing en
van diefstal, dat in alle administraties van hoog tot laag op de onbeschaamdste wijze
wordt toegepast, in zeven-enveertig hoofdstukken en hoofdstukjes blootlegt als een
dichte cultuur van puisten en zweeren die over het geheele lichaam van het
onmetelijke tsarenrijk is verspreid.
‘Het is het hol van Ali Baba en der veertigduizend dieven, om een getal aan te
wijzen dat misschien nog beneden de waarheid blijft’. Elders verwijst de schrijver
naar een curieuse teekening die achter in het boek is afgedrukt, naar de claudestine
uitgave van een russisch revolutionnair blad, en die, onder den titel: P o m p e
a s p i r a n t e e t f o u l a n t e o u c e q u e d e v i e n n e n t l e s offrandes destinées
à l'Extrême-Orient, een aanschouwelijke toespeling bevat op de reeks van diefstallen
in het Roode Kruis.
‘Het betreft hier een schandaal waarvan de pers heeft gesproken in de eerste
maanden van den oorlog. Het Roode-Kruis, zoo rijk en machtig in Rusland, zou
beroofd zijn door ontelbare tusschenpersonen die vooral boven aan den
maatschappelijken ladder geplaatst zijn voor een som die meerdere millioenen te
boven gaat’. De teekening stelt een pijpketel voor, waaruit een machinist door een
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buis een hoeveelheid roebels naar het verre Oosten doet vloeien; een andere, veel
dikkere buis heeft gediend om de fondsen op te zuigen die voor de gewonden zijn
gegeven dooide burgers, de kooplui en de kinderen.
Ongelukkigerwijze zijn overal onderweg geheime kranen op de beide leidingen
aangebracht. De officieele schelmen houden daar hunne geopende zakken onder en
ontvangen het goud voor de gewonden bestemd, zooveel als die zakken kunnen
inhouden; zóó dat op twee millioen roebels door de openbare liefdadigheid gestort,
niet meer dan dertien honderd duizend in den ketel aankomen, die zelf er niet meer
dan drie honderd duizend teruggeeft, en er komt tenslotte niets dan de punt van den
duim in Mandchoerije, aan het eind van de uitdeelingsbuis.
‘Overdreven, misschien, zegt de schrijver over deze leerzame zinnebeeldige
voorstelling, maar zoo natuurlijk!’
Meer dan honderd bladzijden lang volgen de stalen en staaltjes van immoraliteit
en omkooperij elkander op; en dat de schrijver ervan aldus de kwalen der officieele
russische maatschappij bloot legt, is niet uit lust tot kwaadspreken, tot schade doen
aan de met de zijne loyaal verbonden en bevriende natie, niet met de bedoeling van
een schotschrift, maar integendeel omdat alleen het zeggen van de waarheid, hoe
pijnlijk die ook moge klinken, den weg kan wijzen tot de genezing der kwaal. En
daarom opent hij zijn boek met een welsprekenden open brief aan Keizer Nikolaas
II, waarin hij het waagt te spreken van ‘zekere administratieve zeden die een
onmiskenbaren hinderpaal vormen voor de goede werking van het raderwerk des
Rijks’.
‘Keizer Nikolaas II kan nog Rusland redden, zegt Pierre Giffard, door een werk
van zuivering te schrijven boven aan de lijst der hervormingen, die hij, want hij is
rechtvaardig en goed, weldra aan zijn volk zal willen toestaan’.
‘Dat hij hard treffe, zoowel bovenaan als beneden
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aan de hiërarchie, de mannen die alle dagen den diefstal en de valschheid uitoefenen’.
‘Dat hij treffe zonder genade’.
‘Dat hij vernietige - hij kan het met een enkel woord - een bureaucratie die zijn
rijk naar den afgrond stuurt’.
Maar... men mag het betwijfelen dat de Tsaar aller Russen dien brief en het boek
waarvan die brief de voorrede is, onder de oogen zal krijgen. Zij die waken over het
leven van den vorst, en meer nog over eigen voorrechten, zullen wel zorgen dat dit
nooit gebeurt, het eerst de grootvorsten. Het tweede gedeelte van het boek, dat tot
titel voert L ' O e u v r e g é a n t e , ademt een gansch anderen geest, die van
bewondering voor het ontzaggelijke reuzenwerk, den trans-aziatischen spoorweg,
waarvan Pierre Giffard een hoogst interessante beschrijving geeft. Een
reisbeschrijving, ja, maar vol pittoreske en technische bijzonderheden, die zoowel
van dat kolossale werk - l e g o u f f r e o ù s e s o n t e n g l o u t i s t a n t d e
m i l l i o n s d e r o u b l e s , t a n t d e c e n t a i n e s d e m i l l i o n s , (want ook bij
den aanleg van dezen weg en bij de exploitatie er van is en wordt gestolen op echt
russisch administratieve wijze) - een goed denkbeeld geeft, als van het leven in den
trein, dien de schrijver ‘notre paquebot roulant’ noemt, een van de streken die hij op
zijn nu en dan onderbroken veertiendaagsche spoorreis doortrekt... Europeesch
Rusland, Siberië, het Baïkal-meer, Mandsjoerije, van Petersburg over Moskou tot
Dalni 8749 wersten (9335 kilometers). Het land, de steden en de menschen, overal,
zijn hem voorwerpen tot opmerking en tot beschouwing. Een derde gedeelte, tot slot,
is saamgesteld uit wat de schrijver zelf noemt d e s t a b l e a u x i m p r o m p t u s ,
bescheiden instantanées, nu eens russisch, dan chineesch, op reis genomen, zonder
orde en zonder pretensie, als indrukken in het voorbijgaan ontvangen. Zij zijn daarom
niet minder lezenswaard; integendeel deze russischchineesche rhapsodie - van vrede
en van oorlog tevens - bevat alleraardigste tafereeltjes en is doorzaaid met
opmerkingen die den gevatten, geestigen parijschen journalist verraden, den man die
vlug en goed ziet en die in aangenamen vorm zijn indrukken en beschouwingen
meedeelt.
BULÉE.

