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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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[Januari 1931]
De statenbond en de ethnische minderheden1)
The discrepancy between state and ethnographic frontiers causes the
unrest and wars in Europe.
T.G. Masaryk.

I
De Staten, die den oorlog wonnen, hebben het denkbeeld van president Wilson
aanvaard, niet om een instelling in het leven te roepen, welke gezag genoeg zou
bezitten om den vrede te handhaven en de internationale geschillen op vreedzame
wijze te beslechten, maar om waarborgen te hebben voor de duurzaamheid der
verdragen, die naar de gangbare phraseologie der overwinnaars het geleden onrecht
hebben hersteld en de verdrukte volken of volksdeelen hebben bevrijd, díe volken
althans, welke van de vijandelijke staten afhankelijk waren. De werkelijke bedoeling
was een bond der overwinnaars te stichten, waarbij de neutralen zich mochten
aansluiten, en later de overwonnenen, om een wereldvereeniging te vormen tot behoud
der wingewesten en tot bestendiging der voordeelen der geweldvreden.
Terwijl de meeste vredesverdragen voorheen na onderling overleg tusschen de
oorlogvoerenden zijn gesloten, waarbij de overwonnenen wel immer de zwakke
partij waren, hebben de Middenrijken dictaten moeten onderteekenen, waarvan het
oogmerk was deze staten uit wraakzucht moedwillig te vernederen, ekonomisch en
staatkundig machteloos te maken, zoo niet te vernietigen. Hierbij traden de
Entente-mogendheden als rechters in hun eigen zaak op en velden hun vonnis zonder
de beklaagden, die alleen schriftelijk hun bezwaren mochten indienen, te hooren.
Onder de meest vèrstrekkende bedreigingen hebben dezen zich moeten nederleggen
bij vredesvoorwaarden, die eigenlijk een voortzetting van den oorlog waren en het
tegendeel der veertien punten van Wilson, welke den grondslag van den
wapenstilstand vormden2).

1) Volkenbond is geen passende vertaling van League of Nations, aangezien niet de
volksgemeenschappen maar alleen de staten erin kunnen opgenomen worden.
2) ‘De tractaten zijn de afwijzing van alle beginselen, welke de Entente gedurende den oorlog
heeft gehuldigd en de volslagen ontkenning der veertien punten van Wilson, die een plechtige
verbindtenis waren niet alleen tegenover de vijanden, maar ook t.a.v. de demokratie der
geheele wereld’. F. Nitti, L'Europa senza pace.
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Aleer Amerika in den oorlog ging, verklaarde Wilson, dat voortaan zonder de
toestemming der bevolking geen landen noch gewesten onder vreemde heerschappij
mochten geplaatst worden. En toch geschiedde dit te Versailles, te Saint Germain,
te Trianon, te Neuilly en te Sèvres zonder dat de president, die Amerika had verlaten
om in Europa vrede te stichten en er wanorde en oorlog achterliet, er zich op
doeltreffende wijze tegen verzette.
De onderteekenaar van het verdrag van Versailles, die de reis van Wilson aldus
kenschetst, is de Italiaansche oud-minister Francesco Nitti, die spoedig van de
oorlogspsychose genas. Hij meent dat het tractaat meer dan de oorlog de oorzaak
van het verval van Europa is: ‘De verwerping van de vredestractaten door den
Amerikaanschen senaat is een daad van groote politieke wijsheid’.
‘Het verdrag vernietigt de hoop, schreef de N. Rott. Crt. op 8 Mei 1919 naar
aanleiding der overhandiging van de vredesvoorwaarden aan de Duitsche delegatie,
die het statuut van den volkerenbond, door den bestaanden toestand tot een
uitgangspunt naar een betere wereldorde te maken, had gewekt. Want het verdeelt
de wereld in volken eerste, tweede en derde klasse. Volken van overheerschers,
volken van min of meer vrije menschen, en een volk van verschoppelingen. Doordat
het statuut van den bond als deel in dit verdrag is opgenomen, heeft het zijn waarde
verloren.
‘Met de beginselen van Wilson heeft het verdrag in zoover te maken, dat het de
uitvoering bepaalt van precies het omgekeerde van alle punten van zijn program’.
Van de andere vredesverdragen, die in de omgeving van Parijs zijn gesloten, kan
hetzelfde gezegd worden. Ook zij zijn grootendeels een schending van ‘het beginsel
der nationaliteiten als van het recht, dat alle volken, klein en groot, hebben op volle
zekerheid van vrije oeconomische ontwikkeling’, welke naar het antwoord der Entente
aan Wilson op 11 Januari 1917, den grondslag der reorganisatie van Europa moesten
vormen.
Afstand van grondgebied, welken de lijdende partij als een verminking van haar
volksgebied beschouwt, slaat onheelbare wonden en is, sedert de ontwikkeling van
het stambewustzijn in de XIXe eeuw, de grootste hinderpaal voor de verzoening der
gewezen tegenstanders. Teruggave van ingelijfde landen door een vreedzame
overeenkomst is een dringende eisch, welke
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bij de veroveraars echter een offervaardigheid veronderstelt, waarvan weinig of geen
voorbeelden bekend zijn.
Ofschoon het handvest van den Statenbond de herziening der verdragen niet uitsluit,
hebben zijne medestichters en de staten, die uit den wereldoorlog zijn ontstaan, de
eventualiteit van een herziening, welke grenswijzigingen zou nasleepen, nooit onder
de oogen gezien, of het was om de mogelijkheid ervan te ontkennen en het
oorlogsvaandel te zwaaien. Daardoor zijn de territoriale bepalingen, welke tegen het
ethnisch volksgevoel indruischen, een blijvende bedreiging voor den vrede. Zij
hebben het bewijs geleverd, dat ‘de ware oorlogsdoeleinden der Entente niet die zijn
geweest, welke zij voorgaven; maar dat zij in wezen dezelfde waren als die van het
Duitsche imperialisme’.
De onzijdige staten hebben bij hun toetreding tot den Statenbond, die voor een
waren vrede op zulke valsche grondslagen berust, den nieuwen territorialen status
van Europa, met zijn onhoudbare onrechtvaardige staatsgrenzen, moeten erkennen
en deshalve hebben zij goedschiks of kwaadschiks het onrecht bekrachtigd, dat
gepleegd is tegenover vele millioenen menschen, die van hun moederland zonder
voorafgaande volksstemming zijn afgescheiden. Bij de vaststelling der grenzen bleek,
dat het zelfbeschikkingsrecht niet voor den verslagen vijand was afgekondigd en dat
het nationaliteitsbeginsel alleen toegepast werd, waar het in het nadeel der
overwonnenen was.
Wie zal durven beweren, dat de toetreding der neutrale staten tot den Statenbond
vrijwillig is geweest of dat hun aansluiting niet tot doel had het afweren van de
gevaren, welke dreigden van den kant der Ridders van het Recht, die niet genoeg
hadden aan de inlijving van vijandelijk grondgebied, maar o.a. op Nederlandsch
volksgebied belust waren? Vóor het einde van den oorlog was hun landhonger op
de meest onbeschaamde wijze in woord en schrift tot uiting gekomen. Aan hun
eerlijke bedoelingen geloofde alleen wie door zijn haat tegen Duitschland of zijn
bondgenooten met blindheid was geslagen. De onvereenigbaarheid van de
opgedrongen vredesbepalingen met de voorwaarden van een vrede door recht, was
duidelijk voor al wie, in dit tijdvak van rechtsontaarding en zedelijke verwording,
zijn nuchter oordeelsvermogen had behouden.
Dat het lidmaatschap van den Bond der overwinnaars door Nederland voornamelijk
uit veiligheidsgronden is aangevraagd,
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kan men lezen in de Memorie van Toelichting bij het door minister Ruijs de
Beerenbrouck ingediend wetsontwerp: ‘Het opzettelijk zich afzijdig houden van deze
poging tot verwezenlijking van de Volkenbondsidee (zou) voor de internationale
positie van ons volk gevolgen kunnen hebben, die men wellicht later ernstig zou
betreuren’. (13 Januari 1920).
De hoop in datzelfde stuk uitgesproken, dat de Statenbond van lieverlede zou
opgroeien tot een werkelijke vredes- en rechtsorganisatie der volken, had ten slotte
de overhand op de bezwaren van de leden der Staten-Generaal, die afkeerig waren
van de noodlottige hardheden en willekeurige beperkingen der souvereiniteitsrechten
in de tractaten of die teleurgesteld waren over het ontbreken van de in het uitzicht
gestelde algemeene ontwapening en de voorloopige uitsluiting der volken, wier
grootste misdaad, sedert de vaststelling der door alle staten gedeelde
verantwoordelijkheid, het voor een onbevangen rechter is den oorlog te hebben
verloren. Ook waren vele kamerleden huiverig voor de verplichting tot deelnemen
aan eventueele repressieve maatregelen tegen staten, die den status zouden overtreden.
Bulgarije, Hongarije en Oostenrijk hebben het lidmaatschap aangevraagd uit
ekonomischen nood en politieke hulpeloosheid, om een verzachting in de uitvoering
der vredesvoorwaarden. Duitschland is toegetreden om een vermindering der
schadevergoedingen, om het vervroegen der ontruiming van het Rijnland, om in het
bezit van het Saargebied hersteld te worden. Alle deze staten om een verlichting van
het juk, dat hen naar onder drukt.

II
De staatslieden, die zonder inachtneming van de ethnische samenstelling en de
wenschen der betrokken bevolkingen de nieuwe staatsgrenzen willekeurig hebben
vastgesteld, beseften, hoe onkundig of wraakzuchtig zij ook waren, dat zij millioenen
menschen een groot onrecht hadden aangedaan. Zij dachten de toewijzingen van
vreemd grondgebied eenigszins goed te maken tegenover het geschonden
zelfbepalingsrecht door de toekenning aan de afgescheurde volksdeelen of
‘minderheden van ras, taal en godsdienst’ van eenige rechten, waardoor deze in den
vreemden staat hun volkswezen zouden kunnen handhaven, ofschoon toch, naar wij
zien zullen, van den beginne

Leiding. Jaargang 2

5
af tevens de bedoeling voorzat, dat zij geleidelijk een min of meer homogeen geheel
met het hoofdvolk zouden uitmaken. De Entente-staatslieden meenden, oprecht of
niet, den volksdeelen, die zij aan hun vijanden hadden overgeleverd, waarborgen te
geven voor de naleving der z.g. minderhedenverdragen, door deze onder het toezicht
van den Statenbond te plaatsen.
Deze tractaten met de Westersche mogendheden over de bescherming der
minderheden (1919) zijn door de erfstaten der Donaumonarchie (Tsjechoslovakije,
Polen, Roemenië, Joegoslavië) en Griekenland met tegenzin aangenomen, omdat zij
inbreuk op hun souvereiniteit maken en met stilzwijgend voorbehoud, daar zij
voornemens waren hun vreemde volksbestanddeelen op te slorpen. Zij gevoelen zich
vernederd, aangezien de hun opgedrongen verplichtingen niet voor alle staten geldig
zijn en verklaren telkens als het vraagstuk der minderheden in de vergadering van
den Statenbond in behandeling komt, dat deze verplichtingen algemeen moeten
worden.
In deze omstandigheden was van den beginne af de nakoming der verdragen
onwaarschijnlijk. Overigens, de erfstaten houden er een speciale casuïstiek op na,
om te bewijzen, dat zij de bepalingen nakomen, terwijl zij hun vreemde elementen
op een lager maatschappelijk peil brengen en hun ekonomische en politieke macht
breken door grondhervormingen, onteigeningen, verbeurdverklaringen, uitsluiting
van allerlei ambten, beperkingen der vrijheid van vereeniging, uitzonderingswetten
en censuur en voorts deze weerlooze volksgroepen denationaliseeren door aanslagen
op hun taal en kultuur.
Uit eigen beweging heeft de Statenbond nooit iets ondernomen om aan de
overtredingen der overheerschers een einde te maken. Het zenden van klachten naar
Genève heeft somwijlen de inhechtenisneming van de onderteekenaars ten gevolge.
Zich blootstellen aan vervolgingen wegens een beroep op den Statenbond is nuttelooze
offervaardigheid. Deshalve worden de bezwaarschriften hoe langer hoe meer door
vluchtelingen onderteekend. De leden van den Raad krijgen over het algemeen de
stukken niet in handen en verlangen er ook niet naar.
De gevolgde procedure is vrij omslachtig. Wanneer het secretariaat van den
Statenbond zich verwaardigt de klachten ontvankelijk te verklaren, worden zij aan
de betrokken regee-
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ring, d.i. aan de beklaagden, om inlichting gezonden en nadien met het antwoord,
dat vanzelfsprekend een tegenspraak is, aan de leden van den Statenbondsraad
overhandigd. De voorzitter van den Raad en twee leden, wier staat niet ter zake is
betrokken, onderzoeken dan of de klacht al of niet gegrond is. Zij worden voorgelicht
door de afdeeling voor minderheden van het secretariaat. Wanneer de commissie
van drie een schending van de gesloten verdragen vaststelt, kan het geschil bij het
Haagsche hof aanhangig gemaakt worden.
Doorgaans worden de bezwaarschriften als niet ontvankelijk of de klachten als
ongegrond in het archief neergelegd zonder bericht aan de inzenders. Slechts
ekonomische twistpunten als dat der Hongaarsche optanten in Zevenbergen en
Oost-Silezische en Memelsche aangelegenheden worden wel eens naar het
Internationaal Gerechtshof verwezen.
Hoe zwak de waarborgen zijn, welke de Statenbond aanbiedt voor de bescherming
der minderheden, is sterk aan het licht gekomen, toen op verzoek van den Tsjechischen
minister van buitenlandsche zaken de Belgische regeering haar
Statenbondsafgevaardigde senator Henri Lafontaine als zoodanig ontsloeg. Zijn
misdrijf was op de Praagsche bijeenkomst der Unie van Statenbondsvereenigingen
eenige kritiek te hebben uitgeoefend op de behandeling der Duitsche volksgroepen
in Tsjechoslovakije. Naar men weet zijn in de verschillende landen vereenigingen
opgericht met de bedoeling de Statenbondsgedachte onder het publiek te verspreiden,
terwijl zij tevens - soms op hun internationale vergaderingen gezamenlijk - op de
richting van den Statenbond invloed trachten te oefenen. In Nederland heet die
vereeniging de Vereeniging voor Volkenbond en Vrede; in België, waar zij geheel
in handen van de Franschsprekende elementen der Belgische bevolking is, Union
belge pour la Société des Nations. De genoemde bijeenkomst te Praag had een
ongewoon verloop. De Tsjechische gastheeren trokken zich terug, omdat tegen de
stemmen der Kleine Entente, Griekenland, Frankrijk en Japan met onthouding van
Engeland en Italië het rapport der commissie-Dickinson was aangenomen, welke de
uitbreiding der rechten der groepen tot de individuen voorstelde, alsook de benoeming
door den Statenbond van een vaste commissie van toezicht op de naleving der
verdragsbepalingen met de bevoegdheid om het advies van het Haagsche hof in te
winnen.
Ook zonder praktische gevolgen was op 21 September 1922
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de aanneming door de politieke commissie van den Statenbond van een motie van
Gilbert Murray, toen afgevaardigde van Zuid-Afrika, die de hoop uitdrukte, ‘dat de
staten, welke niet gebonden zijn door juridische verplichtingen tegenover den
Statenbond voor wat betreft hunne minderheden in ras, taal of godsdienst, die
minderheden ten minste met dezelfde mate van rechtvaardigheid en van
verdraagzaamheid zullen behandelen als die, welke gevorderd wordt in de tractaten,
gesloten met de andere betrokken landen’. Minder geluk had Gilbert Murray met
een andere aanbeveling aan den Statenbondsraad, omdat zij iets meer dan een vromen
wensch bevatte: Het zenden van gedelegeerden in bijzondere dreigende gevallen
naar het land, waar de regeering en de ethnische groepen voortdurend oneenigheden
hebben, ten einde een onderzoek omtrent den waren toestand in te stellen. Wat Gilbert
Murray en lord Cecil behoorlijk achten, wordt door G. Hanotaux en markies Imperiali
met afschuw verworpen. Uit deze houding spreekt duidelijk de onwil van landen als
Frankrijk en Italië om zich internationale verplichtingen ten aanzien van hunne
minderheden te laten welgevallen.
Op de zesde vergadering van den Statenbond (1925) deed Litauen door Polen en
Roemenië gesteund een voorstel om de bescherming der minderheden tot alle staten
uit te breiden overeenkomstig de motie van 21 September 1922. Door de groote
staten, die steeds tegen de beginselen zondigen, welke zij den kleinen landen
theoretisch opdringen, werd het afgewezen, aangezien zijn aanvaarding tweedracht
in hun landen zou zaaien door het in het leven roepen van kunstmatige minderheden.
Volle instemming vond daarentegen het verslag van Mello Franco, dat het tijdelijke
der aan de minderheden toegekende rechten naar voren bracht. Geen enkel lid van
den Raad weersprak de cynische meening van den Braziliaanschen gedelegeerde,
dat het doel van den Bond bij de bescherming moet wezen de opslorping der
minderheden door het hoofdvolk1).
Een protest van dr. J. Wilfan, namens het tweede Geneefsche congres der
Europeesche minderheden2) kwam in de prullemand van het secretariaat van den
Bond terecht.

1) Sir Austen Chamberlain, Paul Hymans en Edvard Benesj zeiden uitdrukkelijk, dat zij van
hetzelfde gevoelen als Mello Franco waren. Terecht verklaarde Josip Wilfan, dat deze
Braziliaansche leer door het Europeesch rechtsbewustzijn is veroordeeld (1926).
2) Het initiatief van deze congressen, welke tot doel hebben de samenwerking van alle
volksdeelen zonder onderscheid, die bij vreemde staten ingedeeld zijn, voor het behoud van
hun volkswezen, is uitgegaan van dr. Josip Wilfan, Sloveensch afgevaardigde in het Italiaansch
parlement, van Géza Szullo, voorzitter van de Hongaarsche statenbondsliga in
Tsjechoslovakije en van dr. Paul Schiemann, Duitsch lid van de Letlandsche saeima (landdag).
Op het eerste congres, dat gedelegeerden uit 15 staten vereenigde, zijn moties aangenomen
met het doel in elken staat waarborgen voor de vrije kultureele en ekonomische ontwikkeling
der nationale minderheden te verkrijgen, alsook de tusschenkomst van den Statenbond voor
de oplossing van het vraagstuk der rechten van deze volksdeelen, aangezien de toepassing
van deze beginselen een voorwaarde voor een duurzamen vrede in Europa is.
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Ofschoon de onderdrukking der vreemde volksdeelen in de landen der Kleine Entente
en in Polen toenam na deze aanmoediging tot schending der tractaten, mocht het
secretariaat te Genève zich verheugen over het klein aantal der binnengekomen
klachten. De reden is, zooals dr. Paul Schiemann, leider der Duitsche minderheden
in Letland op het Congres der Interparlementaire Unie te Berlijn verklaarde (Augustus
1928), dat de ethnische minderheden hun vertrouwen in den Statenbond ten eenenmale
hebben verloren. Had de bezadigde sir Willougby Dickinson in October 1927 te
Sofia niet gezegd op de algemeene bestuursvergadering van het Verbond der
Statenbondsvereenigingen, dat de uitkomsten der bemoeiingen van den Statenbond
in zake de minderheden vrij mager zijn? Een minder officieele persoonlijkheid zou
ze vrijwel negatief hebben genoemd.
Op dezelfde bijeenkomst is een voorstel van Mevr. C. Bakker-van Bosse
aangenomen ten einde de aandacht van den Statenbond te vestigen op de motie van
21 September 1922 en hem in overweging te geven, ‘dat een loyale samenwerking
van de nationale minderheden met de in de meerderheid zijnde volken in het kader
van hun politieken staat, het best zal verzekerd zijn door een edelmoedige erkenning
van haar rechten op taal- en kultureel gebied, en dat het wenschelijk is de minderheden
te beschermen in de landen welke niet daartoe door verdragen zijn verplicht (zooals
in casu Italië)’.
Hoe weinig het te Genève ernst is met deze bescherming is in Augustus 1928 nog
gebleken door de benoeming van den Spanjaard Aguirre de Carcer tot directeur van
de minderhedenafdeeling van het secretariaat. De bespreking, welke de rede van jhr.
Beelaerts van Blokland over de instelling van een vaste commissie van minderheden
in de 51e zitting van den Statenbondsraad uitlokte, was evenmin van aard om de
bezorgdheid van het Minderhedencongres over de ware oog-
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merken van den Statenbond te verminderen (September 1928). Besliste tegenstanders
van het Nederlandsch voorstel waren de Poolsche en Tsjechische leden, die zich
reeds vroeger hadden verzet tegen een uitbreiding van de aangegane verplichtingen
zonder hun veralgemeening voor alle staten. Briand verklaarde hooghartig, dat de
ethnische minderheden te weinig talrijk zijn (naar zijn zeggen 20 millioen, inderdaad
35-40 millioen) om de rust der groote staten te verstoren. Een nieuwe Fransche
bevestiging van het recht van den sterkste.
Een weerklank van Beelaerts' rede zijn de voorstellen, welke de Canadeesche
afgevaardigde Dandurand inzond om de wijze van behandeling van klachten der
minderheden voor deze meer tegemoetkomend te maken. Senator Dandurand, als
lid van de Fransche minderheid in Canada, verwerpt de stelling van Mello Franco
en is van meening, dat de Statenbond moet medewerken tot de instandhouding der
minderheden door een ernstig onderzoek van hun bezwaren tegen de
assimilatiepolitiek. Hij stelde de volgende procedure voor: De minderheden moeten
aanvankelijk bij hun eigen regeering aankloppen om hun recht te bekomen en eerst
wanneer zij binnen 30 dagen geen voldoening hebben gekregen kunnen zij van hun
regeering eischen, dat hun klachten naar het Statenbondssecretariaat worden
doorgezonden. Als die regeering in gebreke blijft het te doen, zal tien dagen na afloop
van een nieuw termijn van 30 dagen de minderheid gerechtigd zijn zich rechtstreeks
te wenden tot den Statenbond. Het voorstel van Dandurand houdt de instelling van
een permanente commissie niet in, al wijst het de bevoegdheid der commissie van
drie af. Het neemt genoegen met de aanwezigheid van deskundigen voor
minderheden-vraagstukken in een raadscommissie van 14 leden en bevat geen woord
over de openbaarheid van de behandeling der binnengekomen grieven.
In Maart 1929 diende Dandurand een aanvullend voorstel in. Het bepaalt, dat in
dringende gevallen de minderheid zich zonder tusschenkomst der regeering
onmiddellijk tot den Statenbond kan wenden.
Tegen een mogelijke verbetering der gevolgde procedure en een eventueel
onderzoek naar de tallooze overtredingen der bindende bepalingen vormden de Kleine
Entente, Griekenland en Polen een eenheidsfront en gingen dadelijk tot den aanval
over niet alleen tegen de rechten der minderheden, maar ook tegen den Statenbond,
die h.i. de belangen der ethnische groe-
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pen nog te zeer behartigde! Op 4 April schreef de Manchester Guardian, dat zij hierbij
veilig konden rekenen op den steun van Frankrijk en Italië, op de zwakheid en
onverschilligheid der neutralen, op de onmacht van Duitschland en op de
inschikkelijkheid van Chamberlain, die den tegenwoordigen toestand zeer bevredigend
vond.
In een memorandum beweerden de vijf betrokken staten, dat de nieuwe procedure
nutteloos en gevaarlijk was en dat reeds de oude de verplichtingen der tractaten
overschreed. Zij verzetten zich bovendien tegen den eisch van een groote publiciteit
bij de behandeling der klachten, welke de minderheden in hun verzet tegen hun
regeering zou aanmoedigen en de handhaving van den vrede niet zou bevorderen.
Zij eischten uitsluiting van de beraadslagingen van de aangrenzende staten met
stamverwanten van de klagende minderheid.
Te Madrid kwamen in Juni 1929 deze voorstellen bij den Statenbondsraad in
behandeling, maar meer dan een onbeduidende verbetering werd in de bestaande
procedure niet aangebracht. De minderheden zullen voortaan vernemen of hun
klachten in behandeling zullen komen of niet en de raadscommissie zal de
bevoegdheid krijgen om met de toestemming van de betrokken regeeringen de
uitkomsten van het onderzoek openbaar te maken. Of deze deshalve zullen
terugdeinzen voor hun gewone overtredingen van het recht der minderheden is
sindsdien door de gebeurtenissen gelogenstraft. Waarom zouden zij hun
assimilatiepolitiek niet voortzetten? De groote staten, die vreemde volksdeelen
onderdrukken, zien met welgevallen, dat andere hetzelfde doen en wiegen het
wereldgeweten in slaap, zoolang hun stam- of bondgenooten niet in het gedrang
komen.
Als verdere tegemoetkomingen worden nog vermeld de eventueele uitbreiding
der commissie van drie tot een commissie van vijf en de opneming in het jaarverslag
van het secretariaat van een statistiek der ingezonden klachten.
Op een zeer gematigde rede van Stresemann, die de oprichting van een vaste
commissie van vijf noodzakelijk achtte, antwoordde Briand, dat de minderheden
door de meerderheid moeten worden opgeslorpt. Hun rechten moeten in
overeenstemming gebracht worden met de souvereiniteit van den staat, die bij den
Statenbond aangesloten is. M.a.w. zij mogen zich tegen de assimilatie niet verzetten,
wanneer de meerderheidsstaat deze nastreeft. Briand uitte zich scherp tegen de
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minderheden, die in de samensmelting niet berusten en tegen de organisaties, welke
onrust en ontevredenheid wekken. Dit verwijt richtte Briand tot de internationale
instellingen, die als het zoo loyaal Nationaliteitencongres voor het bestaansrecht der
minderheden optreden. Daarna sprak Benesj over den rechtstoestand van het
vraagstuk, d.i. over de interpretatie van de door hem gewraakte eenzijdige tractaten,
waarvan de inhoud niet mag gewijzigd worden om de ingelijfde volksdeelen meer
rechten toe te kennen.
De slotsom is dat in de praktijk de vergadering te Madrid den toestand der
minderheden heeft gelaten zooals hij was en dat deze, zooals voorheen onbeschermd,
aan de willekeur der regeeringen worden overgelaten.
Het artikel van Ramsay MacDonald, die juist eerste minister was geworden, in de
Sunday Times, voor een wezenlijke hervorming der behandeling der grieven en zijn
aanklacht tegen de ongehoorde dwangmiddelen van Mussolini en tegen de staten die
de verdragen niet naleven, was een mooi doch machteloos gebaar, dat veel afkeuring
ontmoette bij de meerderheidsstaten. Op het zesde Europeesch Nationaliteitencongres
(September 1930) betoogde de algemeene secretaris dr. E. Ammende, een Duitsche
Estlander, dat het vraagstuk der nationale minderheden een der belangrijkste
Europeesche kwesties is en dat het grootste deel van het Europeesch vasteland er
rechtstreeks bij betrokken is. Een oplossing ervan is nog niet in aantocht. Ammende
noemde geen namen, doch iedereen weet welke staten hij bedoelde, wanneer hij
zeide, dat sommige regeeringen met opzet naar een openlijk toegegeven
denationalisatie der vreemde volksdeelen streven. De aangeboren wil van alle volkeren
om hun taal in stand te houden, aldus Ammende, maakt dat deze opzettelijke
denationalisatiepolitiek haar doel niet zal bereiken. De methoden van onderdrukking
zijn in de eerste plaats gericht tegen de taal1), in de tweede tegen den welstand en de
ekonomische macht der minderheden. Een derde methode is de ontkenning van de
aanwezigheid van een nationale minderheid, wat een zeer geschikt middel is om de
bepalingen der verdragen te ontduiken. Een lichtpunt in zijn betoog, tevens een wenk
tot de plichtvergetende staten, is de baanbrekende arbeid van Estland en Letland, die
de groote moeilijkheden, welke vóór tien jaar bestonden, op bevredigende wijze
hebben