En methode à l'Oeuvre (édition nouvelle et revue) par René Ghil. - Paris,
Librairie Léon Vanier, A. Messein, succ.
Toen in 1886 onder den voorloopigen titel van T r a i t é d u Ve r b e een boekje
verscheen dat de beginselen van een nieuwe Poëzie uiteenzette, èn wat de
grondgedachte èn wat de rythmische techniek betreft, hield heel de europeesche pers
er zich mee bezig. Dat boekje was de inleiding tot het O e u v r e van René Ghil,
waarvan in verloop van jaren meerdere deelen het licht zagen. De dichter heeft het
noodig geoordeeld een nieuwe, geheel omgewerkte uitgave van dat t r a i t é te doen
verschijnen, en onder den titel E n m e t h o d e à l ' O e u v r e geeft hij, vollediger
dan te voren, een overzicht van zijne theorie over de verbale instrumentatie en het
‘princiep der evolutieve philosophie’, van welke theorie Catulle Mendès zeide dat
haar noch grootheid noch mysterie ontbrak.
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Onder I n s t r u m e n t a t i o n v e r b a l e verstaat Ghil de samengestelde expositie
van het rythmus en het musikale vers, die, gebaseerd op de harmonische waarden,
aan de taal hare dubbele oorspronkelijke samenstelling - ideographisch en phonetisch
- teruggeeft, en een harmonische schikking van het vers, van het gedicht, van het tot
eenheid geworden boek vaststelt.
In zijne P h i l o s o p h i e é v o l u t i v e drukt deze dichter de vormen der natuurlijke
en eeuwige waarheid - resultaten der mysterieuse overwegingen voortgevloeid uit
de oude philosophische godsdiensten van het Oosten - uit, die hij in overeenstemming
brengt met de gegevens onzer moderne wetenschap. Zoo gaat zijne philosophie van
het Methaphysische naar het Ethische als bron en als wegbereidster van zijn dichterlijk
O e u v r e dat beantwoordt aan zijne bevatting dat een poëtisch werk dan alleen
waarde heeft, indien ‘het zich voortzet in suggestie der wetten die het totale wezen
der wereld regelen en vereenigen, evolueerend volgens dezelfde rythmen’.
Parijs, Nov. 1904.
BULÉE.