1) La langue est devenue à notre époque le symbole le plus tangible de la nationalité. A. Dauzat,
La philosophie du language. Paris, 1912, blz. 144.
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opgelost door de toekenning van kultureele zelfstandigheid aan de minderheden,
waaruit een vertrouwelijke samenwerking tusschen meerderheid en minderheden in
die landen is ontstaan.
De werkzaamheden van het congres oefenden wederom geen invloed op de
meerderheid van den Statenbond, die ook in September 1930 vergaderde. De Duitsche
oud-minister Koch-Weser, de Oostenrijksche, Hongaarsche en Bulgaarsche
afgevaardigden bevestigden de ontoereikendheid der nieuwe procedure. Briand
verdedigde zijn oude stelling en waarschuwde tegen elke tusschenkomst ter wille
der minderheden, welke de souvereiniteit der staten zou aantasten en alzoo den vrede
bedreigen. Alhoewel vooralsnog niet is gebleken, dat de nieuwe procedure eenige
verbetering zal brengen, moeten de minderheden naar het oordeel van Briand en
Benesj, zich verheugen over hetgeen zij te Madrid hebben bekomen. Jhr. Loudon
verzekerde dat de Nederlandsche regeering en de ontwikkelde Nederlanders veel
belang in de bescherming der minderheden stellen en noemde daarbij het recht der
minderheden een heilig recht. Briand, de voorstander van de assimilatie, had reeds
eerder in dienzelfden geest gesproken om den argeloozen een rad voor de oogen te
draaien.
Uit de neutrale houding van Ch.R. Buxton, den Engelschen afgevaardigde, bleek
dat MacDonald zich had leeren intoomen sedert zijn gewraakte uitlatingen. Dr.
Curtius en de andere voorstanders van de uitbreiding der waarborgen en der
veralgemeening der verplichtingen deden geenerlei voorstellen, aangezien de
omstandigheden te ongunstig waren om hun slag thuis te halen.
Het was een groote teleurstelling voor de vrienden van den Statenbond, dat de
elfde vergadering uiteen ging zonder eenigen vooruitgang in al de brandende
vraagstukken, minderheden, ontwapening, Fransch-Italiaansche tegenstelling, te
hebben geboekt. Zelden heeft Wilson's schepping meer treffende bewijzen geleverd
van haar onmacht om dreigende kwesties vreedzaam op te lossen en heeft zij het
illusorisch karakter van haar beteekenis voor den vrede beter getoond.
De toestand der van hun stamgenooten afgescheurde volksdeelen is intusschen in
de meeste staten slechter geworden, of door de instelling van een openlijke of
vermomde dictatuur, of wel door verordeningen en wetten, die afbreuk doen aan de
demokratische vrijheden, welke naar de woordvoerders der overwinnaars den inzet
van den oorlog vormden. Tegen de
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ethnische minderheden, die in de meerderheid niet willen opgaan, wordt desnoods
de uitzonderingstoestand uitgeroepen, hun leiders worden gevangen genomen, hun
scholen gesloten, hun pers wordt gekneveld, hun taal uit het openbaar leven gebannen,
hun betrekkingen met stamgenooten uit andere staten worden als hoogverraad
aangerekend, niet alleen in Polen, Roemenië en Joegoslavië, maar met verschillen
in graad, niet in wezen, in de meeste nationaliteitenstaten.
Voor den nood, waarin bijna 40 millioen Europeërs - de Sovjetunie wordt hier ter
zijde gesteld - verkeeren, heeft de Statenbond niets anders, kan wellicht niets anders
hebben dan woorden. Hebt vertrouwen in den Statenbond en weest loyaal tegenover
den staat, waarin gij zijt opgenomen.

III
De door Briand in September 1929 te Genève uitgesproken wenschelijkheid van een
doeltreffende ekonomische en politieke organisatie van Europa was de voorbode van
het Fransch memorandum van 17 Mei 1930. Het opzet ervan is op den huidigen
territorialen status van Europa een federale unie te grondvesten, welke de
souvereiniteit der leden niet aantast. Of de geheime bedoeling van de Fransche
regeering is de hegemonie van Frankrijk op het vasteland te handhaven en een verbond
tegen de U.S.S.R. in het leven te roepen, laat ik in het midden.
Ondanks de blijken van instemming, waarmede de rede van Briand is onthaald,
maken de meeste antwoorden op het memorandum, welke naar Parijs zijn gezonden,
zulke belangrijke reserves, dat de beteekenis van het accoord er zeer door is verzwakt.
Briand heeft vermoedelijk niets anders dan een akademisch succes behaald.
De toenemende bewapening der overwinnaars, het gedurig spreken over veiligheid
ondanks de Locarno-overeenkomst en het anti-oorlog-pact van Kellogg, het
onverpoosd zoeken naar bondgenooten toonen aan, dat het onderling wantrouwen
voortduurt en dat de bemoeiingen der vredelievende instellingen, de bijeenkomsten
der Interparlementaire Unie en de werking van het Verbond der
Statenbondsvereenigingen de rust in de gemoederen niet hebben hersteld.
Het sluiten van nieuwe bondgenootschappen, dat in scherpe tegenstelling staat tot
de beginselen, waaraan Wilson het stich-
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ten van zijn League of Nations heeft vastgenoopt, heeft Europa meer verdeeld, dan
het in 1912 was. Eenerzijds de Kleine Entente onder de bescherming van Frankrijk
met zijn vazalstaten België en Polen om de indeeling van Europa naar de bepalingen
der verdragen in stand te houden, anderzijds Italië met Albanië, Bulgarije en
Hongarije, dat openlijk verklaart nooit in de verminking van het meer dan duizendjarig
rijk van den H. Stephanus te zullen berusten. Voorts de Sovjetunie, Groot-Brittannië,
het Duitsche Rijk, de neutralen. Deze laatsten, die aan de bewapeningswoede niet
meedoen, klampen zich met een gewild optimisme aan de Statenbondsidee vast,
sedert Italië geen gelegenheid voorbij laat gaan zonder luid te roepen, dat de
staatsgrenzen moeten herzien worden.
Alleen de neutralen, die vredelievend zijn en terecht den oorlog vreezen, maken
zich nog illusies over zijn macht als beschermer der zwakken en zien de
ondeugdelijkheid van zijn grondvesten niet. De Statenbond heeft niet verhinderd,
dat de Italiaansche vloot Corfù beschoot en bezette. Zonder den druk van Engeland
zou Genève er niet in geslaagd zijn het eiland te doen ontruimen. De Statenbond
heeft bovendien het verongelijkt Griekenland, dat geen doortastend bondgenoot had
zooals Servië in 1914, tot een zeer zware geldboete veroordeeld. Nadien heeft zijn
gezag een groote nederlaag geleden, toen Polen ondanks de afspraken Vilna
overweldigde en Litauen Memel in bezit nam. Hij heeft moeten gedoogen, dat buiten
zijn toezicht de Witte Arend-republiek een volksstemming insceneerde, welke geen
vrije uiting van de wenschen der bevolking is geweest. De Statenbond heeft Polen
er niet toe kunnen brengen in het getyranniseerd Oost-Galicië den door de tractaten
voorgeschreven autonomen status in te voeren, noch Tsjechoslovakije kunnen dwingen
het door het vredesverdrag aan Subkarpatië verleend zelfbestuur in te stellen. Hij is
overgegaan tot een verdeeling van Opper-Silezië, die in strijd met alle begrippen van
staathuishoudkunde, zelfbeschikkingsrecht en nationaliteitsbeginsel is. Zelfs is de
Statenbond te kort geschoten, wanneer slechts geldelijke steun moest verleend worden,
zooals voor de vestiging van 50.000 Armeensche vluchtelingen in de
Sarbarabad-woestijn welke, volgens zijn commissie waarvan Fr. Nansen de leider
was, door bevloeiing zeer vruchtbaar en voor kolonisatie geschikt kon worden. En
de Statenbond had nochtans veel goed te maken tegenover de Armeniërs, die door
de schuld der Entente en ten gevolge

Leiding. Jaargang 2

15
der toezeggingen van Wilson grootendeels zijn uitgemoord.
Het Congres der Europeesche minderheden, thans Nationaliteitencongres, dat zich
sedert de eerste bijeenkomst op een volkomen loyaal standpunt plaatste, dat op de
tweede zelfs verklaarde te berusten in den (onhoudbaren) territorialen status van
Europa, maar tevens den wensch uitdrukte, dat de staten met ethnische minderheden
zouden ophouden nationale staten te willen wezen, doch dat sindsdien herhaaldelijk
te kennen heeft gegeven, dat het zijn vertrouwen in den Statenbond heeft verloren,
is door het plan van Briand nog meer teleurgesteld. Briand heeft trouwens nooit
bewezen eenig inzicht in de nooden der ethnische minderheden te hebben. De
verwezenlijking van zijn plan, dat alleen van staten en niet van volken spreekt, zou
de geknechte nationaliteiten van hun natuurlijke beschermers, de staten waar hun
stamgenooten de meerderheid vormen, berooven. Briand en den Entente-staatslieden
zal het nooit duidelijk worden, dat hun oorlogsleuzen en de wereldgebeurtenissen
bij de thans verdrukte nationaliteiten een ommekeer in de begrippen staat en volk
hebben teweeggebracht. De geweldige veranderingen in de territoriale indeeling van
Europa, die eeuwenoude staatsverbanden uiteenrukten, hebben afbreuk gedaan aan
de leer van vaste ekonomische en strategische staatsgrenzen, welke om hun
noodwendigheid vreemde volksgroepen moeten vasthouden.
Noch te Versailles noch elders in de omgeving van Parijs heeft men eerlijk en
oprecht gezocht naar een oplossing der vraagstukken welke, sedert de ontwaking der
verdrukte nationaliteiten in de XIXe eeuw, de oorzaak van de onrust in Europa zijn.
Men heeft ze verscherpt door het oud onrecht door een nieuw te vervangen. De
nationaliteitenstaten hebben niets geleerd door den ondergang der Donaumonarchie,
die in het midden der vorige eeuw haar leefbaarheid aanzienlijk had kunnen verhoogen
door haar herschepping in een bond van gelijk-gerechtigde, ethnisch afgegrensde
staten. Wat de imperialistische jonge en vergroote staten het meest nastreven is de
door het wereldgeweten gewraakte opslorping van hun vreemde bestanddeelen, een
standpunt dat Oostenrijk te laat heeft verlaten. Wanneer de Statenbond iets anders
dan staatsregeeringen vereenigde en volkeren vertegenwoordigde, dan zou hij, als
Volkenbond, misschien het gezag, den wil en de macht bezitten om de minderheden
tevreden te stellen door toestanden te scheppen welke, zonder overal doorgevoerde
volkomen afschei-
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ding, de normale ontwikkeling van deze volksgroepen mogelijk zou maken, zooals
die der Romanen in Zwitserland. Door zijn valsche grondslagen, welke die van de
geweldvreden zijn en het staatsegotisme bevorderen, is de Statenbond machteloos
tegenover de staten, die allogenen onderdrukken. Zijn werkdadige tusschenkomst
zou wellicht tot gevolg hebben de uittreding van staten, die niet door verdragen zijn
gebonden en die, ofschoon plechtige beloften zijn afgelegd, hun minderheden
denationaliseeren met een meedoogenlooze stelselmatigheid, welke zonder wedergade
in het verleden is.
In 1918 stelde T.G. Masaryk vast, dat het verschil tusschen staats- en ethnische
grenzen de oorzaak van de onrust en de oorlogen in Europa is1). Na den wapenstilstand
en de onzinnige grensregelingen is deze oorzaak blijven bestaan en heeft zelfs een
acuter karakter gekregen door het brengen onder vreemde heerschappij van andere
volksgroepen, wier nationaal gevoel steeds meer wordt geprikkeld door een
assimilatiepolitiek, welke somwijlen van minder ontwikkelde naties uitgaat en in elk
geval in strijd is met het nationaliteitsbeginsel en de begrippen, waarvoor de Entente
beweert gevochten te hebben. De geschiedenis leert, dat zulk een assimilatiestreven
slechts tijdelijk kan slagen en de aanleiding tot weerwraak wordt, wanneer, door een
samenloop van omstandigheden als de wereldoorlog, de voormalige heerschers het
onderspit hebben gedolven.
Om uit den neteligen toestand te geraken, waarin de verdragen door het stellen
van niet-ethnische grenzen Europa hebben gebracht, en aldus den wederkeer van den
oorlog te voorkomen, moet een uitweg gevonden worden. Genève, dat de staten
boven de volken verheft, zal in gebreke blijven hem aan te wijzen, aangezien het
zelfs de bescherming der minderheden, welke slechts een onvoldoende en tijdelijke
hulp is, in het kader der verdragen niet kan verzekeren.
In de Oostenrijksche kroonlanden hadden de nationaliteiten, dank zij hun
getalverhoudingen en de gunstige omstandigheden, meer rechten veroverd dan de
minderheden ooit in de erfstaten zullen verwerven, wanneer deze staten hun geen
zelfbestuur verleenen en zich niet federatief inrichten. Die rechten, welke de
gelijkgerechtigheid benaderden of bereikten, hebben echter de volken toch niet in
het staatsverband der Donaumonarchie gehouden, zelfs niet de Polen, die in Galicië
heerschten en aan 't hof zeer gezien waren. Zij zijn afgevallen, omdat

1) The New Europe, blz. 68.
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het streven naar volkseenheid de overhand krijgt, wanneer de tijden rijp zijn. Dan
doet het verschil tusschen staats- en volksgrenzen het conflict ontstaan. Na den eisch
van zelfbestuur, komt het afscheidingsrecht aan de beurt.
Alle onbevangen en onpartijdige zaakkundigen moeten aannemen, dat de uitroeping
van het afscheidingsrecht der volken van het voormalig Tsarenrijk door
Sovjet-Rusland als een mijlpaal van groote beteekenis in de ontwikkeling van de
leer der nationaliteiten staat. Terwijl de regeering van prins L'vov en Kerensky zich
tegen de onafhankelijkheid der Oostzeelanden verzette met al de macht waarover zij
beschikte, zijn de onder den invloed van Lenin aan de allogenen verleende rechten
de grondslag der vredesverdragen geworden van de Sovjetunie met Finland, Estland,
Letland en Litauen, waarvan de zelfstandigheid door de Entente-staten, die beweerden
te strijden voor de bevrijding der kleine volken, eerst is erkend, nadat de kansen van
herstel van het vrijheiddoodend oud-Rusland voorbij waren.
Door een ruime toepassing van beginselen, welke de Ententemachthebbers
verkondigden, in zooverre zij daardoor meenden den vijanden nadeel te berokkenen,
is het Tsarenrijk, tegen den wensch der Westersche mogendheden en der Vereenigde
Staten, uiteengevallen in onafhankelijke republieken, autonome republieken en
gebieden welke thans een Unie vormen, die het afscheidingsrecht in haar grondwet
heeft opgenomen. Het Leninisme, dat in tegenstelling met het Marxisme het
federalisme voorstaat en de nationaliteiten niet weerloos aan den centraliseerenden
staat overgeeft, maakt belangrijke grenswijzigingen zonder wapengeweld mogelijk.
In de U.S.S.R. heeft de Bjelorussische S.S.R. haar aanvankelijke oppervlakte van
59.634 v. km. tweemaal uitgebreid, tot 126.000 v. km. in 1926, door vrijwilligen
afstand van Bjelorussisch volksgebied door de Russische S.F.S.R. Nationaliteiten,
die onder het tsarisme ten doode waren opgeschreven, herleven, daar het
Sovjet-bewind hun uit Moskou de hand toesteekt om hun taal en volkswezen boven
te houden. Door verleening van dezelfde zelfstandigheid aan de drie Transkaukasische
hoofdvolken, die in 1919-21 elkander bevochten, door de uitbreiding der autonomie
tot de kleine stammen heeft het Sovjetisme toenadering der vroegere vijanden
bevorderd. Het heeft samenwerking van alle volken in de U.S.S.R. mogelijk gemaakt
op grond van een
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althans kultureele zelfstandigheid, welke buiten Zwitserland in de Europeesche
nationaliteitenstaten onbekend is.
Het Leninisme heeft door zijn praktische verwezenlijkingen op nationaal gebied
een pionierswerk verricht, dat de vooruitziende staatslieden, die den oorlog willen
uitbannen, in Europa moeten voortzetten om een nieuwen staat van zaken te scheppen,
waardoor de volksgemeenschappen niet langer in de dwangbuis van kunstmatige
éenvolk-staten worden geperst, maar zelfstandige leden van een veel-eenheid, van
een federatie worden, welke door de afbakening en onschendbaarheid van ethnische
grenzen, door de toekenning van gewestelijke en plaatselijke autonomie, waar de
volken dooreen wonen en geen ethnische grenzen kunnen getrokken worden, het
land- en taalimperialisme doelloos maakt.
Dan zal er veiligheid voor allen zijn en duurzame vrede in Europa, welke door
bewapening niet zijn te verkrijgen noch door een Statenbond, waar vooral de
tegenstellingen te voorschijn komen, welke Europa verdeelen en onrustig maken.
Antwerpen.
G. SCHAMELHOUT.
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De uitvinder
IV (vervolg)
Hij bezat na eenige tijd veel ongewone dingen, hij had goede kamers in huur, hij
werd met meer zorg bediend dan ooit tevoren en als eenig meubel of voorwerp voor
gebruik of versiering hem aanstond, kocht hij het. Hij had geen neiging daarbij tot
buitensporigheden te vervallen die hem ook in deze nieuwe omstandigheden zouden
hebben geruïneerd. Hij stelde zich voor spoedig weer een voor de firma nuttige
uitvinding te doen om zijn goede reputatie te handhaven en te versterken en zooveel
welvaart te bereiken dat hij Nora ten huwelijk kon vragen; dit was in zijn voorstelling
een zeer eenvoudige gang van zaken, doch hij was zich soms ook wel bewust dat
achter deze simpele opeenvolging in zijn gedachten een werkelijkheid verborgen
was, ontzaglijk grooter, niet te overzien, onzeker en beslissend. Hijzelf was een deel
van die werkelijkheid, ook zichzelf kon hij minder dan ooit overzien en hij leefde
onrustig, hoopvol en in zeer ongelijke stemmingen.
Met zijn volgende uitvindingen was het geluk hem niet bijzonder mee. Het waren
zeer kleine wijzigingen in de ververij, waarvan men maar een enkele doelmatig
genoeg vond om haar in practijk te brengen; hij handhaafde eenigszins zijn goede
naam aan de fabriek, doch enkele jaren vergleden zonder een belangrijk nieuw
resultaat. Van elders werden verbeteringen gemeld en hij moest zich veel met de
ontdekkingen van anderen bezighouden. Hoevenaar en hij werden tot een bezoek
aan buitenlandsche fabrieken uitgezonden voor de studie van nieuwe methodes,
Hoevenaar hernam zooveel hij kon zijn vroegere voorrang en Anko keerde terug,
stil en ijverig, geimponeerd en neerslachtig door de bewonderenswaardige resultaten
van ander vernuft dan het zijne.
Uit deze kleinmoedigheid redde hem zijn werk en zijn gedachte aan Nora. In de
loop dezer trage jaren had hij af en toe een ontmoeting met haar en ofschoon hij ten
opzichte van haar nog besluiteloos bleef, hoopte hij van zulk een ontmoeting toch
altijd een onwillekeurige toenadering en een groote verzachting in zijn levenslot,
zelfs al kwamen zij ook dan nog niet dadelijk tot een verbond. Want zij leek hem
wel heel ver af, hun beider levensbelangen stonden voor elkaar nog geheel in 't
duister.
Toen hij Nora voor het eerst na zijn reis in Zwitserland
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ontmoette in gezelschap van veel anderen, sprak zij met hem als een goede bekende,
doch dat deed ze ook met verscheiden anderen. Terwijl hij van zijn reis vertelde en
trachtte beslag op haar te leggen, leidde zij het gesprek vriendelijk-tactvol naar de
algemeenheid terug en hij had ontzag voor haar goede toon en beheerschte gevoelens.
Het boeide hem mateloos er naar te gissen welke die gevoelens mochten zijn.
Sedert was elke ontmoeting voor hem een vervulling eerst en daarna een langzame
onduidelijke teleurstelling. Hij begreep langzamerhand dat het onwillekeurige toch
niet zou komen. Waarom vroeg hij haar niet? Maar hij geloofde niet dat hij haar
jawoord zonder lang geduld zou verkrijgen. Er was tusschen hen eenige
vertrouwelijkheid ontstaan, zij liet hem soms zijn gang gaan als hij zijn meedeelingen
tot haar afzonderlijk richtte, zoodat het in gezelschap wat opviel.
Hij had haar nog slechts één keer alleen gesproken. Hij ontmoette haar toen op
straat en liep even met haar op. Zij stapte haastig en resoluut en de atmosfeer tusschen
hen beiden was dan minder geschikt voor toenadering dan in 't bijzijn van anderen.
Zij gingen spoedig elk huns weegs. Hij was dan zeer mistroostig en zelfs geërgerd.
Waarom had zij die zelfbewuste houding en die vastbesloten haastige gang, terwijl
zij toch niets bijzonders uitvoerde, geen taak had dan wat onbelangrijk
liefhebberijwerk?
Echter, het was waar dat zij op den duur vriendschappelijk werden. Het meest
geregeld zagen zij elkander later op een tweewekelijksche cursus in wijsbegeerte,
zij kwam daar en ging altijd heen met bekenden, een heer en een meisje, doch zij
gewende er aan en scheen te verwachten dat hij zich vóór en tusschen de cursustijd
met haar bezighield. Dat zij dit blijkbaar verwachtte en gewoon vond deed hem soms
gelukkig zijn.
Eenmaal, nadat hij zich lang liet dobberen op vage droomerige bevrediging gaf
hij zich rekenschap van wat hij eigenlijk wilde en deed. Op een ernstige eenzame
avond nam zijn leven een innerlijke keer. Hij had lang ingezien dat zijn verwachting
om spoedig weer een profijtelijke uitvinding te doen lichtzinnig was geweest, doch
geloofde dat hij door zeer hard en regelmatig werken wel weer een goede uitkomst
moest bereiken, die zijn positie hier opnieuw zou verbeteren en verstevigen. Het leek
vanzelfsprekend dat hij daarna Nora Eerdens zou vragen en hij geloofde dat zij hem
nemen zou dan.
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Hij duizelde terwijl hij zoo dacht. Doch haar houding was altijd zoo weloverwogen,
hij was bijna overtuigd dat zij, wanneer zij geen plan had ja te zeggen als hij haar na
succesvol werken vroeg, hun vertrouwelijkheid nu reeds zou hebben afgebroken.
Dit alles was hem duidelijk omdat hij haar onwillekeurig in haar onuitgesproken
gedachten had leeren kennen, ofschoon 't hem tevens deed duizelen om de groote
beteekenis die haar bezit voor hem zou hebben.
Maar deze helderheid, waartoe hij zich nu dwong, deed hem plotseling beseffen,
welk een gevangenschap hij aanvaardde, van haar en van zichzelf, als hij op deze
afgebakende weg voortging. Hij wilde haar niet prijsgeven, doch in deze avond van
bezinning wenschte hij hartstochtelijk en klaar haar anders te bezitten. Niet meer
wachten, zei hij eerst tot zichzelf, hij had veel te droomerig en besluiteloos en laf
gewacht, het was dwaasheid haar niet nu te vragen!
Doch ook dit voornemen hield nog niet de werkelijkheid in die hij nu wenschte,
met voorbijzien van alle te voren gedroomde goede kansen. Hij leefde toch niet zijn
ware leven, ontdekte hij, en als zij soms nu ja zei, zouden ze spoedig verleugend en
ellendig naast elkaar staan.
Hij was een werkslaaf nu die arbeidde om in de gunst te komen van een vereerde
dame, in wie hij toch het bekoorlijke, eigenlijk nog niet volkomen ontdekte meisje
liefhad. Hij zou heel gelukkig zijn, - maar alles moest heel anders worden! En
eensklaps voelde hij ook weer de wensch naar zijn indertijd afgebroken lichtstudies
in hem opleven, een nieuwe drang naar vrijheid doorstroomde hem. Hij was op zijn
kamer, het vuur brandde warm, buiten was grimmige kou, hij liep of zat tusschen
zijn veronachtzaamde paperassen en ging dan een wandeling doen in de vochtige
avond buiten, waar ijzel zich aan zijn kleeren hechtte en door de mistigheid enkele
sterren schenen; onder de bleek-omsloten lichten der straatlantaarns liep hij in
schemerige straten met weinig voorbijgangers, hij werd koud en moe en nestelde
zich rustiger thuis, beschouwde in vage aandacht zijn eigendommetjes om hem heen
tot hij schril doorvoelde: hij was niet oud, hij liet zich niet binden, door geluk niet,
door een welvoldaan leven niet!
Toch bleven de dagen die hij met Buiser doorleefd had, de emotierijke uren in
diens laboratorium hem ver en vreemd, als uit een andere wereld, hij dacht erover
met een haast beschaamde glimlach, hij bleef erover nadroomen omdat hij van-
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avond uit zijn koers was geslagen, het leidde hem even af van de heftige vervorming
in brein en gemoed.
Nuchtere overwegingen verschoven dit gedroom, zijn moeizaam werken hier, zijn
succes tot nog toe en in 't vooruitzicht had, een waarde die hij ook nu niet grillig wou
wegwerpen. Hij bleef dezelfde met dezelfde werkplannen voorloopig, doch de wereld
was plotseling veel wijder om hem heen geworden en hij wou leven voortaan als een
vrij man, geen werkslaaf. En na deze groote verandering voltrokken zich
onwillekeurige kleine veranderingen in zijn uiterlijk leven, hij werd meer onbevangen
en sprak zich soms zeer vrij uit, genoot zelfs van de verwondering van zijn kennissen
wanneer zij hem zeer geavanceerde meeningen op maatschappelijk gebied hoorden
verdedigen die zeker aan zijn superieuren niet welgevallig waren. Na de tijd dat hij
met Feder over dergelijke zaken placht te redeneeren, had hij zich nooit meer zoo
laten gaan en zijn aandacht ook meest van algemeene belangen teruggetrokken, te
eerder omdat zijn eigen belangen zoo afzonderlijk waren.
Op een keer woonde hij een openbare vergadering van in hoofdzaak
fabrieksarbeiders bij, onder wie de opstandige stemming van dit tijdsbestek aan het
opkomen was. In deze nieuwe periode deed hij dat meer en het begon op te vallen.
Van het groepje waarbij hij plaats nam groetten hem sommigen en hij groette terug;
in de oogen van die onbekenden meende hij zooiets te lezen van: ‘Zoo kameraad,
leef je met ons mee tegenwoordig, dat is goed.’ En dit was voldoende om zijn
belangstelling tot warmte te doen stijgen.
Toen het praten in dit hoekje, door zijn komst even gestoord, weer voortging,
mengde hij zich daarin en het trof hem dat allen om hem heen zich stil hielden als
hij iets zei. Dit was begrijpelijk, hij was hier een vreemde eend in de bijt en een
hooger ondergeschikte aan de fabriek, daarbij scheen het meer dan een gril te zijn
dat hem bewoog in hun midden te komen, dus was men nieuwsgierig naar wat hij te
zeggen had. Hij had echter niets bijzonders te zeggen, hij bleek het zeer eenvoudig
eens te zijn met het ideaal van een arbeidsgemeenschap die, 't zij op den duur, 't zij
spoedig, de bestuurstaak van de tegenwoordige bedrijfs- en staatsleiders zou
overnemen. Zijn oordeel over die dingen klonk rustig en af, doch wat vreemd en
onduidelijk voor zijn hoorders, die hun aandacht meer bij hun onmiddellijke grieven
hadden en hij was
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minder welsprekend en geroutineerd dan hun leiders wanneer die hen de groote
perspectieven van de strijd voor oogen hielden. Bij de aandacht die hij trok gaf hij
zich ernstig rekenschap van zijn kameraadschap, doch uit bescheidenheid zweeg hij
zoodra hij merkte dat zijn vermogen om al pratend zijn denkbeelden voor zijn hoorders
te verhelderen, niet in verhouding was tot die aandacht, alleen reeds omdat hij noch
in de zaken van alle dag noch in de strijdtheorieën voldoende was ingewerkt. - Ik
heb ook geen gehoor gezocht, zei hij tot zichzelf, ik kom om te luisteren, maar ik
ben nu onwillekeurig een vriend geworden van deze menschen! Hij verheugde zich
naief in deze toenadering, hij overlegde wat hij in zijn positie, die hij op dat oogenblik
eenigszins als een machtspositie beschouwde, als blijk van zijn kameraadschap zou
kunnen doen.
Bij het heengaan was hij midden de anderen opgeruimd en beheerscht, hij liep
mee in een groote drom die zich dan tot kleine groepjes verspreidde en hij onderging
voor het eerst de emotie van opgenomen te zijn in een massakracht.
De volgende morgen ervoer hij bij 't wakker worden dat hij innerlijk zong, hij was
aangedaan en vol moed, doch zijn ongewone gevoelens gaven toch een onrust die
voor zijn werk, vooral voor zijn altijd geheime en vèrstrekkende scheikundige plannen,
hinderlijk zou zijn; deze gedachte vertroebelde even zijn stemming. Hij werkte die
dag automatisch als al de fabrieksarbeiders en hij troostte zich dat hij niet als een
gierigaard elke dag voor het vermeerderen van zijn geheim bezit wou leven.
's Avonds bracht een arbeidersleider, die hij wel eerder ontmoet had en met wie
hij dan graag over algemeene toestanden praatte omdat hij zijn oordeel belangrijk
achtte, hem een onverwacht bezoek. Anko was verwonderd en zoekend en tastend
van beide kanten begonnen zij hun gesprek. De bezoeker was vriendschappelijk,
doch manoeuvreerde eerst omzichtig met zijn bedoelingen; dit trof Anko
onaangenaam. Eindelijk liep het gesprek uit op een waarschuwing van de leider. Of
Anko wel wist wat hij deed met zich zoo in het openbaar te vertoonen en uit te
spreken? Had hij een bepaald doel en overzag hij de consequenties?
Nadat Anko over de eerste ontstemming heen was werd hij toeschietelijk en
bewogen als de vorige avond tegenover de arbeiders en deed hij zijn best de leider
te overtuigen dat hij geen onnoozele en geen lafaard was.
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De leider vroeg of hij niet wist dat hij groot gevaar liep zijn betrekking te verliezen?
Anko knikte en het gesprek dat volgde dwong hem zich met de ander tezamen
rekenschap te geven van zijn omstandigheden. Hoevenaar werkte steeds tegen hem
en er waren voor zijn betrekking anderen te krijgen, meer afgestudeerd dan hij. Anko
herinnerde er daarentegen aan dat hij in het eerst de firma van bijzonder nut was
geweest.
De welwillende toestemming van de ander trof hem als zeer onvoldoende. Hij
begreep ineens, wat hij tot nog toe niet wist, dat men ook de waarde van dit eerste
welslagen ging verkleinen. Er was niet veel noodig, besloot de leider, om hem uit
zijn werkkring te doen verwijderen.
Anko voelde slechts hoe ongelegen hem op dit oogenblik deze machteloosheid
kwam. Hij moest een redelooze opstandigheid onderdrukken. Hij begreep dat er
algemeen geringschattend over hem werd gesproken in intellectueele kring, zoodat
deze bezoeker slechts dat algemeene weergaf. Ondanks hun sympathie van sociale
gevoelens groeide er in hun vriendschappelijk begonnen gesprek van weerszijden
een vage antipathie.
En toen zij de zakelijke omstandigheden eenige tijd besproken hadden kwam over
Anko de volkomen rustigheid en vreemdheid van de enkeling die hij was, hij sprak
openhartig doch bekommerde zich niet meer om de indruk die zijn woorden maakten.
Eerst verklaarde hij nog dat hij, nu hij gewaarschuwd was, te meer correct zou zijn
in zijn optreden, zonder zijn gevoelens ten opzichte van de strijd der arbeiders te
verbergen. Doch dan vertelde hij dat hij bezig was aan een uitvinding waarvan hij
het gunstig resultaat zeker achtte, ofschoon hij geleerd had voor zijn verwachtingen
de tijd te nemen, zoodat hij niet wou gissen wanneer hij daarmee klaar zou zijn. Een
uitvinding die voor de eigenaars, zijn superieuren, heel bepaald winst zou beteekenen.
Deze, hij wou het noemen overgroote waarschijnlijkheid, was zijn groote troef, zijn
eenige en die zou hij uitspelen als men hem dreigde te ontslaan. Niemand kon zijn
plan vatten en uitvoeren als hij niet hier bleef, het was uitsluitend zijn bezit en
zekerheid.
Gedurende het zwijgen dat volgde wenschte Anko toch wel dat zijn bezoeker, een
krachtig en soepel man met suggereerende blik, een populair man die hem tevoren
wel geboeid had, hem gunstig gezind zou zijn, doch een ander middel om hem te
winnen dan zijn hooghartige oprechtheid bezat hij nu niet.
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En zijn fantastische uitleg van het succes dat nog verkregen moest worden, beviel
die ander juist niet. Hij accentueerde zijn waarschuwing en praatte nog even na, doch
Anko voelde dat hij innerlijk met hem had afgedaan. En daar hij in deze leider de
verpersoonlijking zag van de nuchtere strijd der arbeiders verdoofde zijn geestdrift
van de vorige dag. Niet dat hij veranderde in denkwijze omtrent die strijd, doch in
de oogen van deze man was hij, vooral na zijn uitleg, een onsympathieke en
machtelooze zonderling, dus moest hij dat ook wel in de oogen van diegenen worden
die hem gister als een sterker makker hadden begroet. Hij wàs maatschappelijk nog
dwaas en machteloos, hij kon vooreerst niemand ten steun zijn.
Na het heengaan van de bezoeker verzonk Anko in een stilte vol ernstige
voorgevoelens, hij was niet verslagen, slechts dof en verstrooid.
En in de volgende dagen kwamen de gebeurtenissen die hem niet meer
overrompelden, ofschoon hij bevreemd was dat het zoo liep, zoo verstandelijk
begrijpelijk en toch, dacht hij met hartstochtelijke bitterheid, zoo dom!
Hoevenaar, die in de laatste tijd onheilspellend teruggetrokken was, kwam nu,
terwijl ze in 't zelfde lokaal werkten, plotseling met een aanmerking, lomp en uit de
hoogte, zooals in de eerste tijd van Anko's arbeid hier. En even snel gaf Anko nu een
hooghartig vijandig antwoord, omdat hij die oude toon, waaraan hij lang ontwend
was, herkende met onstuimige verontwaardiging. Terstond daarna had hij zijn
bedaardheid terug en dacht lakoniek: een eerste aanval, te heftig afgeslagen!
Hoevenaar had zich zwijgend teruggetrokken en de dag verliep als anders.
Een volgende keer, spoedig daarop, had een der fabrikanten een gesprek met Anko
en ondervroeg hem nauwkeurig naar zijn verhouding tot de arbeiders: of hij deelde
in hun opstandigheid en contact had met hen. Dit verhoor matte hem af, want hij
voelde zich kalm, weifelend en verward, ofschoon hij wel zijn sympathie met de
strijd der arbeiders te kennen gaf. Daarna zei de fabrikant dat hij zich had te herzien,
dat er zeer bekwame krachten waren om hem te vervangen, doch dat men vanwege
zijn vroegere prestaties nog liever wat geduld met hem wilde hebben.
- Wonderlijk, dacht Anko, niet om dit gesprek zelf, doch omdat hij nu gedwongen
was, daar hij niet wou beloven zich te herzien, de troef uit te spelen waarover hij in
het gesprek
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met de volksleider zonder succes had gerept. Hij had eerst moeite zijn onlust te
overwinnen, doch terwijl hij sprak was het hem alsof hij weer vaste grond onder de
voeten kreeg en de superieur was beleefd, omzichtig.
Hij brak daarna nog een paar gesprekken die de betrokken superieur en Hoevenaar
achtereenvolgens met hem aanvingen, abrupt af, niet uit drift, maar omdat hij zich
volkomen machteloos wist.
Toen kwam het ontslag dat hem schriftelijk werd gemeld. Anko liep met deze
brief automatisch naar de leider die hem gewaarschuwd had, toonde het bericht en
zei: ‘Ik bewonder uw juiste blik.’ Hij was bitter en onbeheerscht.
‘Ik kom, morgen’, antwoordde de leider, die op dit oogenblik zeer bezet was.
Onnoodig, dacht Anko, want het was slechts uit een gril dat hij hier was opgeloopen
om het nieuws te vertellen.
Toen zij de volgende avond samen op Anko's kamer zaten zei de leider na korte
plichtplegingen: ‘Het is jammer.’
Anko zag hem aan, hij had sinds gister dit lotgeval reeds van verschillende kanten
bezien en was er al wat mee vertrouwd geraakt. Maar hij wachtte zich nu wel om
openhartig met zijn bezoeker te praten. Hij voelde zich jonger en elastischer dan de
vorige keer en wist zijn woorden zoo te kiezen, dat hij alle beklag afwees. En terwijl
hij merkbaar minder openhartig was dan de vorige keer beviel hij de leider beter.
Deze ontdekte nu in hem iets van kracht en beslotenheid die hij respecteerde, schoon
hij de herkomst daarvan niet begreep.
Reeds had Anko na de ommekeer een plotseling ongeduldig verlangen naar zijn
vroeger afgebroken lichtstudies in zich voelen opkomen, doch hij zat nog vast aan
zijn hooggespannen verwachting hier en hij overlegde met de leider zijn kansen om
een soortgelijke betrekking als welke hij verloren had aan een andere dergelijke
fabriek te bekomen. Het bleek dat de leider hem echter in zijn vak als een verloren
man beschouwde en hem aanried van pogingen om op die wijze een betrekking te
vinden, niet veel te verwachten. Toen sprak Anko over zijn geleerde bekenden in
Amsterdam en het gezicht van de leider verhelderde. Hij scheen zich zeer met Anko's
lot te hebben bezig gehouden en toonde zich verblijd dat er een uitkomst bleek te
zijn.
Anko was zeer wantrouwig jegens hem. Wel geloofde hij dat de leider zich uit
een algemeene humaniteit en ook omdat
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hij Anko, zij het slechts voor een klein deel, slachtoffer van zijn beginselen vond,
zoo belangstellend toonde, doch de vreugde waarmee hij vernam dat Anko vrienden
had die wat voor hem konden doen hinderde deze, daar het hem te meer de gedachte
suggereerde dat hij in zijn vak wel totaal mislukt moest zijn. De belangstelling van
deze innemende begaafde man, die onweerstaanbaar beminnelijk zou zijn als hij
geloofde, werkte nu sterk neerdrukkend. Toen hij weg was twijfelde Anko aan de
houding die zijn bekenden te Amsterdam jegens hem zouden aannemen, hij vreesde
dat ook daar een metamorfose dreigde, zoodat men hem na welwillend onderhoud
misschien zou melden dat men geen werk voor hem had. Doch hij moest nu op hun
steun zijn toekomstplannen bouwen.
Hij was, op een matige spaarpot na, weer arm en dat viel hem zwaar, omdat hij
de armoede vanouds kende.
Buiser was voor eenige maanden gestorven; bij de weemoed die dit bericht in hem
opwekte had hij ook de emotie der lichtstudies hervoeld als een enkele golfslag. Zijn
verlangen werd nu rijp en overheerschend.
Hij bespoedigde zelf zijn heengaan door zijn ontslag op korter termijn te vragen
dan hem was aangezegd.
Hij dacht gedurig aan Nora, doch hij vreesde in deze omstandigheden, nu men
hem mogelijk voor ontoerekenbaar hield, meer dan ooit een beslissende verklaring
tusschen hen beiden. Toch wilde hij haar nog even alleen spreken eer hij heenging
en het gelukte hem haar op straat te ontmoeten. Hij liep met haar op en vertelde kort
en haastig wat er gebeurd was en van zijn voornemen om naar Amsterdam te gaan.
‘Ik zal van daaruit schrijven’, zei hij nog vóór zij gelegenheid had op zijn
meedeelingen iets te antwoorden.
Zij had hem zonder verrassing aangehoord, was blijkbaar al op de hoogte en zij
sprak wat onsamenhangende vriendelijkheden zooals ook andere bekenden gedaan
hadden. Hij luisterde nauwelijks naar de woorden, hij gaf overigens verstandig
bescheid op haar goede wenschen, zei nog eens met nadruk dat hij zou schrijven,
kortte dan het gesprek af, - of had zij dat reeds gedaan? - en toen hij weer alleen was
huiverde hij. Dan trachtte hij in zich zelf het heele gesprek te herhalen om in haar
woorden te speuren naar een beteekenis. Hij goochelde met die doodeenvoudige
conventioneele woorden van leedwezen en ze werden raadselachtig voor hem.
Hij wou schrijven zoodra hij bereikt had dat hij ‘zichzelf’
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was, zooals hij dat noemde, arm doch onafhankelijker dan aan deze fabriek en hoopvol
aan de arbeid. Het leek nu haast overmoedig aan die toekomstkans te gelooven, doch
zonder dit beetje overmoed kon hij niet voortleven.