Van Leven en Lieven door Cornélie de Waal*).
De F a n t a s i e , die na de O p d r a c h t het eerste gedicht is in dit verzenbundeltje,
wordt door de schrijfster met de volgende woorden besloten:
Breng dan mij weer op aard, ons oud gebied,
Opdat ik geef iets van dat al te zaam
Aan Menschheid, die geen vleugelpaard ooit ziet
En U, mijn Fantasie, slechts kent bij naam.

Deze strofe, naar den letter opgevat, treft niet door eenvoud, evenmin als de
voorafgaande coupletten, hoewel wij die misschien moeten beschouwen als een
contract, een afspraakje tusschen Cornélie

*) In den titel wordt niet de naam van den uitgever vermeld. Waarschijnlijk is deze J.C.
Dalmeijer, in potloodletters op den omslag van mijn exemplaar geschreven.
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de Waal en haar Pegasus, waarmede wij, publiek, ons niet hebben te bemoeien. Maar
die twee laatste regels zijn dan toch in wel wat al te ijdelen toon geschreven, en
versterkten mij in de meening, dat een auteur, die nog niet u n t e r d e n b e s t e n
N a m e n genoemd wordt, een gevaarlijk spel speelt met het publiceeren van zulk
een ‘apartje’ tusschen dichteres en vleugelpaard, omdat men na 't lezen van zoo'n
tête-à-tête, óf een verkeerden indruk - ik zou haast zeggen vooroordeel - krijgt, óf
verwachtingen gaat koesteren, die in teleurstelling eindigen.

CORNÉLIE DE WAAL

Gelukkig moet ik bekennen, dat de minder gunstige impressie door de F a n t a s i e
gewekt, eenigszins week, toen ik enkele werkelijk sobere gedichtjes las, eenvoudig
van gedachte, niet oppervlakkig gevoeld en zangerig gezegd. Zooals G o l f j e s, dat
door maat en woordenkeus zóo goed het wiegen en kabbelen weergeeft, dat het aan
een berceuse doet denken, en waarvan de idee oorspronkelijk en naïef is. Juist in het
naïeve genre weet Cornélie de Waal den rechten toon te treffen, vindt zij iets, dat
frisch is en nieuw, en geeft ons dat op eigenaardige, ongekunstelde wijze. Zoodra
gedachte en vorm meer ingewikkeld worden, mist zij het talent om de inspanning te
verbergen, die de compositie haar heeft gekost: wij lezen niet rustig meer en worden
door de auteur voor gezochte vergelijkingen geplaatst, die in een moraliseerende
bespiegeling overgaan.
Doch waar dit alles achterwege blijft, en de dichteres zich enkel tot haar onderwerp
bepaalt en dat tracht te beheerschen, geeft zij, - o.a. in N a c h t e g a l e n , waarvan ik
door beperkte ruimte alleen het laatste couplet wil citeeren - iets goeds, met beloften
voor meer.
Een makker in de verte lokt in zangen
Het liefke dat nog toeft, geen antwoord geeft.
Steeds hooger klinkt zijn toon in zoet verlangen,
Dat op den adem van den avond zweeft,
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Totdat hij 't tjuikend antwoord heeft ontvangen:
Een snik van 't lierke, dat van liefde beeft.

I.H.