V
Hij zocht in Amsterdam weer onderdak in een goedkoope gelegenheid waar hij al
vroeger had gelogeerd en legde bezoeken af bij de menschen wier hulp en voorspraak
hij zocht: Van Driest en Feder en ook Zeevoet. Zij waren allen van meening dat er
iets op gevonden moest worden om hem althans voor broodgebrek te vrijwaren, doch
bij de laatste, die hij het minst kende, vond hij de bepaalde wil hem doelmatig te
steunen en Anko begreep dat het de invloed van Buiser's vriendschap voor hem was
die daarin doorwerkte. Hij was ontroerd bij het besef van deze zoozeer subtiele en
toch sterke schakeling, daar hij wist dat Buiser zijn bevindingen met hem slechts had
aangeduid, niet uitgesproken. Met meer humor, maar toch ook gevoelig, was hij
getroffen door de eenigszins onthutste welwillendheid van de anderen die hem ten
minste boven water wilden houden en ofschoon minder bepaald, toch ook wel aan
zijn intellectueele behoeften tegemoet wilden komen. In de wreede rauwe armoede
die hij om zich heen gadesloeg, bij de gedachte aan Hoevenaar en aan de superieur
die zijn ontslag bewerkten, aan de vele andere machthebbers van een rotsachtige
zakelijkheid waarop zijn behoeften geen vat konden hebben, noemde hij deze
geleerden de ‘humane dieren’ waaronder hij terugkeerde uit het rooverswoud waarin
hij geleefd had.
Hij was door ledigheid en afwachten weer zeer fantastisch en emotioneel. In
afwisselende vizioenen van geluk stelde hij zich Nora's antwoord op zijn spoedig te
formuleeren liefdesverklaring en hun ontmoeting daarna voor; hij trok de warmte
van zijn wenschen naar zich toe en hulde zich daarin, met soms een huiverend besef
dat hij gevaarlijk droomde.
Na eenige schikkingen werd hij assistent van Zeevoet en kreeg werk en veel
vrijheid in het laboratorium met uitzichttoren waarover deze de beschikking had.
Zijn inkomst was meer dan hij verwacht had, doch aanmerkelijk lager dan hij de
laatste jaren aan de fabriek genoot. Zoodra dit geregeld was bezocht hij zijn oude
kostjuffrouw, de moeder van Christien.
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Hij had haar sinds hij indertijd bij haar vandaan was getrokken een enkele keer
weergezien bij een bezoek aan Amsterdam, nadat hij de tijding had ontvangen dat
Christien in Indië was gestorven. Hij was toen zelf rouwig om dit sterfgeval, doch
voelde zich verlegen bij haar groote, weerhouden droefheid, vroeg schuchter naar
de aard van Christien's ziekte en of ze veel geleden had. Hij had onderwijl nuchtere
kleine onuitgesproken gedachten zooals: wat een mislukking toch dat ze trouwde
met die jongen met dat leelijke hoofd en zoo in een ongezond oord haar dood tegemoet
ging, - maar hij was anders ook niet zoo kwaad. - Het schijnt dat ze onbewust de
dood is ingegaan, - en dan blijft een mensch toch ook voor veel zwarigheden gespaard!
- Ze had een kindje, - wel hard om dan ziek te worden, - zou dat op die man lijken?
Nu kwam hij terug om bij haar pension te bespreken; zij woonde kleiner dan
vroeger, doch zij wilde graag voor de bijverdienste aan Anko een kamer verhuren
en voor hem zorgen. Zij had een driejarig meisje bij zich en dadelijk wist hij dat dit
Christien's kind was en dat dit niet op haar vader doch op haar moeder geleek. Het
meisje heette Eva en de stem van de grootmoeder beefde een weinig terwijl zij Anko
het een en ander meedeelde, want deze kennismaking van hem met het kind deed
haar weer levendig aan Christien denken.
Anko begon met het kind een gesprek over de reis met de groote boot die zij pas
had gemaakt, hij trachtte kinderlijk te zijn, doch zag op het gezicht der grootmoeder
de oude bevreemding over hem, nu tot een toegevende glimlach verzacht. Zij vond
het een grootemenschengesprek, niet geschikt voor het kind, doch Eva had het
aanpassingsvermogen van haar moeder geërfd, antwoordde onbevangen en liet hem
goedwillig fantaseeren over de bootreis die in haar kleine hersentjes zoo vaag bestond.
Hij bleef geruime tijd, voelde zich zeer op zijn gemak, bekeek al het speelgoed dat
Eva hem toonde met ernstige aandacht en overwoog dat hij haar later mee kon nemen
naar de dieren van Artis en ook wel eenvoudig op een wandeling naar buiten. Het
was hem of hij ook om Christien's wil voor deze genoegens moest zorgen, terwijl
hij er zichzelf al in verheugde. Hij ging echter verstrooid heen en schreef vanuit het
hotelkamertje zijn brief aan Nora: een belijdenis van zijn lange oprechte aanbidding
die hij nooit had uitgesproken. Hij was nu te arm om met haar te trouwen, doch hij
had zijn kans op de toekomst, hij liet niet na te gewagen van
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het vertrouwen, dat zijn vrienden hier in hem stelden; deze zinsneden hinderden hem
toen hij de brief overlas, echter verzond hij het epistel met deze aanbeveling, want
hij achtte zooiets toch wel noodig nu hij van verdere voorrechten beroofd was. Hij
wachtte in spanning Nora's antwoord en op een druilerige zachte lentedag lag een
brief van haar toen hij van zijn werk thuiskwam op zijn tafel. Hij opende de brief
met reeds een gevoel van treurigheid en verlatenheid. Hij las een korte beleefde
afwijzing, waartusschen verlegen een paar vriendelijke woorden, conventioneel
vriendelijk zooals hij haar altijd gekend had. De afwijzing verraste hem niet meer,
hij was op het oogenblik dat hij de brief opende nog slechts in spanning in welke
vorm haar afwijzing zou komen. En toen hij de woorden over en over gelezen had
mompelde hij: het is niets, heelemaal niets!
Er bleef die avond lang een diepe stilte om hem heen, die van binnen uit kwam,
het was hem of hij veel jaren vergeefs had geleefd en nu ook in het toekomstleven
geen kleur meer kon onderscheiden, hij ging onder in grijze eentonigheid en wenschte
niet behouden te blijven. Dan las hij Nora's onbeduidende woorden opnieuw. Hij
zag haar als een klein conventioneel ledepopje eerst, dan ging hij haar tegen zichzelf
verdedigen in een lakoniek en grillig gesprek. Wat moest zij ook beginnen met een
ongeëerd fantast als hij was? Liefde? Ach nee, die had zij voor hem niet. Als hij
geweest was wat hij een tijd leek te zijn: een solied jonkman van goede positie en
succesvol, dan had zij zich misschien wel aan hem willen geven, dan had zij hem
misschien wel ook een beetje - liefgehad! Hij droomde van die overgave die even
banaal als verrukkelijk was in zijn droom, en hij mompelde spijtig, teeder en
hartstochtelijk; een chaotische levendigheid verving de eerste innerlijke stilte en zoo
worstelde hij nog menig keer daarna met een aanval van doodelijke treurigheid. Ook,
als een onverwacht beeld van liefheid en teederheid in 't leven hem later ontroerde,
noemde hij een tijdlang deze ontroering ‘Novi’, naar Nora's lievelingsnaam. Een
scherp verdriet bleef in kalmer oogenblikken lang voelbaar en hij dacht dat deze
liefde ongeneeslijk was.
Hij had zijn momenten van vruchtbare bezinning, hij bleef ook soms als een
slaapwandelaar staren naar iets, een werkelijk of onwerkelijk beeld, zooals een boom,
een landschap, een kleurenspel aan de kim of iets dat hij zich herinnerde. Hij
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realiseerde zich dan dat het leven voor hem kleur en vreugde had en in hem was de
oude hevigheid gebleven om een doel te bereiken. Hij dacht dan ook nog aan Nora,
- zooals Eva denkt aan een pop voor een winkelruit, vergeleek hij luimig. Hij vond
niet zoozeer dwaasheid in hun beider verlangen, doch de gelijkheid was treffend,
want ook menige wondermooie pop ging boven Eva's levenskansen uit; er was ook
overigens overeenkomst in hun beider bestaan, Eva was van natuur een blijmoedig
en tevreden kind en hij leerde zoo te zijn, maar hij was ook hartstochtelijk ontevreden
en daarom een speurder, een uitvinder.
Zijn omgang met de geleerde, Zeevoet, met Van Driest en de andere
wetenschappelijke bekenden was tot een strikt verband met de studie beperkt; hij
zocht het niet anders en men zocht ook hem niet. Die bekenden beschouwden hem
als een stil fantast en eerzuchtige, die mogelijk ook nog iets anders was, doch die
mogelijkheid lag in een zeer onzekere toekomst verborgen en moest vooreerst buiten
rekening blijven. Er bleef de traditie van welwillendheid jegens hem, indertijd door
Van Driest ingesteld en het sterkst nu voortgezet door Zeevoet. Bij de anderen deed
zich gaandeweg onverschilligheid, verveeldheid en misprijzen evenzeer gelden, doch
daar Anko leefde als een man zonder beteekenis, haast vergeten in hun buurt kwamen
al deze gevoelens weinig tot uiting. Van Driest beschouwde hem een beetje als
mislukt, hij had hem indertijd met moeite de positie aan de fabriek bezorgd en Anko
had zich daarin niet kunnen handhaven; de betrekking die hij nu waarnam bij Zeevoet
zag hij als een noodvoorziening. Met Zeevoet pleegde Anko af en toe een overleg,
dat voor hen beiden de beteekenis had van een mijlpaal op een gewaagde en
ongebaande weg. Huiselijk leerden zij elkander nauwelijks kennen, doch in Anko
groeide een instinctief en volstrekt vertrouwen in deze werkgever, zoodat hij geen
moeite deed zijn experimenteele tochten voor hem ooit te maskeeren. Als hij hulp
noodig had van een in de wetenschap meer doorkneed man dan hij, vroeg en verkreeg
hij die van Zeevoet. Mocht er in het begin soms een weifeling zijn in het gemoed
van deze geleerde zooals altijd ontstaat als een onbaatzuchtig geven geeischt wordt
tegenover iemand die den gever persoonlijk vreemd is, dan bleef deze weifeling
latent door de herinnering aan Buiser en diens gewichtige sympathie voor Anko.
Langzamerhand werd zijn eigen belangstelling voldoende opgewekt
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door Anko's vorderingen en gaven hun prestaties van weerskanten aan hun omgang
een harmonisch evenwicht van gelijkwaardigheid.
De andere bekenden hadden eerst weinig besef van deze verhouding; toen er na
een paar jaar een verhandeling verscheen, door hen tezamen uitgegeven, gaf dit
eenige verwondering en steeg in die kring Anko's aanzien, doch het geschrift had
een bescheiden beteekenis, zoo waren ook de gevolgen daarvan niet groot.
Anko's groote werk ontwikkelde zich op de weg van de studies, door Buiser en
hem eens ongeveer gelijktijdig en met ongeveer gelijk succes aangevangen. De
proefnemingen werden lange rijen van lichtavonturen die hij in dokumenten vasthield
en die eindigen moesten in een op deze wijze lang voorbereide en gedroomde finale.
Zonder die finale bleef zijn omvangrijk werk slechts een doolhof van wonderlijke
effecten zonder practische beteekenis, doch hij geloofde met rustig fanatisme dat die
doolhof tot een verrassende uitkomst zou leiden.
Zoo leefde en werkte hij jaren lang. Intusschen gaven Zeevoet en hij een tweede
geschrift uit, waarvan Anko's deel bestond uit een reeks van gegevens die hij putte
uit zijn rijke voorraad proefnemingen. Het doel van deze twee geschriften stond
afzijdig van zijn eigenlijk doel; het kalm succes dat de verschijning ervan bezorgde
was hem als de verademing van een goede vrije dag in de rusteloosheid van de arbeid,
het gaf even een aangename ontspanning, het leidde hem overigens niet af.
Hij meende dat hij zichzelf in wenschen en gedachten gelijk bleef; dat hij ouder
werd merkte hij soms met pijnlijke bevreemding aan de houding der menschen met
wie hij kennis maakte: hij werd met meer respect behandeld en kameraadschap
zoowel als antipathie kwamen verder uit de buurt te liggen. Toch zonderde hij zich
nooit geheel af en hij hoorde op den duur tot een kring van intellectueelen met
geavanceerde ideeën. Vrouwen die hij in deze kring ontmoette bleven hem ver; langs
de geleidelijkheid der sympathie, van oppervlakkige, rustige verstandhouding tot
vriendschap, tot liefde, richtte zich zijn geest niet en de herinnering aan Nora's
bekoorlijkheid hield hem koel tegenover elk ander bevallig beeld.
Hij was steun en raadgever van zijn kostjuffrouw die Eva moest opvoeden en las
de brieven van de vader uit de Oost geregeld mee; hij stelde ook belang in die brieven,
want hij wende er aan Eva in zijn nabijheid te zien opgroeien en liet
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zich graag geruststellen dat de vader nog geen plan had haar tot zich te nemen in het
verre land, of zich weer hier te vestigen.
Hij ging in vrije tijd geregeld met het kind wandelen en liet haar
bezienswaardigheden kijken. Eva hechtte zich aan hem en toen ze grooter werd en
de grootmoeder de afzondering waarin ze een tijd leefden, opgaf en als vanouds de
kennissen bij haar op visite kwamen, liefst mèt kinderen nu, haalde het kind Anko
soms bij dit gezelschap omdat het haar was of er iets ontbrak als hij eenige tijd haar
dagelijksche avonturen niet meemaakte. Hij gaf toe als vroeger in Christien's tijd en
bleef deelgenoot van Eva's lief en leed met speelgoed en vriendinnetjes.
Ze zei een keer: ‘Waarom trouw je niet, oom Anko?’ Toen was zij zeven jaar en
ze liepen samen langs de bloemige weiden, het was frisch en helder weer, met witte
wolken aan de lucht en duidelijke torentjes en boomen ver in de omtrek.
‘Ik denk, later’, zei hij en een lichtzinnige vreugdedroom raakte hem in 't
voorbijgaan even aan als de lentewind; zijn kleine gezellin was al een oude
vertrouwde, waar hij veilig mee praten kon. Hij was glimlachend-benieuwd of zij
vond dat hij te lang wachtte en te oud werd.
‘O’, zei ze, ‘maar je kan toch zoo maar niet trouwen?’
‘Ik ben nog lang niet oud’, zei hij nu zelf als een oplossing. Hij droomde vrijuit,
terwijl hij van de omgeving genoot en nog altijd verhelderde zich Nora's beeld in
deze stemming en dacht hij dat, als door een wonder, een nieuwe en ongezochte
ontmoeting met haar een verlossend geluk kon brengen. Zij was niet getrouwd, dat
was alles wat hij door een correspondentie met een kennis uit de fabriekstad van haar
wist. Hij kon nu over zulk een ijle mogelijkheid denken zonder pijn en hartstocht en
moest dit wel als lichtzinnig gedroom erkennen, doch Eva's ernstige belangstelling,
haar oogen die onder de wandeling vriendelijk-onderzoekend naar hem blikten, het
bloemige veld en het windgeruisch stemden hem redeloos blij en jong.
‘Je hebt geen meisje’, zei Eva, ‘maar...’ Ze zocht ernstig naar een vergoelijking
doch haperde. Hij antwoordde luchtig-plagend: ‘Zie je, als ik trouw dan moet ik in
een huis apart wonen, dan zou ik niet bij je grootmoeder en jou kunnen blijven.’
Eva knikte, wat bezorgd door die wending. Hij ging troostend voort: ‘Dan kan je
's Zaterdagsmiddags bij me komen
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om een spelletje te doen. En als ik trouw wil ik een tuin hebben, daar gaan we dan
bloemen in planten; je zal zien...’
Toen zuchtte Eva van opgewondenheid, omdat dit alles een onvatbaar groot nieuws
was zoo opeens en nadat ze wat weibloemen had verzameld en met Anko zat uit te
rusten in het gras, vroeg ze al de bijzonderheden van dat toekomstplan nog eens over:
het huis, de tuin, haar bezoeken, tot dat alles goed paste in haar verlangende fantazie.
En Anko zag hoe ze dat plan meteen ging beschouwen als een gewichtige
noodzakelijkheid, zooals een kind met groot begeeren, maar ook met bezorgdheid,
de lusten en lasten van oudere kinderen in zijn omgeving tot de zijne maakt in zijn
programma voor later. Hij verluchtigde deze tafreelen met al het aangenaams dat hij
voor haar te bedenken wist: lekkernijen, muziek, mooiigheden en sloot al de fantazieën
af met de verklaring dat vooreerst van dat alles nog geen sprake kon zijn, dat hij nog
een heele tijd bij haar grootmoeder bleef wonen. Eva zweeg daarop, even verbluft
door tevredenheid en teleurstelling tegelijk. Zei dan wat mokkend en overmoedig:
‘Ik geloof dat er niets van waar is, van alles wat je verteld hebt, het zijn allemaal maar grapjes.’
‘Toch niet’, antwoordde hij en hield verder het gesprek schertsend af van dat
onderwerp. Het viel hem later op dat Eva nog slechts met een bevreemde,
onderzoekende blik en zonder woorden scheen terug te komen op zijn
toekomst-fantazie. Was dit bij het kind geloof of ongeloof? vroeg hij zich af. Zij was
voor haar leeftijd wijs en ernstig en in die vraag was, peinsde hij soms, ook het
geheim van zijn toekomst zelf verborgen. Eva boeide hem als een kleine kameraad,
zij verhandelden verder steeds lichter onderwerpen dan Anko's huwelijk, doch zij
waren vertrouwelijk.
Er kwam een vrouw geregeld schoonmaken in het gebouw waarvan het laboratorium
waar Anko werkte een deel was. Hij liep langs haar in gang en portaal en hoorde
soms het rumoer van haar bezigheden terwijl hij in stilte dacht en rekende. Hij
besteedde lange tijd geen aandacht aan haar. Zij was ook niet opvallend: een
kloek-gebouwde vrouw, wat stroef en verweerd. Zij nam hem even terloops en
oppervlakkig in 't voorbijgaan op als hij haar. Een enkele keer had hij haar stem
gehoord terwijl ze luid met iemand in de gang sprak; hij keek toen of de deur van
zijn werkplaats goed gesloten
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was, de gang gaf echo aan het geluid en het hinderde hem een weinig. Gewoonlijk
ging zij in alleenigheid haar gang en hoorde hij slechts af en toe het zacht gedruisch
van het werk met boender en veger. Toen hij haar al een poosje kende zei hij eens
iets tegen haar over 't koude weer, uit een onwillekeurige vriendelijkheid. Zij keek
hem een beetje verrast aan, haar trekken bleven stroef, zij antwoordde goedwillig,
doch haar toon was niet vriendelijk te noemen. Weer klonk er een echo in de gang
bij de botsende klank van haar stem. Als hij met Zeevoet pratend door de gang liep,
was er bij hun gedempte stemmen geen echo. Dit viel hem even op; er was overigens
bijna nooit een aanleiding om met haar te praten. Hij groette zwijgend als hij haar
aantrof en zij gaf kort bescheid of knikte slechts terug.
Soms, omdat hij haar reeds gedurende lange tijd bij die vluchtige ontmoetingen
zag, was hij nieuwsgierig naar haar omstandigheden. Onwillekeurig raadde hij een
beetje daarnaar en wilde dan weten of hij juist geraden had. Bij warm weer, toen het
in de gang bij haar watergeplas aangenaam donker en koel was, kwam het tot een
gesprekje tusschen hen. Zij was een ongetrouwde vrouw en hield met een jonger
broer een huishouden op. Die broer was reiziger, soms in dienst, soms niet, zij had
haar bijverdienste hard noodig. Andere broers en zusters waren getrouwd. Als de
jongste ook trouwde ging zij zich verhuren als huishoudster, maar hij kon nog niet
trouwen, hij verdiende vooreerst te weinig en had geen al te goede vooruitzichten.
Terwijl ze wat langer sprak werd haar stem zachter en hield de echo op. Vluchtig
dacht hij na over haar leeftijd: zij moest een goede dertig jaar zijn. Zij vertelde dat
ook: de broerreiziger was zesentwintig en vijf jaar jonger dan zij. Waarom zorgde
ze eigenlijk voor hem? - De broers en zusters die ook in de stad woonden wilden het
niet doen en hij kon nu eenmaal niet op zijn eigen beenen staan.
Anko knikte, prees haar gedrag en ging voorbij. Instinctief hield hij die broer voor
een egoiste zwakkeling. Mogelijk deed hij ook wel zijn best om vast werk te krijgen
en was hij ongelukkig. - Er zijn altijd nog menschen die zich voor een ander meer
of minder opofferen, hoe materieel de wereld ook in elkaar zit, dacht hij. Eva's
kinderlijke toewijding boeide hem meer dan die veronderstelde goedheid van de
werkster. Maar toch ontstond er een neiging in hem om zich met die
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onbekende vrouw bezig te houden. Hij ging zelfs zoover bij haar te informeeren naar
de persoon van die broer waar ze mee huishield.
Dit was de tweede fase van hun kennismaking. Zij nam hem de informatie niet
kwalijk, ofschoon hij meende dat hij onbescheiden was. Zij vertelde eenvoudig en
vertrouwelijk hoe de broer een tobber was in zijn vroege jeugd en daarom wat
verwend, zij had dadelijk de zorg voor hem overgenomen toen haar ouders een jaar
of tien geleden een tijdje achter elkaar stierven. De kans op een goede betrekking en
zelfs een paar aanzoeken om te trouwen had ze in de loop der volgende jaren daarvoor
afgeslagen. Ze praatte niet sentimenteel daarover en ook niet ruw of bitter. Een gave
vrouw wel, dacht hij, al was dat banaal van die huwelijken die uit min of meer
goedhartigheid niet lukten. Hij ontving al dit nieuws met beleefde belangstelling,
zonder commentaar daarop te geven. Zij bleef onaantrekkelijk in zijn oogen, ofschoon
hij de indruk kreeg dat dit zorgen voor een jonger broer en ook wel het radicaal
afslaan van huwelijkskansen iets bijzonders was. Bij haar stroefheid en kloekheid
paste 't overigens wel dat ze geen man noodig had.
Als hij haar niet toesprak deed ze nooit een poging om hem op te houden voor een
praatje. En weken gingen voorbij dat hij weer enkel met een zwijgende groet
passeerde. Een keer viel het hem op dat zij hoestte en er wat verlept uitzag. Toen
informeerde hij naar haar gezondheid. Ja, ze was verkouden, antwoordde ze, maar
het beteekende niets. Hij zag op haar gezicht een kleine sprekende glimlach die hem
zei: je bent nogal een zonderling verstrooid mensch, je trekt gewoonlijk als een geest
voorbij en herinnert je dan opeens dat er iemand in je buurt is waar je wel eens mee
praat. Maar dat hoort zeker zoo bij je geleerdheid!
Hij zag dat die tersluiksche glimlach en ook een zekere teerheid die ze had, nu ze
wat minder kloek en sterk was dan gewoonlijk, haar vermooide. Om het kleine verwijt
dat hij in haar blik gelezen had sprak hij voortaan toch iets geregelder met haar, doch
altijd gereserveerd, kort en oppervlakkig. Hun gesprekjes werden een regelmatige
verhandeling over hoe het nu ging met de broer, of hij werk had, en, toen hij wat
langer bij eenzelfde firma bleef, of hij opslag kreeg. Ook haar loon bespraken ze wel
eens. En de woninghuur en het tramgeld. En de landstreek waar ze vandaan kwam,
want ook zij was
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van buiten de stad afkomstig en trok er wel eens uit naar haar oude omgeving als ze
't schikken kon met vrije tijd en zorg voor de broer.
Zij bevond zich lang niet alle dagen op zijn weg en hield hem nooit langer op dan
hij wenschte. Hij vond haar innerlijk en uiterlijk kloek en sterk, met soms een kleine
onderbreking, zooals met die verkoudheid. Hij had er overigens, als hij haar beeld
preciseeren wilde, nog weinig notie van hoe zij was in haar gedachten en gevoelens;
die af geslagen huwelijken waren botte feiten, waar men zijn oordeel niet aan kon
vastknoopen, dat motief kwam ook zoowat altijd voor in ordinaire vrouwenpraat,
meende hij. Het was al veel dat hij langzamerhand de indruk kreeg dat zij nooit
roddelde of loog, dat haar eenvoudige woorden altijd een beteekenis, een waarheid
inhielden.
De menschen waren hem in 't algemeen zoo ver, zoo raadselachtig goed of kwaad
dat hij er belang bij had hier of daar iets vast te stellen van dat goede of kwade. Hij
had in dit geval een vage pessimistische verwachting dat er zich op een oogenblik
motieven van egoísme of van verslaafdheid zouden voordoen, die dat leven van haar,
werkende voor een zwakke broer, tot iets dood-alledaagsch zouden maken. Echter
deden zich die motieven niet voor. Hij kreeg al vaster de indruk van een zuivere
goedheid, zonder pretentie en zonder loon, want de familie viel haar meer lastig dan
dat zij dankbaar was, omdat ieder wel hulp van haar wenschte en de broer had af en
toe een meisje, zinde op trouwen en was dikwijls in slecht humeur omdat zij hem
kloek en practisch daarvan afhield, nu hij nog geen huishouden kon bekostigen. Bij