Diamantstad, door Herm. Heijermans Jr. 2 dln. - Amsterdam, S.L. van
Looy 1904.
De faktuur van dit boek is wel héel gemakkelik. 'n Boèk, 'n sterk gebouwd geheel
van kunstig elkaar in evenwicht houdende delen, is 't eigenlik niet. Er is niet de
geringste moeite gedaan op de kompositie, in vreemde tegenstelling tot de zuivere
verzorging der détails, waarin een vrijwel volmaakte raakheid is bereikt.
‘Diamantstad’ is als een reeks naast elkaar gezette tafrelen uit een zelfde historie;
‘Diamantstad’ is als 'n tentoonstelling van kunstfoto's uit eenzelfde landstreek.
Kunstfoto's - dat wil zeggen: dingen die noch foto's noch kunst zijn.
Neem 'n hoofdstuk als dat van het water in de schoenmakerskelder, van de Poolse
jood op z'n ziekbed - 't is huiver-reëel, koud-scherp als 'n foto. Het te véel, het geven
van nagenoeg àlle détails belet het kunst te zijn.
Kunst maken wil nog altijd zeggen: weten te kiezen. ‘Zó gebeurt het toch, zó heb
ik het zelf gezien’ - is geen geldig artistiek motief.
Wat anders wordt het, zo iemand wenst aan te klagen, te onthullen, te vonnissen
- dan dient niet het kleinste verborgen of gespaard te blijven. Maar tussen deze twee
dingen is verschil, en wie dat verschil tracht te doen vervloeien, komt tot boeken als
‘Diamantstad’, die noch betoog noch kunst zijn.
Er worden ontzettende dingen in dit boek beschreven; er wordt in verhaald van
maatschappelike onrechtvaardigheid en verrotting met een niets ontziende scherpte.
Het is onmogelik niet onder de lugubere indruk te komen. En niemand zal durven
volhouden dat het niet, helaas, onvervalst w a a r is wat daar beschreven staat.
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Maar de k u n s t e n a a r zou hier geschift hebben, niet minder effekt ondanks meerder
soberheid hebben verkregen.
In het barre, strak-reële weergeven, in het op de voorgrond brengen van het
lichamelike, dat de huidige periode in onze letteren kenmerkt, geloof ik een gevaar
te zien voor de lange duur van die periode. Vandaag of morgen snákken we naar een
reagens van koele voornaamheid, welverzorgde distinctie, willen we onze literaire
nagels wel eens uitborstelen, onze artistieke sokken wassen, ons de stoppelige kunstkin
schrappen. Misschien heb ik het mis - maar soigneerden we ons niet wat weinig deze
laatste jaren? 't Is waar: er viel grof werk te doen, waarbij we ons niet sparen mochten;
maar komt er niet voor alle werk een datum van opleving?
DEN HAAG, 27-11-'04.
J. TERSTEEG.

Winckelkout
* Een plicht der dankbaarheid is het ons, hier de Volksuitgave te mogen aankondigen
van Brusse's ‘Boefje’, het heerlijke, warme, diepmenschelijke boek, dat tevens zoo
oprechte kunst is.
Mogen duizenden het alsnog lezen, zooals duizenden het reeds gelezen hebben,
en - 't zal ons Nederlandsche volk tot winste zijn.
E.
* Onze Parijsche medewerker Bulée heeft een onderhoud verzocht met den bekenden
Franschen schrijver Anatole France. De stof, bij dit onderhoud verzameld, hoopt
Bulée in 't eerste nummer van den nieuwen jaargang den lezers van ‘Den Gulden
Winckel’ te kunnen mededeelen.

Snufjes1)
Brandon (Rachel), 'n Huwelijk.
Half tegen den wil harer familie is het, dat Greta Holland, het onderwijzeresje, zich
met den knappen schilder Versteeg heeft verloofd. Het meisje, hoewel zijn zwakheden
inziende, vertrouwt op een toekomst van zielegemeenschap met hem en zet het
huwelijk door. De ontgoocheling volgt; Greta lijdt onder de ongeëquilibreerdheid
van haar Frans, en als zij eindelijk tot de ontdekking komt dat deze haar met een
andere vrouw bedriegt, keert zij zich beleedigd, gebroken van hem af. Later, als zij
een kindje wachtende is en het intuïtief gevoelt hoe Frans' liefde nu van passie is
gelouterd - volgt de verzoening.
Een boek zonder veel litteraire pretensies; het thema zeker niet nieuw. Toch, als
de lezer eenmaal over 't psychologisch raadsel heen is, hoe Greta dezen man ooit
heeft kunnen liefkrijgen, wikkelt de zielkundige draad zich vlot en zonder stoornis
af. De beschrijving van 't burgerlijk interieur der oude Versteegs is 't beste in dit
boek.
1) Op de met een * voorziene werken komen wij later uitvoeriger terug.
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Constant (M.), Liefde.
De mooie Vera, de bekwame schilderes, heeft in haar ‘wilden tijd’ te Parijs, waar
zij studeerde te midden van een vroolijk troepje, een liaison gehad. Weêr in Holland
terug, nu ernstiger, degelijker, beschouwt zij die Parijsche periode als iets waarmede
zij heeft afgedaan. Althans zij meent dit, als zij zich laat gaan in haar mooie liefde
voor Termonde. Tot deze, door een noodlottigen samenloop, ruw in kennis gesteld
wordt met 't verleden zijner verloofde, waardoor het nu wordt of een kille adem de
glanzende liefde hunner zielen overdoft. - Zij scheiden; Termonde spoedig getrouwd
met een vrouw die hem niet gelukkig maakt. Eerst veel later vinden de beiden elkander
terug om niet meer vaneen te gaan.
Er valt weinig van dit boekje te zeggen; van minder gehalte dan 't vorige lijkt het
ons een der velen, die zeer goed ongeschreven hadden kunnen blijven.

* Hulzen (G. van), In Hooge Regionen.
Hoog in de bergen hebben zij kennis gemaakt: zij, de jonge Russin, met haar fiere
elegance; hij, de jonge Hollander, in zijn stoere, soms wat bruske rondheid. Zij,
verbergende onder 't uiterlijk resolute van op-zichzelf-staande vrouw, behoefte aan
steun, aan besliste leiding; hij, in zijn forschheid, koesterend het teêr verlangen naar
een vrouw, die, meêlevend zijn idealen, nochtans het echt vrouwelijke niet
verloochenen zou.
Van 't eerste oogenblik af aan voelen zij zich tot elkander aangetrokken; - samen
doen ze tochten in de bergen, praten over bouwkunst, literatuur, muziek. Zoo wordt
de liefde langzaam tusschen hen geboren, in den zachten avondschemer die hen
omhult. Later - in 't koele daglicht - komen de bezwaren. Zij zijn geen van beiden
rijk, en, in het idealisme van hun artistieken aanleg, geen menschen om hun leven
in te engen tot een benauwd sleur-bestaan. Als het meisje ten slotte tot de ontdekking
komt dat ze financieel nog afhankelijker is dan ze dacht, vliedt het laatste optimisme,
en zij scheiden bedrukt.
Dit boek is ongetwijfeld g o e d w e r k . Schoon stijl en taal van Hulzens gewone
(en talrijke!) slordigheden vertoonen - de karakters zijn strak en overtuigend
uitgebeeld, met de liefdevolle zorg van den artiest.

Meester (Johan de), Over het leed van den hartstocht.
‘Pessimistische overleggingen over den hartstocht, den procreatiedrang, de wording
van leven: waardoor gemengd het meêlij met de vrucht van dien drang, het kind...’
Aldus karakteriseert de Meester den geestelijken inhoud dezer schetsen, die in
aansluiting moeten worden beschouwd aan de ‘Zeven vertellingen’. - In ‘De Wielrijder
en het Meisje’ is het de plotselinge hartstocht van den jongen man voor het meisje,
krachtig door zwakte, schuldig-makende door onschuld, zelfgenoegzaam, immers maagd. O, dat heftigbegeerlijke van 't niet-begeerende!
‘Zondagmorgen’, de barre ontgoocheling van den jongen artist, die, getrouwd,
zijn idealen een voor een ziet glippen, wijl 't nuchtere leven van
huisvader-met-geldzorgen hem als in ijzeren greep gevangen houdt.
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Géén groot werk, deze schetsen; het procédé wel wat àl te gemakkelijk. Het best
(schoon gewaagdst!) ‘Petite Reine’ misschien - het zegevierend Françaisetje in 't
verdachte huis te Rotterdam - door den onmiskenbaren zwier waarmeê hier het ‘leed
van den hartstocht’ is omkleed.

Metz-Koning (Marie), De Ring.
Een bundel met een dertiental schetsen, elk een tien, twaalf bladzijden groot. En in
ieder is 't een ziel, een schreiende, of tastende, of dof-verslagen menscheziel, die
ons, even wordt blootgelegd.
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Er is zeker een groote afwisseling in deze schetsen; knap, met enkele streken, de
situatie den lezer voor oogen gesteld. Doch overal de - hier braak liggen geblevene
- gegevens voor een uitgewerkten roman. Vandaar dat over het geheel de schetsen
ons niet voldeden; hinderden door hun er-overheen-loopende vluchtigheid.