stukjes en beetjes, in een lange tijd van schaarsche korte gesprekjes vernam hij al
deze feiten. Daar dit zoo geleidelijk ging kon zij er geen besef van hebben hoe hij
van haar omstandigheden een zeldzame vertrouwde werd; allicht sprak zij met enkele
bevriende kornuiten ongerekend veel meer en hielden zij minder stipt boek van het
geheel dan hij.
En nog altijd was dit een volkomen koele waarneming; andere vrouwen die hij
vluchtig leerde kennen hadden meer bekoring voor hem, ofschoon hij in deze periode
geen nieuwe verliefdheid ondervond. Hij hechtte aan deze vrouw alleen zooals hij
hechtte aan zeldzaam materiaal van zijn werkplaats, dat hem bij ontleding niet bedroog
in zijn aanvankelijke hypothesen. Het verwonderde hem op den duur echter te sterk
dat zij geen eigen wenschen scheen te hebben naar die gewone
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dingen in 't leven: liefde, huisgezin, kinderen. Natuurlijk had zij die wenschen,
natuurlijk deden ze mee in 't complex van haar gevoelsleven; alleen, hij zag ze niet
in eenige coquetterie of neerslachtigheid.
Doch naarmate hij haar beeld vaster in zich opnam naderde hij de tijd dat zijn
koelheid zich verdiepte tot begrijpen. Hij zag dan die gewone wenschen in haar, zij
kwam hem niet eens meer raadselachtig of gesloten voor. Het duidelijkst zag hij dat
als haar verweerdheid week voor iets teerders en eens zag hij een blank en jeugdig
waas over haar gezicht; hij was getroffen en ontweek het haar toe te spreken. Hij
schoof deze gewaarwording nog gemakkelijk van zich weg en toen hij haar weerzag
bekeek hij haar onbevangen en vond haar als vroeger: verweerd, niet leelijk, niet
onaangenaam, doch als vrouw zonder beteekenis voor hem en zoo sprak hij met haar
en vond de oude bekende, die hij achtte en die hem in zijn zinnedroomen niet
interesseerde. Doch terwijl hij haar niet zag keerde de eens gevonden verdieping en
verduidelijking van haar beeld soms in hem terug. Hij hoorde haar de nooit tot hem
gesproken geheimen zeggen: verlangen naar een kindje, smart omdat zij,
onaantrekkelijk, vergeten stond op de wereld. Was zij onaantrekkelijk? Hij had haar
een oogenblik gezien, toen zij ongewoon aantrekkelijk was en dit veelal verborgene
in haar vond hij daarna wel bij verrassing terug, altijd in een glimp van zijn komen
of heengaan, nooit blijvend als zij tegenover elkaar stonden. En die vrouw die hij in
haar zag wekte in hem een genegenheid die zijn vorige verliefdheden ver overtrof,
doch zij dook bij hun ontmoetingen altijd onder in de kloeke werkster en hij sprak
met deze als anders; nu werd echter elk gesprek voor hem een moeilijkheid en een
mislukking, tot het hem gelukte de antipathie die juist tengevolge van zijn genegenheid
was ontstaan, te effenen. Zijn belangstelling in haar werd daarop meer merkbaar in
zijn woorden dan vroeger en zij praatten soms wat langer; zij liet soms meer resoluut
haar werk even geheel rusten, terwijl ze hem een uitleg gaf van wat hij vroeg omtrent
haar broer of haarzelf. Er was ook dan geen zweem van coquetterie in haar; wel had
ze een bedoeling en informeerde eindelijk ook wel eens van haar kant naar zijn wijze
van leven. Het bleek hem een keer: zij had zich het ideaal gevormd bij hem
huishoudster te worden als hij mogelijk wat ruimer en zelfstandiger ging leven dan
tot hiertoe en een huishouden opzette. Dat had nog de tijd, want de broer kon
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nog steeds niet trouwen, echter, zijn positie beterde zich en het zou er wel eens toe
komen. En zij waren nu toch wel wat aan elkaar gewend, drong ze aan bij Anko, met
eerlijke oogen, koel verwachtend dat hij ook de voordeelen van zulk een nieuwe
levenswijze wel zou inzien.
Hij ging bedaard in op haar voorstel, zei dat ook hij nog liever wachtte tot zijn
inkomen grooter werd. Zij knikte stroef en had een ietwat verhoogde kleur nu 't bleek
dat hij met het plan meeging. Peinzend ging hij heen. Het beteekende wel iets, meende
hij, dat zij juist bij hem huishoudster wou worden, want er waren betrekkingen genoeg
voor een flinke vrouw als zij.
Nu zij eenmaal tot deze verstandhouding gekomen waren, werd zij in de omgang
vlot en rustig en kwam tactvol tegemoet aan zijn strakheid. Hij deelde mee dat hij
verruiming van inkomsten tegemoet zag als hij het werk waaraan hij nu bezig was
had beëindigd; hij legde er nadruk op dat dit werk nu al zijn krachten en aandacht
vergde. Zij verwachtte ook nu niet dat hij meer met haar sprak dan zijn gewoonte
was en hij liep als vroeger wel zwijgend haar voorbij. Op hun afspraak kwam hij
niet terug, dus rekende zij vast daarop. Wat hij zei was altijd ernstig en afgemeten,
zij voelde in alles een onbepaalde bescherming en vriendelijke gewisheid; zijn wijze
van doen trok haar aan. Hij wilde haar echter niet als zijn huishoudster, doch als zijn
vrouw en hij ontstelde nog wel van de gedachte dat zij die wensch had met hem om
te gaan dag aan dag, zonder hem mogelijk lief te hebben. Hij vond dit verlangen
zonder liefde wanstaltig, haarzelf dan een verfomfaaid mensch, bedorven in
goelijkheid en plichten. Hij zag haar weer, verheugde zich en dook moedig onder in
zijn werk. Zij was niet bedorven, zij was gaaf en goed! Alles zou afhangen van het
oogenblik dat hij haar verraste met zijn verklaring. Daarom bleef hij nu zoo afgemeten
en vertroebelde hun omgang niet met vage uitingen van gevoeligheid of sympathie.
Het eenige waarmee hij haar kon voorbereiden was zijn strakke vertrouwelijkheid.
Hij gaf er zich weinig rekenschap van waarom hij met zijn verklaring wou wachten
tot hij in zijn werk bereikt had wat hij hartstochtelijk al jaren najoeg. Deze hartstocht
was geworden als een stalen veer die werkte met krachtige, onbreekbare
regelmatigheid. Niet als in de tijd toen hij Nora begeerde tobde hij over beginselen
en lage inkomsten, hij stelde slechts uit nu
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omdat hij zich aan zijn werkplan te absoluut gebonden achtte en dacht weinig over
dit feit na.
Een keer kwam zijn oude vriend Feder bij hem in zijn laboratorium. Feder was
een gezaghebbend scheikundige, geworden, daarbij financieel onafhankelijk. Als hij
en Anko elkaar een enkele keer ontmoetten vonden ze de oude vertrouwelijke toon
van vroeger terug, ofschoon hun kameraadschap al lang versleten was. Anko bemerkte
in de eerste tijd dat hij weer in Amsterdam woonde Feder's neiging om hem wat
gereserveerd te behandelen, zonder dat dit hem verwonderde of krenkte. Toen hij in
de wetenschappelijke wereld door zijn samenwerking met Zeevoet en het succes
hunner uitgaven uit de laagte van zijn assistentenbestaan klom, sprak ook Feder weer
met hem op voet van gelijkheid. Zelfs wilde hij wel hun oude vriendschapsband een
weinig herstellen, doch Anko bleef teruggetrokken, niet zoozeer omdat Feder's
hoogmoedige reserve eerst, die hij als een kleine wereldsche verlegenheid erkende,
hem weerhield zich nu aan te passen, doch voornamelijk om zijn tegenzin in Feder's
prestaties, die hij als geslaagde middelmatigheden heftiger minachtte dan redelijk
was. Een enkele keer vergat hij al deze dingen, Feder had van zijn gezindheid
tegenover hem niet het rechte besef en zoo spraken zij wel eens gemoedelijk samen,
als de gelegenheid zich voordeed. Feder kwam echter nooit in Anko's werkplaats en
deze was verwonderd hem nu te zien binnenkomen.
Feder begon het gesprek met algemeenheden over het laboratorium en Anko's
werk hier; dit was een inleiding en Anko bleef zeer verwonderd en benieuwd. Dit
bezoek herinnerde hem sterker dan hun ontmoetingen tot hiertoe aan de verleden
tijd, toen hij vriendschap voelde voor Feder en hem bewonderde. Feder bewoog zich
gemakkelijk als hij zich, zooals meestal en ook nu het geval was, meester van de
situatie voelde, hij was dan aangenaam, correct en goedhartig. Anko liet zich even
gaan in herinneringen die hij niet te berde bracht, hij zag Feder weer voor zich als
de blanke blozende en intelligente jongeling bij wie hij zich graag had aangesloten
en vergeleek hem met deze Feder: gebaard en welgedaan. Het was een volkomen
regelmatige ontwikkeling, de tijd had hem de normale rust en zekerheid in zijn
optreden gegeven. Men kon het hem aanzien dat hij zijn plaats in de wereld op prijs
stelde, doch hij had iets vermoeids en neerslachtigs als hij zweeg. Anko had deze
uitdrukking tevoren niet bij hem opgemerkt, hij dacht ook dat
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dit wel tot het meer zeldzame in Feder's stemmingen zou behooren. Naast diens
aangename wellevendheid (hij bracht geur mee van weidscher conversatie dan Anko
gewend was) voelde Anko zich vaal en ouwelijk. Langzamerhand informeerde Feder
meer in het bijzonder naar zijn werk, hij scheen zijn belangstelling loom en ernstig
uit het verleden op te diepen, zijn belangstelling was nu echt. Anko sprak moeilijk,
hij was eerlijk en toch voorzichtig, achterhoudend betreffende het allergewichtigste
van zijn streven. Eindelijk, nadat zij onwillekeurig teruggekomen waren in de oude
sfeer van hun goede en toch bedenkelijke vriendschap indertijd, verklaarde Feder
het doel van zijn bezoek. Hij had een reeds ver gevorderd plan voor een
onderzoekingsreis op eigen gelegenheid en zijn wensch was dat Anko daaraan zou
deelnemen. Hij wist van vroeger dat Anko een sterke reislust bezat en hij had nu als
metgezel en helper groote voorkeur bij hem.
Anko voorkwam nauwelijks dat hij van verrassing kleurde: de snelheid van zijn
overwegingen overstelpte hem. Hij was welwillend gestemd tegenover Feder en het
deed hem leed hem te moeten teleurstellen. Ook doordrong hem een heftige spijt
omdat zijn reislust wel nog als vroeger bestond. Maar hij wilde niet van zijn werk
wijken nu dit het eindelijk doel nabij kwam; evenmin wilde hij dat doel meedeelen.
Ook aan de vrouw die hij wenschte te trouwen dacht hij: dit gaf hem een eigenaardige
rust in de verwardheid. Hij wachtte met antwoorden en dit zwijgen, terwijl de
uitdrukking van zijn gezicht geslotener werd, bereidde Feder reeds op een weigering
voor. Deze was verwonderd, - teleurgesteld, en met reden, dacht Anko, want hij
geloofde dat Feder zonder hem niet veel wezenlijks van die reis zou terechtbrengen;
het kwetsende van dit hoogmoedig en onuitsprekelijk geloof deed hem zijn
eenzaamheid scherp gevoelen. Bovendien wenschte hij wel zijn hulp te geven, doch
hij kon dat niet. Hij zei koel en langzaam toen hij moest antwoorden: ‘Nee, ik ga nu
liever niet van hier, - om mijn werk niet, - en ik heb trouwplannen.’
Feder maakte nu de teleurstelling door die hij gevreesd had, hij was onaangenaam
getroffen vooral door de toon van onverzettelijkheid al in Anko's eerste woorden.
Bij de laatste meedeeling, het onverwacht nieuwtje, herstelde hij zich en maakte
daarna een beleefde en verbaasde opmerking. Anko zei op diezelfde effen en strakke
toon: ‘Nee, ik heb geen meisje, je kunt mij niet feliciteeren. Ik weet nog hoegenaamd
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niet of de vrouw die ik op het oog heb, mij zal willen hebben. Maar ik ga nu niet op
reis.’
Een flauwe glimlach kwam op het gezicht van Feder, het besef van zijn
onaangenaam misgrijpen raakte vertroebeld. Even kwam het in hem op dat het zijn
taak kon zijn deze zonderling nu sterker te overreden tot zijn reisplan, mede om hem
uit wie weet welke avontuurlijkheden te redden. Hij ving aan enkele woorden met
dat doel te zeggen; Anko ging daarop voort zonder op die nieuwe poging te letten:
‘'t Spreekt vanzelf dat ik hierover verder niet praat, maar ik wou het je zeggen als
tegenprestatie voor je aanbod, dat ik zeer waardeer, maar dat ik bepaald niet kan
aannemen.’
Anko zat tegenover hem, triest en oud, daar het plan hem nog pijn deed, om de
romantische verlokking, en omdat Feder's omgang, ondanks alle bijkomstigheden,
hem nu weer aantrok als vroeger. Doch hij kwam niet meer uit de stemming van
doffe zonderlinge zakelijkheid waarmee hij zijn laatste woorden had gesproken.
Feder verwerkte zijn gemengde gewaarwordingen tot een luchtig beschouwen van
het een en ander, hij vergat de melancolie en twijfel die hem welbewust hadden
gedreven tot Anko, tot diens stille werkgeest, waaraan hij zich had willen steunen.
Anko's triestige verleptheid en wat hij verstond als een wonderlijk-sentimenteele
meedeeling van deze, deed hem op dit oogenblik weer moed putten in zichzelf. Zoo
verliet hij Anko.
Eenige maanden later was er in het laboratorium van Zeevoet een bijeenkomst van
geleerden: Anko vertoonde een aantal sterrenfoto's. Hij had bereikt wat hij zich als
doel had voorgesteld: een van andere foto's zeer onderscheiden helderheid, waarbij
de sterren een deels scherper, deels veranderd beeld gaven. Het waarom en hoe van
altijd werd hier door dit zwijgend manifesteeren der fotobeelden tot een, voor
speurende geesten, nieuw-betooverend vraagstuk. Anko verklaarde zijn
proefnemingen, de wegen die hij gegaan was, de oude overeenkomst met Buiser en
het verwonderde de luisteraars dat hij niet haperde of onduidelijk sprak, ondanks
zijn ongewoonte om in een wat uitgebreid gezelschap het woord te voeren en ondanks
het feit dat hij in de gewone omgang die gebreken wel vertoonde. Zijn gehoor zat in
onafgebroken zwijgen en volkomen opmerkzaamheid voor hem; nadat hij geëindigd
had omgonsden hem de uitingen van waardeering,
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de gelukwenschen, terwijl hij als de neerslag van zijn extatisch zelfbedwang nu bij
het luisteren een verre dreun hoorde die hem, na de klaarheid van zijn uitleg, deed
verwarren in de velerlei toespraken. Het groote moment van zijn leven was geweest,
nu gleed hij zegevierend af naar de bewoonde wereld, hij vond zichzelf een wonderlijk
rijk man. - Wat was dit nu om hem heen? - welke conclusies maakten ze en welke
gedachte moest hij nu vasthouden voor zijn evenwicht? - want eenigszins dronken
voelde hij zich wel. Dan hoorde hij Zeevoet spreken met een der anderen en er was
voor hem rust in het luisteren naar die bekende stem, hij dacht even terug aan een
verre dag met regen toen hij iets van het gezicht en een slip van de jas van Zeevoet
had gezien in haastig voorbijgaan, terwijl hij op zoek was naar Marie, - en hoe hij
deze toevalligheid later in zijn geheugen had vastgehouden als iets opmerkelijks. Hij
achtte Zeevoet als een zeldzaam mensch, die altijd kon stijgen tot onzelfzuchtige
bespiegeling, terwijl hij een rustig causeur was die altijd ietwat peinzend, doch nooit
onverhoeds afdwalend, zoowel de gave als de positie bezat om de menschen naar
zich te doen luisteren. Anko sprak ook met Van Driest, die goedhartig-verheugd was,
zeer voldaan eindelijk over hem als oud-leerling, doch hij meed innerlijk die
voldaanheid, deze blinkende vriendelijke ouderdom van de geest en richtte zich naar
Zeevoet's schoonere onbepaaldheid; het gelukte hem de duizeligheid der opgewonden
gedachten te bedwingen. Hij sprak verder met degenen die hem naar zijn plannen
vroegen over de uitgaaf van een boek dat de interessante ondervindingen van zijn
veeljarige proeven zou bevatten, hij sprak zelf nu eenigszins in de toon en met de
vlotheid van Zeevoet, doch hij was kinderlijker en onstuimiger.
's Avonds vertelde hij Eva en haar grootmoeder over zijn jeugd: hoe hij verlangd
had iets uit te vinden toen hij nog op het oude boerderijtje leefde. Hij had vruchten
en lekkernijen meegebracht, zei dat het hem vandaag goed ging, doch verzuimde
hier over zijn welslagen te spreken, want hij vond het bekoorlijker met het jonge
kind en de onwetende grootmoeder te blijven bij de simpele vertelsels: de historische
van zijn jeugd en de kleurige van prentenboeken die Eva hem voorlei. Eva zei, na
het gezamenlijk bekijken van nieuwe oude sprookjesboeken: ‘Nu hebben we feest,
net of iemand jarig is, - en er is toch niemand jarig.’
Buiten viel een doffe suizende regen en Anko genoot bij
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dat geluid al de verkwikking van het zomersche veld buiten. Doch toen die regenval
aanhield werd het als een droef groot lied en daar hij op dat oogenblik zeer voor
indrukken vatbaar was moest hij denken aan de menschen die hij gekend had en die
nu dood waren. Hij had Eva geantwoord: ‘Je kan niet altijd wachten tot er iemand
jarig is.’ De grootmoeder keek wat onderzoekend naar hem en hij liet het begaan dat
zij blijkbaar een bedoeling achter zijn argelooze woorden zocht. Het is goed, dacht
hij, de verandering komt en zij is er op voorbereid, - er is land in zicht, ik heb nu
zoolang op zee gedreven!
Ook Eva bereidde hij nu met opzet voor: hij sprak als van ouds half in scherts over
het huis waar hij zou gaan wonen, doch zij kwamen met hun beiden niet uit de
sprookjessfeer en hij dacht opnieuw: het is goed en ging, nadat het had opgehouden
te regenen, uit naar Zeevoet, overlegde met hem de verdere publicatie van zijn
uitvinding.
Hij voelde zich veerkrachtig, overwoog nieuwe werkplannen die reeds gegroeid
waren terwijl hij aan het oude bezig was. Het is noodig om rustig voort te werken,
dacht hij, want het is een ongezonde lucht die ik nu inadem, - als ik aan mijn succes
denk word ik ijdel en moe en leeg.
Toch was het goed dat hij zich in deze nieuwe periode vergewist had hoe zijn
uiterlijk meeviel. Hij vond zich weer jeugdig en manlijk knap van voorkomen,
ofschoon hij er tevoren reeds aan gewend was dit als oud en afgesleten te beschouwen.
Eerst had het hem wel eens pijnlijk getroffen als menschen zich in zijn leeftijd deerlijk
vergisten en hem voor veel ouder hielden dan hij was. Hij begreep dat zijn
ingespannen geesteswerk dit zinsbedrog veroorzaakte, ook bij Buiser was dit het
geval geweest en hij nam dit gaandeweg als bijbehoorend aan. Nu had hij ontdekt
dat hij die ouwelijke, vale gedaante soms van zich kon afwerpen, al was 't dan ook
niet bij willekeur. De natuur hielp hem en zijn soortgenooten naar haar grillen van
genegenheid; dit zou van geen nut zijn zoo het geen doel had, doch het had nu voor
hem een doel.
Hij ging na enkele dagen naar het laboratorium en vermeed opzettelijk om na te
denken over wat hem het meest bezighield. Hij genoot onderweg van de geur en
kleur der stadstuinen die hij passeerde, van een vogel in opwaarts schuine lijn langs
een grachtmuur en dan in vol licht en hij werd vluchtig beziggehouden door het
kijken naar 't velerlei voorbijgaand volk. Hij vormde zich onwillekeurig zijn taak
voor deze dag
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in zijn werkplaats, zooals hij gewoonlijk deed, doch hij wist dat hij ontzaglijk vrij
was na 't geen hij bereikt had.
Hij liep de bekende gang in en de trap op. Hij passeerde een tweede gang en zag
de vrouw aan wie hij altijd dacht in deze laatste tijd, hij naderde haar en terwijl hij
nog onbepaald was in zijn voornemen voor deze morgen, stelde zich plotseling de
gedachte in hem op dat dit het moment moest zijn waarnaar hij onafgebroken had
uitgezien. Hij bleef staan en groette haar, zij keek verwonderd. Later herinnerde hij
zich die blik van haar en las er in dat zijn uiterlijk haar verraste. Doch in dit moment
stond hij voor een ontstellende tweespalt, die hem nu meer helder werd dan ooit: als
hij, zooals nu, in haar niet de zeldzame vrouw zag die hij inniger dan alles liefhad,
- dan begeerde hij haar juist in het geheel niet. Hij was niet verlegen of onzeker van
zichzelf, hij was een moedig jeugdig man op dit oogenblik, maar hij kon haar door
zijn ongeroerdheid nu niet vragen. Hij was beheerscht genoeg om na een paar
seconden stilte iets gewoons tegen haar te zeggen, zij antwoordde ook gewoon en
hij liep door. Hij trad in zijn werkplaats, de atmosfeer daar en de goede gevulde
ruimte deden hem behaaglijk aan. Hij lachte even schril, want deze behaaglijkheid
nu te voelen was misschien verbijsterend noodlottig! Hij zei tot zichzelf dat hij het
beslissende moment in zijn leven had gemist.
Doch dan kwamen allerlei overwegingen dat besef langzaam uitwisschen. - Het
was wonderlijk dat hij zich een liefdesbetuiging had voorgesteld in de gang, onder
het boenwerk en waar allerlei verstoring door andere menschen mogelijk was.
Natuurlijk bleek dat een onmogelijk plan. Een bepaald moment was niet zoo vooraf
vast te stellen. Er was niets mislukt; hij had niet willen nadenken, doch het bleek nu
dat hij juist goed moest nadenken eer hij kon handelen. Een brief schrijven wilde hij
niet, want hij geloofde niet dat zij hem op die wijze goed zou verstaan. Hij moest
haar dus een onderhoud vragen, ergens anders dan hier, bij haar thuis of bij hem. Hij
wist toch wie ze was, hij had haar soms zoo duidelijk gezien dat niets hem kon doen
twijfelen aan zijn voorstelling van haar, hij had zelfs gezien dat juist deze vrouw
juist hem zou moeten liefhebben.
Zijn werk bleek die dag onmogelijk te kunnen vlotten en hij was zich nauwelijks
bewust dat dit een groot motief was voor zijn besluit reeds morgen dit nieuwe plan
ten uitvoer te brengen. Vele daguren kwelde hem de vrees dat hij zijn koel-
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heid tegenover deze vrouw, als hij haar oppervlakkig zag zooals geregeld voorkwam,
niet zou kunnen overwinnen. Doch hij nam aan dat dit slechts een obsessie was die
wijken zou zoodra hij zich aan haar verklaard had en ook zij anders tegenover hem
zou staan dan tot hiertoe.
In de latere uren van de dag die hij buiten doorbracht verliet hem die kwelling der
nuchtere overweging. Hij dwaalde in de goedkoope rommelige stadsbuurt waar hij
eens gewoond had en hij liet vrij spel aan de nevelige herinneringen, die zich bijna
zonder vorm, haast geheel als stemming van jeugd en verlangen deden kennen. Hij
hoorde een jongetje schreiend eenige keeren ‘Marie’ noemen, het kind draafde langs
hem een zijstraat in, Anko zag hem na, het was een tenger, slecht uitziend jongetje
en onbestemd meelij hield hem bezig. Het kind kon echt verdriet hebben of ook maar
zoowat huilen, - doch welke Marie riep hij? De zomer was ook in dit stadsgedeelte,
een zoele geurige lucht van buiten, - ook een stank hier en daar, van verrotting in
een grachtje en van oude groenten waarmee ergens een kar was opgeladen. Hij liep
even voort, keerde dan om en volgde door de zijstraat het spoor van het schreiende
jongetje, vond hem echter niet meer terug. Wat wilde hij? Het tenger figuurtje in zijn
hulpeloosheid trok hem aan en de kreet die voor ieder onbeteekenend was, roerde
hem. Hij zette zijn wandeling voort, doch bedacht: hij zou nu meer geld gaan
verdienen en wel eens hier of daar hulp kunnen verleenen, juist zoo bizar en
onwillekeurig als zijn gevoel hem ingaf. En maatschappelijk zou hij zich vrijer in
de volksstroomingen begeven, niet meer aan zijn eenig doel vastgebonden.
Hij bleef nu niet in de trieste straten, hij kwam buiten, ademde de volle geur van
het land, waar de avondnevel zich reeds afzette langs de slooten. Ver terug ging zijn
herinnering die de slapende oude gevoelens opriep, hij hoorde verrassend, in een
stilte dieper dan van de avond, het levendige geluid van een kinderstem, hij zag het
gestorven meisje, Gepke, toen zij en hij kinderen waren. Zij telde af om een spelletje
te beginnen, - ‘ene, mene, mes, - olie in de flesch’. Hij zag haar lieve blik naar hem,
het buurjongetje, zooals hij haar in die oude tijd minder bewust had gezien.
Gezegdetjes en hartelijkheden wist hij nog van haar, het was duidelijk dat zij reeds
toen van hem hield en hij, op zijn manier van nog kleiner en dommer jongetje, hield
ook wel van haar, hij zocht haar als een onmisbaar speelkameraad, doch was in die
oude tijd lang