Reyneke van Stuwe (Jeanne), ‘Ik’.
Nog een boek uit de serie Zestien-Zeventien. Ina is thans getrouwd met Fred., haar
vaderlijken vriend uit Breda. En we nemen nu kennis van wat zij als jong-vrouwtje
in haar dagboek schrijft. Zij vertelt meer dan eens dat haar man een snoes is; zeer
gewetensvol houdt zij aanteekening van de keeren dat zij bij haar mama gedineerd
en van die dat ze thuis, alleen, zich verveeld heeft. Een piquant flirtpartijtje met een
vroegeren verloofde brengt ten slotte wat afwisseling in haar kalm huwelijks-gelukje.
Interessanter zou dit boek zeker geweest zijn hadde de schrijfster ons getoond,
hoe Ina onder Freds invloed zich langzaam vormde tot de ware v r o u w , waartoe zij
de kiemen in zich droeg. Inplaats daarvan doet Fred niets dan op zijn kamer zitten
‘werken’, met dit gevolg, dat Ina blijft die zij als zestienjarig meisje reeds was,
waardoor de lezer het gevoel behoudt met dit boek geen stap te zijn gevorderd.

* Schendel (Arthur van), Een zwerver verliefd.
Rogier, hoofdman der Saraceenen, heeft voor zijn keizerlijken heer den strijd
aangebonden met de pauselijke edellieden, onder wie zich ook Lugina bevindt, de
vader van de schoone Mevena, de maagd, die den heiden-hoofdman hare liefde
geschonken heeft, besloten hem te volgen waar hij ook zou heengaan. Doch het zware
leven van den krijg kan zij niet verduren en Rogier draagt een zwervenden monnik,
aan wien hij zijn vertrouwen gaf, op haar naar zijn kasteel te geleiden.
En zij, de maagd, en Tamalone, de monnik doorreizen het land, heuvel op, heuvel
af, en 's nachts, als het meisje sluimert aan zijn voeten, ziet de jonge man, de vréémde,
naar avontuur en schoonheid dorstende jonge man, naar het maanlicht op en verlangt.
Liefde-wee om Mevena, de niets-vermoedende, doet 't hart hem krimpen...
Het zijn geen gewone menschen in dit boekje, waaruit de fijn-scherpe geur stijgt
van oude folianten. Als donkere reuzen-silhouetten, zwijgend, tegen parel-grijze
lucht - aldus 't bewegen der personen dezer wonderbekorende, neo-klassieke epiek.

Sonneborn (J.C.), Wrakhout in de branding.
Jeanne is de maîtres van den geldpatser Hierden; - haar zuster Marthe woont bij hen
in. Tot Jeanne op een goeien dag bemerkt, dat Hierden Marthe een concessie heeft
afgedwongen, die z i j alleen, Jeanne, hem, in ruil voor zijn geld, tot nu toe vrijwillig
gaf. Na een scène zet Hierden het zusterpaar op straat. Marthe wordt opgenomen in
een loensch gesticht; Jeanne, nu zonder dak, denkt in wanhoop aan het laatste
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redmiddel. Een vriendin, van 't zelfde slag, verschijnt als hulp in nood. Zij logeert
Jeanne en later ook Marthe voor onbepaalden tijd in haar huis, d.w.z. op kosten van
een rijken mainteneur, die echter, heel gelukkig, voor ettelijke maanden van de baan
is. Het tot nog toe cru-realistisch verhaal verandert nu in een lieflijke idylle. Marthe
ontmoet hier een jongeman (fatsoenlijk), die prachtig viool speelt op een avondje,
door Corrie, de vriendin, gearrangeerd ter eere van haar verjaardag. - Eén blik... één
woord... en beiden weten dat ze elkaar gevonden hebben für's Leben.
Karel evenwel is een arme slokker, die bij groote gratie op Hierdens kantoor wordt
geplaatst. Tot er standjes vallen, Karel wordt weggejaagd, naar aanleiding waarvan
Marthe met haar verkrachter van vroeger weer samentreft, wien zij, in woede, den
hals nu afsnijdt met een broodmes.
Critiek? Dank u, mevrouw. Te smerig werkje.