Leiding. Jaargang 2

47
niet zoo rijp voor echte genegenheid als zij, het volle begrip van haar kinderlijke
teederheid voor hem gewerd hem eerst nu.
En daarna, bedacht hij, had het noodlot hen beide getroffen, in haar woekerde de
tuberculose, zoodat ze geelbleek en ziekelijk werd en in hem groeide de eenzelvigheid,
die in dat sobere landleven de peinzers wel pleegt aan te tasten. Hij knikte, omdat
hij dit juist vond, een treffende ernstige gedachte, - en toch voelde hij zich door dat
noodlot nu niet bezwaard.
De volgende dag trof hij de werkvrouw opnieuw in het gebouw aan; hij gaf te
kennen dat hij haar gaarne rustig wilde spreken, zooals dat hier niet mogelijk was.
Terwijl hij sprak verschoot ze van kleur, 't was te zien dat ze snel nadacht en de
grillige bekoorlijkheid die uit haar innerlijk soms scheen op te rijzen vertoonde zich
nu. Hij werd warm van vertrouwen, doch zij had zich inmiddels op het antwoord
beraden en zei haastig: ‘Ja, dat is goed, ik zal dan wel naar u toe komen, - u moet
niet bij mij komen, want dat geeft me last, - en nu dadelijk kan het ook niet, ik zal
over een maand wel eens bij u komen, - ja, dat kan ik u wel vast beloven.’
Hij was verwonderd en vroeg of ze nu bijzondere moeilijkheden had? Zij zag er
geagiteerd uit. - Doch nee, - althans, daar kon zij zoo niet over praten, - over een
maand, - zij hoopte dan vrij te zijn!
Hij knikte, onwillekeurig bedarend en stemde toe. Het was duidelijk, ondanks haar
agitatie, dat zij aan niets anders dacht dan aan het huishoudster-plan. Ook was zij
weer bijna de gewone onbekoorlijke vrouw geworden met haar onduidelijke doch
stellig wel goeiige beslommeringen, zeker vanwege de broer. Bijna, - want iets bleef
haar aldoor bij van de andere. - Waarom vroeg hij haar nu niet? - Maar hij was geheel
afgeleid door het raden naar haar overwegingen.
Terwijl hij verder ging drong de gedachte dat dit het moment was geweest zich
korter doch heviger dan gister aan hem op. Hij suste zich snel, omdat hij aan obsessies
niet wou toegeven. Het was immers onmogelijk, waar de vrouw van zijn gevoelens
niets nog vermoedde, een gewenscht antwoord te verkrijgen, hij zou slechts een
voorbarige beslissing forceeren; die dwaze haast, - hij leed immers niet aan driftige
verliefdheid, zijn gevoel was voldoende rijp en rustig nu, - zou alles kunnen bederven.
En zijn droomen van samenleven met haar waren nu schooner dan de oude droomen
van zijn verliefdheid.
Daarna twijfelde hij of haar geagiteerdheid wel kwam door
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haar oude beslommeringen. Hij dacht opeens: er was misschien sprake van iets
nieuws, een andere verwachting in haar leven, daarom zocht zij die maand uitstel!
Iets dat misschien reeds eerder gekomen was, - tegelijk met die bekoorlijkheid van
haar en in verband daarmee. - Zoodat zij bekoorlijk was geworden omdat zij iemand
had liefgekregen!
Als een treffende gedachte beschouwde hij deze inval, zooals hij gister het ontstaan
van zijn eenzelvigheid als nieuw ontdekt had; slechts als bijkomstig lei hij zich de
vraag voor of de liefde die in de vrouw ontwaakt scheen, een hinderpaal voor zijn
geluk zou blijken of niet. Een innerlijke veerkracht deed hem gelooven aan nog
onbekende factoren, mogelijkheden van verrassing en vernieuwing en daarom konden
zijn ontdekkingen hem niet ontmoedigen.
Doch de dagen van uitstel brachten in hem soms wrevel, soms weemoed en ook
dat neerschuiven van grauwheid, verkillende nuchterheid. Hij zag het zoo in dat ook
het komende onderhoud tusschen de vrouw en hem niet het goede moment zou geven,
hij zou zich dan laten gaan op de omstandigheden en haar waarschijnlijk tot zijn
huishoudster aannemen indien zij niet reeds een andere verbinding had aangegaan,
maar dat kon hij ook in nuchtere stemming niet gelooven. Eerst daarna, in dagelijksche
omgang, was het mogelijk dat weerzijdsche liefde en harmonische omgang tusschen
hen zou groeien. Het werd hem duidelijk dat het zoo gaan moest en zoo aanvaardde
hij het lot, doch hij zag soms een kleine schrikwekkende kloof tusschen die helder
gedroomde werkelijkheid en het noodlot dat vanuit de wereld het werkelijke leven
bepaalde.
Op een middag was hij verstrooid bezig in het laboratorium. Na eenige tijd kwam
het in hem op dat hij voorzichtig moest zijn met de giftige stof die hij gebruikte.
Terwijl hij zijn verstrooidheid overwon en beter vorderde, bespeurde hij een wondje
aan zijn hand, dat hij zich blijkbaar reeds eerder had toegebracht. Hij staarde ernaar,
schokte dan even. Het geval was ernstig; na een kleine wonderlijke aarzeling van
ongeroerdheid was hij er heelemaal door in beslag genomen. De gewone weg was
nu zich terstond onder geneeskundige behandeling te stellen, maar er was veel kans
dat dit uit zou loopen op verminking en hij glimlachte in nerveuse overmoedigheid.
Hij wilde niet verminkt verder leven, hij moest het leven van een gaaf man nog
genieten en hij wist een andere weg, maar die was zeer gevaarlijk. Hij had een proef
in zijn hoofd om een
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krachtig tegengif te gebruiken zooals dat nog niet in practijk werd gebracht, het was
een van zijn scheikundige ideeën waarvan hij de waarde door geduldige experimenten
had willen onderzoeken. Er was alle reden om te weifelen nu hij het middel
onvoorbereid moest aanwenden, maar hij had de fanatieke beslotenheid nu zoo te
handelen.
Terwijl hij zich het tegengif inspoot overlegde hij dat het hierna noodig was hulp
in te roepen, de reactie zou zich als een heftig ziektegeval ontwikkelen. Hij wist dat
de werkster dichtbij bezig was, hij kon haar opdragen een hem bekende verpleging
op te bellen om hem hier vandaan te laten halen. Voorloopig maakte hij zich in het
laboratorium een ligplaats met behulp van een bank, een overjas en een opgerolde
doek voor hoofdkussen, legde zich daar neer met het doel zeer spoedig de vrouw te
waarschuwen. Even wilde hij daarmee wachten om niet de kans te loopen dat een
geneeskundige behandeling zou worden toegepast eer zijn middel beslissend gewerkt
had.
Doch toen hij lag, verwarde hij in andere gedachten, de reactie van het gif
vertroebelde zijn brein. De vrouw in de gang hiernaast was de vrouw die hij liefhad,
hij wilde iets tot haar zeggen en hij kon haar nu zoo niet roepen. De ruimte waar hij
lag leek grooter te worden voor zijn starende blik, hij keek naar de gesloten deur en
meende een opening te zien, hij hoorde de geluiden die de werkster in de gang maakte
zeer verzwaard. Hij bleef staren naar de deur waar hij een opening zag, zijn
koortsfantazie zocht uitkomst en vanuit lange denkbeeldige gangen zag hij haar
naderkomen, klein en uit de verte, doch de nadering zette niet door. Dan scheen hij
toch angstigluid geroepen te hebben, want eensklaps werd de deur van het
laboratorium opengedaan en de vrouw trad binnen. De koortsvizioenen weken, hij
zag de gewone ruimte en haar haastig naderkomen, hij hoorde haar verschrikt vragen
wat hem scheelde, hij was vreemd-helder bewust nu en zonder reserves of
bedenkingen. Hij zei: ‘Ik heb een ongeluk gehad, ik kan sterven. Er moet daarom
geen misverstand meer zijn. Ik had u willen vragen mijn vrouw te worden.’
Op dezelfde kalme toon deed hij terstond daarna zijn instructies volgen aangaande
de verpleging waar hij een plaats wou vragen. Zij was hevig ontsteld en nerveus en
hij sloot de oogen in duizeligheid. Zij ging snel heen om uit te voeren wat hij haar
had opgedragen, kwam dan terug en hield wacht
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bij hem. Hij zag haar niet toen hij even de oogen opende, zij stond achter hem. Hij
wilde nog spreken, doch was weer verward en verloor het bewustzijn. Hij werd na
korte tijd weggedragen en lag daarna lang zeer ziek in de verpleging, hij ontkwam
nauwelijks aan de dood en toen hij eindelijk voorgoed beterde overlegde hij rustig
wat de proef hem geleerd had. Hij zag als een volkomen nieuwe tijd het volgende
leven tegemoet en glimlachte ontroerd bij de herinnering dat hij aan de werkster zijn
liefde toch had verklaard.
Op een keer kwam zij hem opzoeken, zij was in haar verschijning door veel
verwondering en veel ongewoon peinzen anders dan vroeger. Zij was aangedaan en
deed haar best beheerscht en gewoon te zijn. Later vernam hij dat zij, toen hij haar
in de gang te spreken vroeg en zij hem dit met uitstel van een maand toestond,
werkelijk van een ander hield. Eenzaamheid en de verrassing van zijn liefde hadden
haar ontvankelijk gemaakt voor nieuwe gevoelens van vriendschap en naar liefde
zweemende genegenheid die nu hem golden.
Eva kwam hem vaak opzoeken en hij zei haar dat het nu ernst werd met het huis
en de tuin. Met de vrouw droomde hij het eerst samen over gastvrijheid en goedheid
tegenover medemenschen. Het andere, het persoonlijke dat hij stiller droomde, moest
groeien in hun samenleven, dit bleef nog het toekomstige zooals hij het vóór zijn
ziekte had ingezien. Het lot wilde dat hij in zijn volgend leven moest trachten een
weg te vinden waar zijn diepe hartstocht zijn verkilling in het dagelijksche warmend
doordrong.
NINE VAN DER SCHAAF.
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‘Laat ons deze schande uit Israël wegdoen’
I
De Standaard, het in steeds beteren geest en stijl opgestelde dagblad der allengs tot
haar Nederlandsche eigendommelijkheid ontwakende Vlaamsche en katholieke
democratie, heeft zich genoopt gevoeld de ook zijnerzijds dankbaar herdachte muiterij
van 1830 zoo veel mogelijk te rechtvaardigen.
Het blad heeft dit gedaan door in hoofdartikelvorm een aantal uitvoerige uittreksels
uit de beschouwingen van eenige Belgicistische, en dus anti-Hollandsche, historici
aan zijn lezers voor te leggen.
Het is verre van mij deze poging tot rechtvaardiging te laken; zij is, integendeel, van
uit het standpunt van de Standaard zeer wel te billijken. De Standaard staat in de
binnenlandsche politiek van België de gelijkwaardigheid van de beide landstalen,
neen, van de beide volkeren die België bewonen, met opmerkelijke en steeds wassende
kracht en waardigheid voor. Zijn politiek is, dientengevolge, in historischen zin,
anti-Belgisch: want het België van 1830 is gegrond op de hegemonie van de
Franschgezindheid in het Zuiden en staat of valt met die heerschappij.
Doch de Standaard heeft zijne redenen, om de klaarblijkelijke consequentie van
zijn grondbeginsel niet te trekken. Hij is belgischgezind of wil dit althans schijnen.
Waar het nu zijn lezers niet meer kan diets maken, dat 1830 voor het Vlaamsche
volk en zijn cultuur een zegen is geweest, ligt de eenig-mogelijke rechtvaardiging
van zijn medejubelen in de stelling, dat de scheiding van 1830 het noodzakelijk
gevolg is geweest van een verdrukkende Hollandsche staatkunde.
Het Hollandsche juk, dat in 1830 werd afgeworpen, moet daarom worden
voorgesteld als veel zwaarder dan het Fransquillonsche juk, dat in 1830 op Vlaanderen
is gelegd.
Bleek het tegendeel; bleek, vooral, dat de scheuring van 1830 niet noodzakelijk
geweest is om het herstel van de enkele nog overgebleven grieven te verkrijgen, welke rechtvaardiging van de muiterij van 1830, welke reden tot verheuging over
België's ontstaan en voortbestaan zou er resten? Inderdaad: neem de overtuiging
weg, dat Holland's staatkunde Vlaanderen tot opstand dwong, - en gij hebt den laatsten
slag-
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boom weggenomen, die de particularistische Vlaamschgezindheid van den Standaard
scheidt van de algemeene Nederlandschgezindheid, die het jongere geslacht
doorgloeit.
Het is dan zeker ook niet zonder innige voldoening geweest, dat de opstellers van
het blad in het hoofdartikel van 29 Oct. 1930, uit het historisch feitenmateriaal, door
prof. Leo van der Essen opgediept en medegedeeld in Dietsche Warande en Belfort,
een uittreksel konden mededeelen, dat de boven geformuleerde stelling ten volle
scheen te bevestigen. ‘De historische les van 1830’ luidde het opschrift van het
hoofdartikel dat in den ondertitel: ‘Hoe Willem I de kans verspeelde zijn Kroon en
België te behouden’ zijn toelichting vond.
Ook ons heeft de lezing van dit artikel een minstens even groote voldoening
verschaft, als de plaatsing ervan aan de Standaard-redactie.
Want de voorstelling van den bekenden Leuvenschen hoogleeraar is een in zijn
soort zóó onvergelijkelijk specimen van wat wij als ‘belgicistische historiographie’
plegen te brandmerken, dat zij reeds qua talis aan de vergetelheid behoort te worden
ontrukt.

II
Hoe heeft dan Willem I, volgens den Leuvenschen geleerde, de kans verspeeld zijn
Kroon en België te behouden?
Het is een even nieuw als merkwaardig verhaal.
De inleidende zinsneden brengen geen verrassingen. De schrijver ontkent niet het
proletarisch en francophiel karakter der relletjes van 25 Augustus. Onjuist acht hij
het deze episode voor te stellen als het begin der Belgische revolutie. ‘Op dat
oogenblik’, zegt hij terecht, ‘denkt voorzeker de overgroote meerderheid der Belgen
aan geen omwenteling, veel minder nog aan afscheiding van Holland. De leiders der
union catholico-libérale houden het nog altijd bij hunne ‘opposition légale, paisible
et grave’.
Maar 26 Augustus heeft er een ‘zeer beteekenisvol’ incident plaats: Ducpétiaux
vervangt de Fransche driekleur aan het stadhuis door de Brabantsche kleuren: en van
dit oogenblik af stond, meent de schrijver, het oproer ‘in een zuiver Belgisch of
Brabantsch teeken’.
‘Op initiatief van baron van der Linden d'Hoogvorst, een
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man vol energie en met een groot vooruitzicht, werd er aanstonds eene burgerwacht
samengesteld, gewapend, en overal rondgezonden in Brussel om aan oproer en
plundering een einde te stellen. Den 27en Oogst werd dan ook alles weer kalm, dank
het kranig optreden dier gewapende burgers.
Hier is dan dat, spontaan, een vijftigtal notabelen van Brussel zich op het stadhuis
vereenigde om daar, onder voorzitterschap van baron de Sécus, over den toestand te
beraadslagen.
Dat was het waar begin der Omwenteling van 1830. Het zijn deze conservatieve
burgers der hoofdstad die waarlijk de eerste daad van beteekenis hebben gesteld!
Immers, zij vergaderden, om een daad van politiek belang te stellen, zonder zich met
het bestaan der Hollandsche overheden te bekommeren. Zij namen zelf het bestuur
der stad in handen, buiten alle officieele tusschenkomst om. Hier hebben we waarlijk
het begin der Revolutie.
Nochtans, die burgers waren absoluut niet “revolutionnair” gezind. Zij behoorden
tot den groep der “union des oppositions”; 't zijn gematigden, in tegenstelling met
dezen die op 25 Oogst de betooging der “Muette de Portici” hadden in gang gestoken.
En dat zij gematigd zijn, en voorzeker geen oogenblik denken op scheiding met
Holland, daarvan vinden wij het klaar bewijs in het besluit dat zij nemen.
Zij willen eenvoudig van de gelegenheid gebruik maken om, langs vredelievenden
weg, den Koning er toe te brengen de “grieven” die bestaan te verwijderen. Een adres
aan den Koning wordt opgesteld en tot het zenden van een afvaardiging naar Willem
I besloten, afvaardiging die zal bestaan uit baron Joseph d'Hoogvorst, graaf Félix de
Merode, Frédéric de Sécus, Palmaert en.... Gendebien. Deze laatste, verrast door de
gebeurtenissen en er door meegestuwd, was dus op dit oogenblik de “gevangene”
der gematigden geworden en verplicht, omdat hij niet anders kon, met hen op stap
te gaan.
De tekst van het adres aan den Koning begint eerbiedig: Sire, en er wordt in gezegd,
dat de ondergeteekenden, “zijne eerbiedige en getrouwe onderdanen” - dus geen
revolutionnairen! - door hun moed en standvastigheid in drie dagen een eind hebben
gesteld aan de gevaarlijkste volksbeweging - l'effervescence la plus menaçante - en
erge wanorders hebben doen ophouden - fait cesser de graves désordres. Ze zijn nu
“meester van den toestand”, maar, als de Koning die “goede burgers” - bons citoyens
- niet ondersteunt, dan kunnen
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zij voor niets meer instaan en dan zullen zij waarschijnlijk “het slachtoffer worden
van hunne poging”. Daarom zenden zij dan ook aanstonds een afvaardiging naar den
Koning om hem al het hachelijke van den toestand voor oogen te stellen en hem te
vragen aanstonds met het wegruimen der grieven een aanvang te maken. Het spoedig
bijeenroepen der Staten-Generaal zou daarvoor een geschikt middel zijn.
Ziedaar een document dat wij als het gewichtigste in gansch de geschiedenis der
Omwenteling beschouwen. Het bewijst duidelijk dat te Brussel alles nog kon
goedgemaakt worden, indien de Koning op het verzoek der notabelen maar dadelijk
wilde ingaan.
Hier hebben wij nu het “psychologisch oogenblik”. Willem I had nu de toekomst
in handen. Indien hij de afvaardiging van notabelen ontving en verbetering beloofde,
dan schonk hij moed aan de gematigden, dan ondersteunde hij hun wapens om de
revolutionnaire plannen der extremisten en Franschgezinden te voorkomen of
ongedaan te maken. Zoo niet, verspeelde hij de kans zijn kroon en België te behouden.
En hier zien we nu hoe de autocratische geest en de stijfhoofdigheid van den
Koning hem op het pad der tragedie voerden. Wat? Hij zou die afgevaardigden van
muiters ontvangen? Pactiseeren met 'n straatopstand? Dan kende men hem niet. Ten
andere, wat beteekende al dat lawaai? Had hij niet, in zijn Message royal van 1829,
bewezen dat hij “het einde der toegevingen” bereikt had?
Het besluit viel, onverbiddelijk en onbegrijpelijk tevens: zijne twee zonen, de
prinsen Willem en Frederik, aan het hoofd van 6000 soldaten, zouden naar Brussel
oprukken “om er de orde te gaan herstellen”. Met zulke daad te stellen teekende de
koning zijn eigen doodvonnis. Niets kon nu meer den onverbiddelijken gang der
zaken tegenhouden of veranderen.
De gematigden - waarvan de afvaardiging in Den Haag doelloos rondliep zonder
den Koning te kunnen bereiken - lieten nochtans den moed niet zakken. Wanneer zij
vernamen dat de koninklijke troepen in aantocht waren en Brussel naderden, besloten
zij met beide Hollandsche prinsen voeling te zoeken. Baron van der Linden
d'Hoogvorst begaf zich naar Vilvoorde om aldaar, in het legerkwartier der beide
bevelhebbers, van dezen te vernemen welke bevelen de Koning hun gegeven had.
Frederik en Willem van Oranje konden maar een enkel antwoord daarop geven: zij
moesten oprukken
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naar de hoofdstad en deze met hunne soldaten bezetten.
Wanneer het nieuws van die komende bezetting Brussel bereikte, bracht het er
een buitengewone beroering te weeg. De gedachte aan gewapend verzet kwam
oogenblikkelijk opdagen: hier nu heeft het voorbeeld der Juli-Omwenteling van
Parijs aanstekelijk gewerkt. Werklieden en burgers - leden der kleine burgerij - loopen
te wapen, halen de kasseien uit den grond, voeren tonnen, wagens en meubelen aan,
en beginnen oogenblikkelijk overal barrikaden op te werpen. De Brabantsche kokarden
prijken nu overal op hoed en borst...’
Tot zoover Van Essen's fictio belgica.