Vermeersch (Gustaaf), De Last.
Dit boek behelst in twee langgerekte deelen de geschiedenis van een verloopen
kantoorklerk, die, als jonggezel boemelend en zich 's avonds geregeld een roes
drinkend, door vlagen van beestige zinnelijkheid wordt beroerd. Als hij eindelijk,
ter voldoening aan zijn lusten, met een straatmeid is getrouwd, volgt heel spoedig
de ontgoocheling: vrouw en schoonouders laten hem links liggen; hij walgt van de
smerigheid waarin hij zich in-getrouwd heeft; weet in zijn sulligheid per slot van
rekening niet beter te doen dan zich te verdrinken.
Wat details betreft (zie b.v. de bruiloft) lijkt ons dit in 't typisch West-Vlaamsch
van Streuvels geschreven boek niet zonder verdiensten; toch - overgebracht in gewoon
Hollandsch zou 't eerst recht blijken hoe er psychische waarschijnlijkheid ligt in bijna
géén van Jan's handelingen en gedachten. De literaire o v e r t u i g i n g ontbreekt.

Vletter (A.C.C. de), Kringloop.
Otto, een jonge man die aan het goede in den mensch en in het leven is gaan twijfelen,
raakt verloofd met een meisje, dat aan dit goede nog gelooft. En 't is door haren
invloed dat zich, hoewel hij aanvankelijk tegenspartelt, een geestelijke omkeer in
zijn ziel voltrekt, die hem niet alleen een cynischen roman, waarin hij het rotte der
samenleving wilde blootleggen, niet voleindigen doet., doch zelfs, meegesleept door
haar idealisme, een tijd lang mèt haar doet opgaan in extatische droomen van
maatschappij-verbetering. Te hoog gevlogen kon de val niet uitblijven. In hun
omgeving gebeuren dingen waarvan zij ijzen. De Zonde grijnst overal. De menschen
w i l l e n niet. Op vergaderingen willen ze, ja, meegesleept door den indruk van 't
oogenblik. Doch in 't gewone, alledaagsche leven w i l l e n ze niet, trappen ze elkaar
in den zwarten, gruwbren strijd om 't zelfbehoud. 't Blijft een eeuwige kringloop...
Zwak is in dezen roman de compositie; bij 't geslingerd worden tusschen hoop en
ontmoediging van held en heldin zijn de overgangen veel te snel en te weinig
voorbereid. - Niettemin een boek dat de lezing waard is.
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d'Ablaing van Giesenburg, Rudolf Charles (firma R.C. Meyer, Amsterdam),
1895-1904. Persoonlijke herinneringen door M.; alsmede d'Ablaing's omgang
met Multatuli (Ed. Douwes Dekker) in de jaren 1860-1866, geschetst uit beider
nog onuitgegeven brieven en bescheiden. Met een voorwoord van Chr. Nuys.
Met 1 portret en 1 plaat. - Amsterdam, F. van Rossen.
f 2.90; geb. f 3.50
Atkinson, William Walker: Hoe versterk ik mijn geheugen? De kunst nimmer
iets te vergeten. 2e druk. - Amsterdam, J.C. Dalmeyer.
Gecart. f 1.50
Baekelmans, Lode: De doolaar en de weidsche stad. - Wageningen, Joh.
Pieterse.
f 2.90; geb. f 3.50
Bigot, L.C.T.: Van Tommy en Pommy. Om voor te lezen aan de kleintjes.
Teekeningen van Jan Rinke. - Baarn, Hollandia-Drukkerij.
Gecart. f 0.75
De heer Bigot - Voorzitter van het Nederlandsch Onderwijzers genootschap weet hoe met kinderen om te gaan. Er is geen groote-menschen-gepraat in zijn
boekje; goed voorgelezen zal het blijken h o e zijn wijze van vertellen de kleintjes
weet te pakken.
Boissevain, J.W.: Wat iedereen weten moet van de theosofie. - Amsterdam,
J.C. Dalmeyer.
f 0.50
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