III
Thans de Nederlandsche geschiedenis.1)
Zetten wij eerst het mes der critiek in de zinsneden, die het relaas geven van het
gebeurde vóór de opstelling en aanbieding van het adres aan den Koning.
De burgerwacht, vertelt Van Essen, werd samengesteld op initiatief van baron van
der Linden d'Hoogvorst. Het staat vast dat dit niet het geval is: de burgerwacht is
gevormd op initiatief van de bevoegde overheid. De commandant van het garnizoen
meende om redenen, die ik elders heb uiteen gezet, niet aanstonds gewelddadig te
moeten ingrijpen. De schutterij, samengesteld uit het gemeenste grauw, was
onbetrouwbaar; men had haar reeds in 1829 de wapenen ontnomen; en het eenige
wat haar commandant kon doen, was die thans zoo goed mogelijk te doen bewaken
door een piket chasseurs.
De benedenstad en het centrum van het burgerlijk bestuur, het Stadhuis, bleef
daardoor onbeschermd. Onder die omstandigheden, rapporteerde de gouverneur van
der Fosse, ‘j'ai appelé quelques officiers de l'ancienne Garde Bourgeoise’ - de
historische locale noodorganisatie, die een paar jaren te voren bij de invoering der
schutterij was ontbonden, - ‘pour essayer de s'opposer au désordre sans ajouter à
l'exacerbation. Ce moyen 's organise et c'est la seule porte de salut pour la ville’.2)
D'Hoogvorst was op dat oogenblik nog niet in stad; het initiatief is zeker niet van
hem uitgegaan; hij was trouwens

1) De aangehaalde bescheiden vindt men afgedrukt in Gerretson, Muiterij en Scheuring, 1830,
Bronnen, I en II.
2) Van der Fosse aan de la Coste, 26 Aug. 1930.
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allerminst een ‘man van energie en met een groot vooruitzicht’, maar, naar het oordeel
van alle tijdgenooten, een ijdele zwakkeling,1) het werktuig van zijn bekwameren
broeder Joseph, en de speelbal der Jacobijnen. Hij heeft een hoogst dubbelzinnigen
rol gespeeld en is geëindigd met de zaak des volks, die hij voorwendde te dienen, te
verraden.2)
Het volgt uit dit feit, dat de burgerwacht oorspronkelijk geenszins een illegale
organisatie was; de gouverneur zelf was de feitelijke commandant: ‘je fais ici le
Bourgmestre, le commandant de la Garde Communale, celui de la Garde Bourgeoise’.
Of Van der Fosse den burgerwacht heeft bijeengeroepen naar aanleiding van vroeger
met De la Coste, den unionistischen minister van Binnenlandsche Zaken gehouden
besprekingen, blijft een open vraag. Onwaarschijnlijk is het niet. Althans is zeker,
dat zijn maatregelen de volle goedkeuring wegdroegen van den te Brussel
verblijvenden minister van Gobbelschroy. En even zeker is, dat zij goedgekeurd
werden door Van der Fosse's chef, De la Coste, en den Koning zelf: nauwelijks was
het bericht van het optreden der burgerwacht in den Haag aangekomen of er gingen
ijlbrieven naar alle gouverneurs der zuidelijke provinciën evenals naar den
burgemeester van Leuven3) met machtiging om, zoo noodig, eveneens burgerwachten
op te richten.
Een tegenstelling tusschen troepen en burgerwacht bestond aanvankelijk niet; ook
te Brugge, waar de factie op 28 Aug. door omkooping van den cipier - een
oud-napoleontisch soldaat - een 8 tal galgebrokken uit de gevangenis ontsnappen
deed, die met het gemeen brand stichtten bij den nederlandsch-gezinden president
van den rechtbank, Sandelin, hield het kleine garnizoen zich op den achtergrond, en
werd de muiterij in bloed gesmoord door den burgerwacht, die daarna in de
uitnemendste verhouding met het garnizoen de orde verder bewaarde.4) De oprichting
van den burgerwacht is dan ook geen daad van Belgisch zelfstandigheidsgevoel en
allerminst het begin der ‘Belgische revolutie’.
De vergadering van notabelen dan? Het is waar, dat deze vergadering spontaan
bijeenkwam. Is die spontane bijeen-

1) Zijn rol en karakter herinneren op een treffende wijze aan die van den Heer Van Cauwelaert.
2) Vgl. d'Hoogvorst aan De Sécus, 17 Sept. 1830 en Mevrouw d'Hoogvorst - d'Argenteau aan
de Mercy d'Argenteau, 18 Sept. 1830.
3) De la Coste aan d'Onijn de Castre, 28 Aug. 1830.
4) De Baillet aan De la Coste, 26 Aug. 1830.
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komst, of het daarin genomen besluit een revolutionnaire daad? Van Essen beweert
het: ‘immers, zij vergaderden om een daad van politiek belang te stellen, zonder zich
met het bestaan der Hollandsche overheden te bekommeren. Zij namen zelf het
bestuur der stad in handen, buiten alle officieele tusschenkomst om. Hier hebben we
waarlijk het begin der Revolutie’.
Al wederom mis. De daad van politiek belang, die de vergadering van notabelen
stelde, was het redigeeren van een petitie. Het recht van petitie nu was een grondwettig
recht, en de unionisten hadden voor het jus utendi et abutendi van dit recht tegen
Van Maanen een fellen strijd gestreden, in welken zij den Koning - die tot tweemaal
toe over het wettige der petitiën het advies van den Raad van State had ingewonnen
- van de juistheid hunner interpretatie van de grondwet hadden weten te overtuigen.1)
Zelfs al zou derhalve de vergadering van notabelen een revolutionaire samenrotting
van politiek onbevoegden geweest zijn, en zelfs al zou zij, bij haar besluiten, zich
met het bestaan der Hollandsche overheden niet bekommerd hebben, dan nog zou
zij slechts volkomen constitutioneel hebben gehandeld.
Doch zij was geenszins revolutionair of toevallig en handelde volstrekt niet buiten
de wettige overheden om.
De notabelen bezaten destijds in het staatkundige een wel omschreven
bevoegdheid2) - de Koning-zelf noemde hen ‘notables reconnus’ -; hun spontaan
bijeenkomen in tijden van nood en hun optreden als een soort ‘breede raad’ wortelde
in de Zuid-Nederlandsche traditie.
Men zou zich trouwens vergissen, indien men meende, dat de notabelen met eenige
bepaalde bedoeling - ‘om een daad van politiek belang te stellen’ - bijeenkwamen.
Een der voornaamsten, Joseph d'Hoogvorst, die lid van de deputatie zou uitmaken,
verklaarde zelf ‘que, malade à la campagne, il avoit tout ignoré, avoit été appelé
ensuite à assister à une réunion, dont il ignoroit le but et ne connoissait pas ceux qui
devoient en faire partie’. Hun bijeenkomst was weliswaar in-

1) Vgl. Gerretson, Groen, I, Bescheiden, Kabinet des Konings (ter perse). Door zich met hun
petitie direct tot den Koning te wenden voldeden zij bovendien aan een bijzondere wensch
van den Koning, die zich minder aan de petitiën zelf had geergerd als aan de aanbieding
ervan aan de Staten-Generaal in stede aan Hem persoonlijk.
2) Zie over hun bevoegdheid: Van Kerkhove de Denterchem, Les Préliminaires de la Révolution
Belge, p. 2 en volg.
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formeel, doch zij zou eerst illegaal zijn geworden, indien zij als college optredend
daden zou hebben verricht die behoorden tot de bevoegdheden van de wettige
regeeringsorganen, wat niet het geval was. Geheel in de historische lijn zochten zij
machtiging en zelfs medewerking voor hun optreden bij de wettige overheden, - de
Regentie, en vooral bij den vertegenwoordiger des Konings, gouverneur Van der
Fosse: ‘Ils ont désiré que cette députation fut commissionnée et autorisé par la
Régence ou par moi;’1) Van der Fosse was als oud-napoleontisch ambtenaar echter
te goed geschoold om mede te werken aan eenige overschrijding van de grenzen van
zijn strict administratieve bevoegdheden; èn de gouverneur èn het dagelijksch bestuur
van Brussel weigerden als ambtenaar de deputatie te autoriseeren, hoewel ze, zooals
Gendebien den Koning mededeelde, als burger hun instemming met het denkbeeld
betuigden.
De bewering, dat de vergadering van notabelen ‘zelf het bestuur der stad in handen
nam, buiten alle officieele tusschenkomst om’, mist natuurlijk elken grond. De
vergadering van notabelen is ná 28 Aug. nooit weer bijeen geweest en heeft nimmer
naar het bestuur van de stad getaald. De Regentie is blijven functioneeren tot den
11en September en tot op den laatsten dag van haar bestaan is zij als wettig
stadsbestuur erkend en geraadpleegd door de leiders der burgerwacht, zelfs in die
mate, dat deze nog aan haar de benoeming overliet, uit een voordracht van 16
candidaten, van de Commission de Sureté, de laatste poging der constitutioneelen
om de vorming van een revolutionair bewind af te wimpelen.
Eerst het meeningsverschil in den boezem der Regentie, of deze
Veiligheidscommissie nog een legaal karakter droeg - de gouverneur van der Fosse
en de meerderheid der Regentie meenden van wèl, de burgemeester Wellens en een
minderheid van vier leden van niet, - leidde tot het vertrek van den burgemeester en
het uiteenvallen van het wettig stedelijk bestuur.
De drie eerste zinsneden van het relaas bevatten dus ongeveer evenveel feilen als
regels.
Slot volgt.
C. GERRETSON.2)

1) Van der Fosse aan De la Coste, 28 Aug. 1830.
2) De Koning aan den Prins van Oranje, 1 Sept. 1830: ‘qu'ayant demandé aux autorités locales
de se joindre à eux, celles-ci, ainsi que le Gouverneur de la Province, avoient donné à connoître
de ne pouvoir participer à l'envoy de la commission ou l'autoriser, mais que comme citoyens
ils l'approuvoient.’
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Büchner's Lenz.
Vooral in zijn drama Woyzeck is George Büchner in deze jaren zoo als het ware
weder opgestaan, dat hij, hoewel hij bijna een eeuw dood is, tot de huidige Duitsche
jongeren kan gerekend worden. Behalve door de waarde van zijn werk komt dit ook,
doordat zijn kunst de neerslag is van een tijd, die aan den onze doet denken. Door
de Fransche revolutie en de Napoleontische periode was het verleden afgesneden,
en de toestanden van verandering en gisting bleken te onzeker, om nog aan het rustig
opbouwen van een toekomst het geloof van het hart en de kracht van de hand te
kunnen geven. Dit is dan ook het voornaamste kenmerk van alles wat Büchner
gemaakt heeft, dat alleen ‘de oogenblikken’, los van elkander, en in een krampachtige
haastigheid, er in leven, maar dat die momenten noch uit een verleden zijn geboren,
noch monden in een toekomst, die ze vereenigen kan, en hun de vruchten van hun
bloei zal doen dragen.
De ongelukkige Woyzeck duikt op uit de ondoordringbare nevelen van een
schemerig weleer. Mishandeld en vernederd hinkt hij door zijn bestaan heen, als een
arme, opgejaagde hond, die niets heeft tot zijn verdediging dan enkel zijn dolheid.
Het mes is het einde voor hem, zijn geliefde, en bij den aanvang al van het drama
blinkt het ons tegen.
In Danton's Dood, Büchner's eersteling, flitst op dezelfde wijze de valbijl. Alle
medespelers - nachtwandelaars - doen met elken stap een schrede nader tot de
guillotine. Ze weten het, kunnen niet ingrijpen, machteloos tegenover alles, tenzij
het de deerne: het Heden, mocht wezen. Háár omhelzen zij met een wildheid, die
weet, dat de dood niets is dan stank en verrotting, en dat er alleen bloed klopt in wat
ge nu in de armen kunt klemmen. Marion, de lichtekooi, spreekt het uit voor hen
allen: ‘Ik ben altijd maar één ding, een ononderbroken smachten en aanvatten, een
gloed, een stroom. Het komt op hetzelfde neer waarin men vreugd vindt, in lichamen,
Christusbeelden, wijnglazen, in bloemen of speelgoed van kinderen; het is hetzelfde
gevoel: die het meeste geniet, bidt het meeste.’
Ook Büchner's prozafragment ‘Lenz’, waarin een kort tijdvak van het leven van
dezen zielszieken dichter wordt beschreven, heeft als gisteren en morgen den nacht
van den waanzin. Vluchtige oogenblikken slechts zijn het, die voorbij ons wervelen
in een spookachtige ronde, en waar door de vingers glipt wat gegrepen wil worden.
Het is geen toeval, maar
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een sterke zieleverwantschap, welke hem zich in de lotgevallen van den man deed
verdiepen, die gezegd had:
‘Es ist wahr, ich schmeckte schon
Augenblicke voll Entzücken,
aber Gott - in Augenblicken
steht denn da Dein ganzer Lohn?’

Aangrijpend is het weinige, dat Büchner na heeft gelaten, vol van die deernis, die ge
ook bij Dostojewski vindt, vol stamelende vervoeringen, geweldig van zeggingskracht;
maar toch kunt ge den twijfel niet van U afzetten, of dit vuur hier geen koortsgloed
zou wezen; ge aarzelt om dit werk, hoe wekkend het zich ook nù weer getoond heeft,
onsterfelijk te noemen. Het staat te veel onder den ban van zijn tijd, en de kunstenaar
heeft niet de grootheid bezeten, om zich aan dien greep te ontrukken. Eerder een
demon dan een god lijkt hem te leiden. Ook zou er gevraagd kunnen worden, of wat
onze generatie in Büchner bewondert, wel een volmaaktheid is, die tot een opstaan
en een spreiden van de vleugels noodigt, en niet een verscheurdheid waarin de eigene
wordt herkend en genoten.
Op zijn drie en twintigste jaar is Büchner gestorven, en het is dikwijls betreurd,
dat zooveel beloften onvervuld moesten blijven en zulk een begin van de kroon der
volmaaktheid beroofd moest worden. Ten onrechte. Mede heeft die vroege dood zijn
kunst bepaald. Hij die altijd zoo vatbaar voor voorgevoelens is geweest, zeide dikwijls:
‘ik weet, dat ik jong sterven zal.’ Ook voor het eigen leven heeft hij zich geen
toekomst kunnen denken; ook in het eigen leven heeft hij niet op een verleden
gebouwd. Enkel spot en hoon heeft hij voor zijn gymnasiastentijd over, waar aan
geschiedenis en oude talen, die hij haatte, het meeste gewicht werd gehecht, en de
exacte wetenschappen, die zijn hart hadden, werden verwaarloosd. Danton zegt het
in zijn naam: ‘Ik heb genoeg van de schoolbanken; als een aap heb ik me er
eeltknobbels aan mijn achterste op gezeten.’ En wat zijn huiselijk leven aangaat, de
begrijpende teerheid van een fijn aanvoelende moeder kon de stokslagen niet
vergoeden, hem toegediend door een vader, die discipline in het leger van Napoleon
geleerd had.
Als achttienjarige gaat hij in 1831 naar de universiteit van het fleurige, door den
Franschen geest verlevendigde Straatsburg. Hij denkt niet aan een letterkundige
loopbaan; met geestdrift legt hij zich toe op zijn lievelingsvak, de anatomie.
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Hij verloofde zich, in het geheim eerst. Gansch zijn hart geeft hij. Kuisch en trots
trekt hij zich terug van het luidruchtige studentenleven. Minachtend steekt hij den
draak met ‘de huidige republikeinsche windbuilen, die met roode mutsen op het
hoofd rond loopen’, en kort voor zijn afreis naar Gieszen (want hij is gedwongen
aan de universiteit van zijn eigen staatje, Hessen, zijn examens af te leggen) schrijft
hij nog: ‘je kunt er van op aan, dat ik me met de Gieszensche politieke tinnegieterij
en revolutionaire kinderstreken niet inlaten zal.’ Maar in het duffe, kleinsteedsche
landstadje kan hij zich met zijn conventies verachtende natuur niet thuis voelen, het
is hem niet mogelijk, deze korte beproeving als een noodzakelijken overgang naar
een weer gelukkiger aanstonds te beschouwen, hij begrijpt het wonder van den ketting
niet, waar schalm bij schalm aaneen is geklonken. Gieszen is nù, dus alle
werkelijkheid van vandaag en voor altijd.
In een van zijn wanhopige brieven uit die dagen, schrijft hij zijn verloofde: ‘De
smart betwist me jou; ik lig den ganschen dag lang in haar schoot.’ Waarschijnlijk
uit reactie tegen het overal hem grenzen stellende, stort hij zich midden in de oproerige
beweging, waarover hij kort geleden nog geglimlacht had. Spoedig wordt hij door
zijn geniale, onbegrensd begaafde wezen, zijn overheerschende mannelijkheid, de
leider ook van ouderen, en híj is het, die het bekende strijdschrift ‘De Hessische
Landbode’ opstelt. Onze Quack noemt dit het eerste socialistische manifest, verspreid
in Duitschland; maar het is geen socialistisch manifest; het mist elken economischen
grondslag, geeft geen middelen tot verbetering aan, noch houdt het rekening met
historische ontwikkeling.
Het vangt zoo aan: ‘Het leven van de rijken is een lange Zondag. Ze wonen in
fraaie huizen, ze dragen nieuwe kleederen, ze hebben vet glimmende gezichten, en
gebruiken een taal apart; maar het volk ligt vóór hen als mest op den akker. De boer
gaat achter den ploeg aan, de rijke echter gaat achter hèm aan èn den ploeg en drijft
hem voorwaarts, hem en zijn ploegossen, hij neemt het koren en laat hem de stoppels.
Het leven van den landman is een lange werkdag, voor zijn oogen teren vreemden
van zijn akker, zijn lijf is een eeltbuil, zijn zweet is het zout op de tafel der rijken.’
De tegenstelling: arm en rijk, deze bovenal treft Büchner, ze schreeuwt hem in
het gezicht, hier, heden; het medelijden wakkert den gloed van zijn toorn aan. De
armen zijn talrijk,
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dus laten ze de macht in handen nemen. Een moment ook dit weer - een stuiptrekking
- tusschen een voorgaand, een volgend.
Het complot wordt verraden, maar de verklikker, die alle overige samenzweerders
aangeeft, noemt niet den voornaamsten, niet Büchner. Men denkt, uit bewondering,
uit eerbied. Een schoon man was Büchner, slank, fijn van gelaatstrekken, en als hij
zijn kameraden toesprak, geleken zijn oogen op zonnen. Toch vlucht hij uit Gieszen
naar Darmstadt, naar zijn ouderlijk huis. Zijn vader behandelt hem als een gevangene,
zet hem (zelf is hij ook geneesheer) aan het werk met het ontleedmes. In voortdurende
angstkoortsen leeft hij voor een ontdekking, en meer dan den dood vreest hij den
kerker. In een brief, later, zegt hij: ‘Minnigerode is dood, zooals men mij schrijft,
dat beteekent, dat hij drie jaar lang dood is gemarteld. Drie jaren! De Fransche
bloedbeulen brachten iemand tenminste in een paar uren om, het vonnis en dadelijk
de guillotine. Maar drie jaren!’ Ziekte, vertwijfeling, en daar plotseling, niets dan
een schreeuw die zijn ziel geeft, schrijft hij Danton's Dood. Hij zendt het aan Gutzkow,
maar voor hij antwoord en geld voor de vlucht kan ontvangen, moet hij voort. Zijn
moeder helpt hem. Naar Straatsburg. Daar krijgt hij een rijken tijd. Meer en meer
trekt hij zich uit de politiek terug, die zooals zooveel in zijn leven, slechts een haastige
greep was. Onder uitnemende leermeesters maakt hij in de anatomie groote
vorderingen, doet op dit gebied gewichtige ontdekkingen. Tegelijk studeert hij ijverig
filosofie, de Grieken, Descartes, over wien hij een verhandeling schrijft; maar zijn
meest beminde wijsgeer is Spinoza. ‘Spinozisme,’ zegt hij, ‘is het enthousiasme van
de mathematiek.’ Zürich geeft hem den doctorstitel; hij wordt er tot privaat-docent
benoemd. Eerst denkt hij over Spinoza te lezen, maar hij besluit toch tot een
anatomisch onderwerp. Veel van de latere leer van Darwin is in zijn wetenschappelijke
theorieën te vinden, wordt verzekerd. Planloos alles, maar ongemeen geniaal. Slechts
weinige maanden in Zürich, sterft hij aan typhus. Echter in deze maanden, en vooral
in de tweede Straatsburgsche periode, die van Maart 1835 tot October 1836 loopt,
heeft hij veel tot stand gebracht; ook zijn beste werk geschreven: Woyzeck, Lenz,
en behalve vertalingen van Victor Hugo's Maria Tudor en Lucretia Borgia, voor
Gutzkow's tijdschriften, Leonce en Lena.
Dit blijspel is het minst geslaagde van zijn werken. De immer
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wisselende oogenblikken waren te zwaar en te angstwekkend voor den dichter, om
er als een kind mee te spelen. Te duidelijk zichtbaar is in dit stuk de invloed van
Brentano's Ponce de Leon; tot in het oneindige krijgt men er woordspelingen, ‘Witze’
te verteren, die zuurste en bovendien lang al beschimmelde vruchten uit den anders
zoo kostelijken oogst der romantiek.
Woyzeck werd, bij al het gemis aan bezonkenheid, harmonie, een machtig brok
leven. ‘Geen Duitscher,’ zegt Friedrich Gundolf in een studie over Büchner, ‘die het
arme, duistere, kwade aan het licht wilde brengen, heeft zoo hun diepste gronden
beroerd als Büchner.’ Het is overbekend tegenwoordig, dit drama, meermalen is het
gespeeld, op muziek gezet zelfs. Ook Danton's Dood, dat als liederen, wilde oproerige,
losbandige, hoonende en vertwijfelde, langs de straten gezongen, voorbij ons joelt,
is allerwege vertoond. Büchner's meesterwerk, de novelle Lenz, wordt minder vaak
genoemd, en daarom kan het goed zijn er uitvoeriger over te spreken; temeer omdat
niets zoozeer zelfbekentenis is als dit proza. Er ligt een bericht van den dorpsdominee
Oberlin aan ten grondslag, bij wien Lenz in 1778 verblijf heeft gehouden, en waar
hij liefderijk verzorgd is en verpleegd. Veel uit dit eenvoudige, trouwhartige verslag
heeft Büchner in zijn schets overgenomen.
Dit is een eigenaardigheid van hem, die behoefte om steeds zijn scheppingen aan
een waar gebeurd voorval of een bestaand document te verankeren. Vóór alles stelt
hij zich de opgaaf om natuurgetrouw te wezen, en zoo vinden we in Danton's Dood
herhaaldelijk stukken uit ‘l'Histoire de la Révolution française’ van Thiers letterlijk
overgenomen, terwijl hij voor zijn andere drama als materiaal het geval Woyzeck
gebruikte. In 1821 had die aan den drank verslaafde friseur uit ijverzucht zijn minnares
gedood; eerst in 1824 is hij terechtgesteld. Gedurende de tusschenliggende jaren was
een hevige strijd over de toerekeningsvatbaarheid van den misdadiger gaande; bekende
medici gaven over deze kwestie brochures voor en tegen uit, die later in boekvorm
verschenen en Büchner in handen moeten zijn gekomen. Naar zijn diepste wezen
wetenschapsman, wilde hij de methoden hiervan ook in zijn kunstwerken toepassen,
en voor de hand lag het, dat iemand, die zich, zooals hij, aan de losse oogenblikken
slechts verknocht voelde, hun éénmaligheid zou vast willen leggen in een streng
realisme, vrij van alle idealisme, fantasie en droom. Inderdaad
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hij wilde dit, ook in zijn novelle, en het zijn niet anders dan zijn eigen meeningen,
die hij in dezen vorm door Lenz laat verkondigen:
‘Aan tafel was Lenz weer in een goede stemming, er werd over literatuur gesproken,
daarmee was hij op zijn gebied. De idealistische periode begon juist toen in die dagen
en Kaufmann was er een aanhanger van. Lenz sprak heftig tegen. Hij zeide: De
dichters, van wie men zegt, dat zij werkelijkheid geven, hebben er in de verste verte
geen begrip van, maar toch zijn ze nog beter te verdragen, dan zij, die de werkelijkheid
zoogenaamd willen idealiseeren. Hij zeide: De lieve God heeft de wereld toch wel
geschapen, zooals zij wezen moest, en wij kunnen zeker toch wel niets beters in
elkaar prutsen; ons eenig streven moet er op gericht zijn, een beetje zijn schepping
na te doen. Ik wil in alles - léven, een bestaansmogelijkheid, en dan is het goed, we
hebben er dan niet naar te vragen, of het mooi of leelijk is. Het gevoel, dat hetgeen
geschapen is, leven heeft, moet boven die beide staan, en moet ons eenige criterium
wezen in kunstzaken. Overigens treedt ons dit slechts zelden tegemoet: in Shakespeare
vinden we het, en in de volksliederen hebt ge er den vollen toon van, ook hoort ge
dien dikwijls bij Goethe; heel de rest kan op het vuur worden gesmeten. Ze kunnen
nog niet eens een hondenhok teekenen, en daar willen ze idealistische gestalten. Alles
wat ik daarvan heb gezien, zijn houten poppen. Dat idealisme is de smadelijkste
miskenning van de menschelijke natuur. Laten ze eens probeeren zich te verdiepen
in het leven van den geringste, en het weer te geven in de trillingen, aanduidingen,
het gansch ijle, nauw bemerkte gebarenspel; iets dergelijks had hij gepoogd in ‘De
Hofmeester’ en ‘De Soldaten’. Het zijn de meest prozaïsche menschen onder de zon;
maar de gevoelsader is in bijna alle menschen dezelfde. Alleen is de bolster meer of
minder dik, waardoor zij heen moet breken. Oog en oor moet men er voor open
hebben. Toen ik gisteren in de buurt van het dal den berg opging, zag ik op een steen
twee meisjes zitten; het eene bond heur haar op, het andere hielp haar; het goudblonde
haar hing neer, een ernstig, bleek gezicht, en toch zoo jong, en de zwarte dracht, en
de andere zoo vol toewijding bezig. De schoonste, innigste afbeeldingen uit de
oud-Duitsche school geven er nauwelijks een begrip van. Dikwijls zou men graag
een Medusakop willen zijn, om zulk een groep in steen te veranderen, en de menschen
dan er bij te roepen. Ze ston-
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den op, en de groep was verstoord; maar toen zij naar boven klommen tusschen de
rotsen, was het weer een andere beeltenis. De schoonste voorstellingen, de verhevenste
tonen groepeeren zich, lossen zich op. Slechts één ding blijft, een oneindige
schoonheid, die overgaat van vorm op vorm, eeuwig blad na bladzij omgeslagen en
veranderend. Maar men kan die schoonheid waarlijk niet steeds vasthouden, in
museums opstellen, en op muziek zetten, om er dan oud en jong bij saam te roepen,
en knapen en grijzen erover te laten raaskallen en buiten zichzelven te laten raken.
Men moet de menschheid liefhebben, om in het eigenaardige wezen van elk te kunnen
binnendringen, niemand mag u te gering of te terugstootend lijken, eerst dán is het
mogelijk, dat ge hem begrijpt; het onbeduidendste gezicht maakt een dieperen indruk
dan het enkele gevoel voor het schoone, en ge kunt de gestalten uit zichzelven doen
treden, zonder iets van het uiterlijke er om heen te dichten, waar geen leven, geen
spieren, geen pols u tegemoet zwellen en kloppen.
Kaufmann wierp tegen, dat hij in de werkelijkheid toch geen typen voor een Apollo
van Belvedère of een Rafaëllitische Madonna kon vinden. ‘Wat komt er dat op aan,’
antwoordde hij, ‘ik moet bekennen, dat ik mij erg dood voel daarbij. Als ik bizonder
mijn best doe, kan ik er wel wat voor voelen, maar het beste doe ik er dan bij. Díe
dichter en kunstenaar is mij het liefste, die mij de natuur op zijn werkelijkst geeft,
zoodat er een gevoel uitgaat van wat hij heeft verbeeld, al het overige stoort mij. De
Hollandsche schilders zijn mij liever dan de Italiaansche; zij zijn ook de eenig
begrijpelijke. Ik ken slechts twee schilderijen, en dat wel van Nederlandsche meesters,
die een indruk op mij gemaakt hebben, als het Nieuwe Testament; het eene is, ik
weet niet van wien, Christus en de discipelen in Emmaüs. Als ge zoo leest hoe de
discipelen uitgingen, dan ligt dadelijk de gansche natuur in die paar woorden. Het
is een sombere, schemerachtige avond, een eentonige, roode streep langs den einder,
halfdonker op straat: daar komt een onbekende tot hen, zij spreken met elkander, hij
breekt het brood; nu herkennen zij hem op eenvoudige, menschelijke wijze, en de
goddelijk lijdende gelaatstrekken spreken duidelijk tot hen, en zij verschrikken; dan
is het donker geworden en iets onbegrijpelijks maakt zich meester van hen; maar het
is geen spookachtig huiveren, het is, als wanneer iemand een geliefde doode in de
schemering op oude wijze tegenkomt; zoo is dit schilderij
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met den éénvormigen, bruinachtigen toon, die erover ligt, den bleeken, stillen avond.
Dan nog dat andere: Een vrouw zit op haar kamer, het gebedenboek in de hand. Het
is er Zondagsch schoon gemaakt, het zand gestrooid, zoo vertrouwelijk, warm en
rein. De vrouw is niet naar de kerk kunnen gaan, zij zit nu thuis in den gebede, het
venster staat open, zij wendt zich daarheen, en het dunkt haar, als zweefden door het
venster, over het verre, vlakke landschap, de klokketonen van de dorpskerk binnen,
als vond hier de zang uit de naaste gemeente een echo, en de vrouw leest den tekst
na. -’
In dit fragment wordt Büchner de eigene theorieën ontrouw. Bedoeld als realisme,
zijn de beelden, die hij oproept, visioenen geworden. Er leeft een stille, donkere
macht in hem, een blind en magisch dringen, dat om de dingen, die hij strak en
nuchter wilde teekenen, buiten zijn willen, een wonderbaren schijn van stemming
spreidt. In zijn novelle tracht hij van dit vreemde, dat hij met somnambulisme in
verband brengt, een begrip te geven. ‘Hij vervolgde: de eenvoudigste, reinste natuur
hing het innigst met het elementaire samen, hoe fijner iemand geestelijk voelde en
leefde, hoe afgestompter werd bij hem dit elementaire zingtuig dan; hij hield dit niet
voor een hoogen toestand, het was niet zelfstandig genoeg, maar hij geloofde toch,
dat het een mateloos gevoel van zaligheid moest geven, zóó door het diepste leven
van elken vorm te worden aangeroerd, voor steenen, metalen, water en planten een
ziel te hebben, zoo droomachtig elk schepsel van de natuur in zich op te nemen,
gelijk de bloemen den ether met het wassen en afnemen van de maan.’
Voor een hoogen toestand houdt hij dit niet dus; toch is dat naar de diepte van het
onverklaarbare tasten, oneindig veel meer dan zijn verstandelijkheid, het werkzaamste
deel bij zijn scheppingen. Het verklaart ook zijn verwantschap met romantici als
Hoffmann, Brentano, en met Jean Paul. Altijd heeft men moeite gehad, om in de
letterkunde Büchner's plaats juist te bepalen. In zijn boek: ‘Shakespeare und der
deutsche Geist’, rekent Gundolf hem tot den nabloei der Stürmer und Dränger. In
alle opzichten onderschatte hij hem toen nog. Nu geeft hij hem meer de plaats die
hem toekomt, maar het lijkt me toch, dat, waar hij de ‘Ausdruckskráft’ van Büchner
hoog stelt, hij zijn ‘Ausdrucksgehált’ te laag aanslaat. Zeker is het, dat kracht van
zegging datgene is wat in Büchner's geschriften het meeste te bewonderen valt. Ook
Hebbel had daar al
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op gewezen. Maar wie de wonderbare, geheel eigen schoonheid van het verhaal Lenz
heeft genoten, zal dit naar inhoud toch geen louter fantasiegegoochel willen noemen.
In kracht in de eerste plaats, maar ook in wat nog iets meer blijkt, staat Büchner
boven de gewelddadige rhetoriek van Goethe's jeugdvrienden, hoeveel hij ook aan
iemand als Lenz te danken moge hebben.
Soms wordt hij ingedeeld bij het ‘Jonge Duitschland’. Hij stuurde zijn stukken
naar de tijdschriften van Gutzkow; op politiek gebied stond hij deze richting na, maar
verder had zijn sterke, eerlijke en menschelijke kunst niets gemeen met het dorre
strekkingswerk, waardoor over het algemeen deze groep wordt gekenmerkt. Trouwens
zelf kwam hij er tegen op, dat hij tot hen zou behooren. Het is het meest juiste, om,
zooals Gundolf dit in zijn laatste boek ‘Romantiker’ gedaan heeft, hem onder de
romantici te behandelen.
Ook het gebruik, dat hij van het landschap maakt, is romantisch. In Lenz neemt
het een grootere plaats in dan in zijn andere werken.
Misschien heeft hij in zijn bewuste conceptie de landschappen als een werkelijkheid
van rust en vastheid tegenover het koortsig van oogenblik tot oogenblik geslingerd
worden van den waanzinnigen dichter willen stellen; maar de in zonnevegen en
wolkenschaduwen opflitsende en wegduisterende bergflanken zijn veeleer, en wellicht
ook zijns ondanks, tot een machtig ontroerend beeld juist van Lenz' zieleangsten en
bange verwarringen geworden.
Om een indruk van zulk een natuurbeschrijving te geven, wil ik het begin van de
novelle vertalen, wat niet gemakkelijk is, immers Büchner gebruikt de taal uitsluitend
als middel, heeft haar om haar zelfs wil niet lief, zijn vocabularium is beperkt, en
dezelfde uitdrukkingen en woorden komen telkens terug:
‘Op den 20sten trok Lenz door de bergen. De toppen en hooge heuvelflanken in
sneeuw, de dalen beneden, grijsgrauw gesteente, groene vlakten, rotsen en dennen.
Het was waterkoud, de stroompjes bruisten van de klippen naar beneden en maakten
een sprong over den weg. De takken der sparren hingen zwaar neerwaarts in de
vochtige lucht. Langs den hemel trokken donkere wolken, maar alles zoo dicht - en
dan dampte de nevel naar boven, en streek log en mat door de struiken, zoo traag,
zoo plomp.
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Onverschillig liep hij verder, de weg kon hem niet schelen, nu op, dan neer. Moeheid
voelde hij niet, alleen vond hij het dikwijls vervelend, dat hij niet op zijn hoofd kon
verder gaan.
In het eerst benauwde het zijn borst, als het gesteente zoo wegsprong, het grijze
woud onder hem rilde, en de mist den omtrek van de vormen nu eens wegwischte,
om dan weer de geweldige ledematen half te onthullen; het drong in hem op, hij
zocht naar iets, als naar verloren droomen, maar hij vond niets. Alles leek hem zoo
klein, zoo nabij, en zoo nat. Hij had de aarde wel achter de kachel willen zetten, hij
begreep het niet, dat hij zooveel tijd noodig had, om een helling af te dalen, een
verwijderd punt te bereiken, hij dacht, dat hij alles wel met een paar schreden kon
uitmeten. Alleen, vaak, als de storm de wolken in de dalen wierp, en het tegen de
boomen opdampte, en de stemmen aan de rotsen wakker werden, eerst als ver weg
uitschallende donderslagen, en dan geweldig hem tegemoet bruisten in tonen, als
wilden zij in hun woeste gejubel de aarde bezingen, en de wolken als wilde,
hinnikende rossen toesprongen op hem, en de zonneschijn daar tusschen door
neersloeg en opvloog, en zijn bliksemend zwaard tegen de sneeuwvelden trok, zoodat
een verblindend hel licht over de toppen en in het dal sneed, of als de storm de nevelen
neerwaarts dreef, en er een lichtblauw meer in scheurde en dan de wind wegstierf,
en ver in de diepte beneden, uit kloven, uit de kruinen der dennen, als een wiegelied
en klokkengelui wegzoemde; en er tegen het diepe hemelblauw een lichte roodheid
opklom, en kleine wolkjes op zilveren vleugelen overtrokken, en alle bergtoppen,
scherp en vast, ver over het land heenglansden en blikkerden, - dan boorde zich dit
in zijn borst vast, hij stond hijgend, het lichaam voorovergebogen, de oogen en de
mond wijd open, hij geloofde, den storm moest hij insnuiven, alles in zich omvatten;
hij zette zich uit en lag over de aarde, in het al groef hij zich in, het was een wellust,
die pijn gaf; of ook, hij stond stil, en legde het hoofd in het mos, en sloot de oogen
half, en dan vloog het ver over hem weg, de aarde week weg onder hem, zij werd
klein als een dwaalster, en dook neer in een schuimenden stroom, die onder hem
voorbij dreef met zijn helderen vloed. Maar dit waren enkel oogenblikken, en dan
stond hij weer op, nuchter, kalm en rustig, als was er een schaduwspel aan hem
voorbijgegaan. Hij wist dan van niets meer.
Tegen den avond kwam hij op het hoogst gelegen gedeelte
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van den berg op het sneeuwveld, waarvan men weder af kan dalen naar het Westen;
boven zette hij zich neer. Tegen den avond was het rustiger geworden; de wolken
lagen vast en onbewegelijk aan den hemel; zoover de blik reikte, niets dan toppen,
waarvan breede velden naar beneden helden, en alles zoo stil, grijs en schemerachtig.
Het werd hem onuitsprekelijk eenzaam te moede, hij was alleen, geheel alleen. Hij
wilde spreken tot zichzelven, maar hij vermocht het niet, hij waagde het nauwelijks
te ademen; boog hij den voet dan klonk dat als een donderslag onder hem, hij moest
weer gaan zitten. Een namelooze angst overmande hem, hier waar het ‘niet’ was, het
ledig. Hij rukte zich los, en snelde de helling af, naar beneden.
‘Het was donker geworden, hemel en aarde losten in elkander op. Het leek hem,
als liep hem iets na, dat menschen niet verdragen kunnen, als jaagde de waanzin op
rossen achter hem aan.
‘Eindelijk hoorde hij stemmen, hij zag lichtjes. Een last viel van hem af. Men
zeide hem, dat het nog een half uur was naar Waldbach.’
Het zelfde romantische element, waardoor deze natuurbeschrijving bepaald is,
wordt in Lenz overal voelbaar. In Oberlin's bericht staat de volgende mededeeling
te lezen: ‘Mijnheer Lenz uitte den wensch om voor mij te preeken. Ik vroeg hem, of
hij dan de theoloog was over wien mijnheer K. mij bericht had gegeven. ‘Ja’, zei hij.
Ik vond het goed, het gebeurde op den daarop volgenden Zondag. Ik ging voor het
altaar, sprak de absolutie, en mijnheer Lenz hield op den kansel een mooie rede, ‘nur
mit etwas zu vieler Erschrockenheit.’
Dit nuchtere bericht wordt zóó herschapen:
‘'s Morgens ging Lenz uit. 's Nachts was er sneeuw gevallen, in het dal lag heldere
zonneschijn; maar ver in het ronde het landschap half nog in nevel. Weldra verliet
hij den weg, en klom een zacht hellende hoogte op, geen zweem meer van voetsporen,
langs een dennenbosch; de zon sneed kristallen, de sneeuw was licht en gevlokt, hier
en daar sporen van wild, licht in de sneeuw gedrukt, en naar het gebergte leidend.
Geen beweging dan een licht waaien, dan het ruischen van een vogel, die de vlokken
luchtig van den staart afschudde. Alles zoo stil, en de boomen alom met wuivende,
rein witte vederen voor den diep blauwen hemel. Het werd hem allemaal meer en
meer vertrouwd. De eentonige, ontzaggelijke vlakken en lijnen,
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waarvan het hem dikwijls toescheen of ze hem in geweldige tonen toespraken, waren
nu omhuld, een warm Kerstmisgevoel kwam over hem, menigmaal docht het hem,
of zijn moeder van achter een boom op hem toe zou treden, groot, en hem zeggen,
dat zíj het was, die hem dit alles had bereid. Bij het dalen merkte hij, hoe zich om
zijn schaduw een regenboog van stralen had gelegd; het leek hem, als had hem iets
het voorhoofd aangeroerd, en dat een wezen hem aansprak. Zoo kwam hij beneden.
Oberlin was in zijn kamer. Lenz trad vreugdig op hem toe, en zeide, dat hij zoo
gaarne eens wilde preeken. “Zijt ge theoloog?” “Ja.” “Goed dan, den volgenden
Zondag.” Lenz ging zielsvergenoegd naar zijn kamer. Hij zocht naar een tekst, om
over te preeken, hij ging in gedachten verloren, en zijn nachten werden kalm. De
Zondagmorgen brak dan aan, de dooi was ingevallen. Voorbijdrijvende wolken met
plekken blauw er tusschen. De kerk lag in de nabijheid, wat hooger den berg op, aan
een vooruitspringend gedeelte, het kerkhof er omheen. Lenz stond boven, toen de
klok begon te luiden, en de kerkgangers, de vrouwen, de meisjes in hun ernstig zwarte
dracht, de witte saamgevouwen zakdoek op het gezangboek met den rozemarijntwijg,
uit verschillende richtingen de smalle paden tusschen de rotsen opstegen en afdaalden.
Een zonneblik viel telkens over het dal, de lauwe lucht bewoog zich langzaam, het
landschap baadde in geuren - verweg klokgelui - het was, als loste zich alles in een
golf van samenklank op.
Op het kleine kerkhof was de sneeuw verdwenen, donker mos onder de zwarte
kruisen; een late rozestruik leunde aan den kerkhofmuur, en tusschen het mos een
enkele late bloem; menigmaal zonlicht, en dan weder donker.
De kerk begon, de menschenstemmen ontmoetten elkander in een helderen, reinen
klank; een indruk als keek men in zuiver en doorzichtig bergwater. Het gezang stierf
weg. Lenz sprak. Hij was schuchter; gedurende het zingen had zijn verstijving zich
geheel ontspannen, gansch zijn smart ontwaakte nu, en legde zich in zijn harte. Een
zoet gevoel van mateloos welbehagen kwam over hem. Hij sprak eenvoudig met de
menschen, zij leden allen met hem mee; en het was een troost voor hem, wanneer
hij over enkele moegeweende oogen slaap, en rust voor gekwelde harten mocht
brengen, wanneer hij boven dit door aardsche beslommering gepijnigde leven, het
doffe lijden naar den hemel voeren mocht. Hij was sterker gewor-

Leiding. Jaargang 2

71
den, toen hij eindigde. Dan vingen de stemmen weder aan:
Laat voor mij de heilge smarte
Als een bron zijn in het harte,
Lijden zij al mijn gewin,
Lijdend keer bij God ik in.

Het dringen in hem, de muziek, de smart schokken hem tot in het diepst van de ziel.
Het Al lag voor hem in wonden; hij voelde diepe, onuitsprekelijke smart daarover.
Nu een ander zijn: goddelijke, bevende lippen negen naar hem heen, zogen zich vast
aan zíjn lippen; hij ging naar zijn eenzame kamer. Hij was alleen, alleen! Daar ruischte
de bron, tranenbeken braken uit zijn oogen, daar kromp hij ineen, hij sidderde over
al zijn leden, het was hem, als zou hij uiteenvloeien, er kwam aan zijn wellust geen
einde. Ten laatste begon het te schemeren in hem, hij voelde een zacht en innig meelij
met zichzelf, hij schreide erom, zijn hoofd zonk op zijn borst, en hij sliep in. De
maan stond vol aan den hemel, de lokken vielen hem over het gezicht, tranen hingen
aan zijn wimpers, droogden op zijn wangen, zoo lag hij daar dan alleen en alles was
rustig en stil en koud, en de maan scheen den ganschen nacht, en stond boven de
bergen.’
Zulke stilten van een korte vergetelheid zult ge meer in Lenz vinden; ook Büchner
moet die zoo gekend hebben; maar dan dadelijk worden ze opnieuw in de draaikolk
der seconden meegezogen, die de wereld in een waaienden nevel oplost en alle
werkelijkheid ontneemt aan het duizelende zelf. Zoo beschrijft Büchner ten slotte
eigen zielsgeschiedenis, wanneer hij dit van den met zijn krankheid kampenden
dichter meedeelt:
‘Nu groeide de angst, de nachtmerrie van de krankzinnigheid zette zich aan zijn
voeten, de radelooze gedachte, alsof alles slechts droom was, opende zich als een
afgrond aan zijn voeten, hij klampte zich vast aan alles wat vorm had. Gedaanten
trokken snel aan hem voorbij, hij viel ze aan de borst, het waren schimmen, het leven
week van hem, en zijn ledematen waren verstijfd. Hij sprak, hij zong, hij reciteerde
plaatsen uit Shakespeare, hij greep naar alles wat zijn bloed misschien sneller zou
doen vloeien, alles probeerde hij, maar zoo koud, zoo koud.’
Nog van een tweetal fragmenten wil ik laten zien, hoe ze, slechts gebaseerd op
een paar onbeduidende aanteekeningen van Oberlin, door de geniale stemmingskunst
van Büchner,

Leiding. Jaargang 2

72
met die ademlooze volzinnen, dat wild koortsig betooverende proza tot tragische
gemoedstoestanden zijn geworden, welke deel uitmaken van een vreemde aan de
aarde ontrukte droomenwereld:
‘Het donker was al gevallen toen Lenz bij een bewoonde hut kwam aan de helling
van het Steintal. De deur was gesloten, hij ging op het raam toe, waardoor een
lichtschijn gleed. Een lamp verlichtte als het ware slechts één punt; haar licht viel
op het bleeke gezicht van een meisje, dat met half geopende oogen, langzaam de
lippen bewegend, achter het venster rustte. Verder weg in het duister zat een oude
vrouw, die met krassende stem uit een gezangboek zong. Na lang kloppen deed ze
de deur open, ze was zoo goed als doof. Ze zette hem wat eten voor, en wees hem
een slaapplaats aan, waarbij zij voortdurend aan haar lied verder neuzelde. Het meisje
had zich niet verroerd. Korten tijd daarna trad een man binnen, hij was lang en mager,
sporen van grijze haren, met ernstige, verwarde gelaatstrekken. Hij liep toe op het
meisje, krampachtig schokte ze op, en werd onrustig. Hij nam gedroogde kruiden
van den wand en legde haar de bladeren op de hand, zoodat zij kalmer werd en
verstaanbare woorden in traag sleepende, snijdende tonen voor zich uit zoemde. Hij
vertelde, hoe hij een stem in het gebergte gehoord had, en toen over de dalen een
weerlicht had zien flitsen, ook had iets hem vastgegrepen, waarmee hij had geworsteld
als Jacob. Hij wierp zich neder, en bad zacht en hartstochtelijk, terwijl de zieke op
een langzaam sleependen, fluisterend wegstervenden toon zong. Dan begaf hij zich
ter ruste. Lenz sluimerde droomend in, en dan hoorde hij in zijn slaap, hoe het uurwerk
tikte. Door het zachte zingen van het meisje en de stem van de oude vrouw tezamen
suisde het bruisen van den wind, nu eens naderbij, dan weder verder, en de bij beurte
heldere of bedekte maan wierp haar wisselend licht droomerig in de kamer. Eens
werden de klanken luider, het meisje sprak beslist en duidelijk, ze zeide, dat op de
klip aan de overzijde een kerk stond. Lenz keek op, en ze zat met wijdopen oogen
rechtop achter de tafel, en de maan spreidde haar stil licht over de gelaatstrekken,
waarvan een huiveringwekkende glans leek uit te stralen; tegelijk kraste de oude
haar lied, en onder dit wisselen en zinken van het licht, de tonen en stemmen, viel
eindelijk Lenz in diepen slaap. Hij werd vroeg wakker. In de schemerige kamer sliep
alles, ook het meisje was rustig gewor-
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den. Zij lag achterover geleund, de handen onder de linker wang gevouwen, het
spookachtige uit haar gezicht was verdwenen, het drukte nu niet anders dan een
onuitsprekelijk lijden uit. Hij trad voor het venster en opende het, de koude
morgenlucht stroomde hem tegemoet.’ ‘Op den derden van de sprokkelmaand hoorde hij, dat er een kind in Fouday was
gestorven, hij vatte dit als een dwanggedachte op. Hij trok zich terug in zijn kamer,
en vastte een dag lang. Den vierden trad hij plotseling bij madame Oberlin binnen,
zijn gezicht had hij met asch besmeerd, en om een ouden zak vroeg hij. Zij schrok
van hem, maar men gaf hem wat hij verlangde. Hij wikkelde den zak om zich heen
als een boeteling en sloeg den weg in naar Fouday. De menschen in het dal waren
al gewend aan zijn optreden, en er werden allerhande wonderlijke dingen over hem
verteld. Hij kwam in het huis, waar het kind lag. De bewoners hielden zich
onverschillig met hun dagelijksch werk bezig, men wees hem een kamer, het kind
lag in zijn hemdje op het stroo, op een houten tafel. Lenz huiverde, toen hij de koude
ledematen aanroerde, en de halfgeopende, glazige oogen zag. Het kind kwam hem
zoo verlaten voor en hij zelf zoo alleen en zoo eenzaam. Hij wierp zich over het lijk
neder. De dood verschrikte hem, een hevig leed maakte zich van hem meester: die
gelaatstrekken, dat stille gezicht, ze zouden aan de ontbinding prijsgegeven zijn - hij
knielde neder, en bad met alle wanhoop der vertwijfeling, of God een wonder aan
hem doen wilde, en het kind in het leven terugroepen, en hoe zwak en rampzalig hij
zelf was; dan zonk hij gansch in zichzelven terug, en sleepte al zijn willen op één
punt tezamen. Zoo zat hij lang als verstard. Dan rees hij op, vatte het kind bij de
handen, en sprak luid en nadrukkelijk: ‘Sta op en wandel.’ Maar de wanden aapten
nuchter de klank na, als werd met hem den spot gedreven, en het lijk bleef koud, als
het geweest was. Toen stortte hij half waanzinnig neder, dan jaagde het hem op, weg
in het gebergte.
‘Wolken dreven snel de maan voorbij, nu eens alles in duister, dan weer doemde
het nevelig vervagend landschap op. Hij rende de heuvels op en af. In zijn borst een
helsch triomfgezang. De wind klonk als een lied van Titanen. Het was hem, als kon
hij een reusachtige vuist tot boven in den hemel ballen, en God naar beneden sleuren,
en hem tusschen zijn wolken voortsleepen, als kon hij de wereld met de tanden
vermalen
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en haar den Schepper in het gezicht spuwen; hij vloekte en lasterde. Zoo kwam hij
op het hoogste punt van het gebergte, en het ongewisse licht breidde zich onder hem
uit, waar de witte steenmassa's lagen, en de hemel was een dom, blauw oog, en de
maan stond er belachelijk middenin, onnoozel.’ Lenz is fragment gebleven, maar mede in dit fragmentarische ligt een deel van de
schoonheid. Ongebonden, los van een begin en een einde, konden Lenz' vervoeringen
en doodsangsten, zijn wegwarrelen in den heksendans der momenten, en dat zich
vastklampen aan een wegzinkende werkelijkheid in een grootsche ordeloosheid
worden weergegeven. En juist in dezen vorm, die eigenlijk geen vorm meer is te
noemen, vermag Büchner evenzeer het eígene wezen, in al zijn ijskou, koortsgloed,
reiken naar bijbelsche verhevenheid, onrust, ongeloof, neen te verbeelden niet, want
dit zou te omlijnd zijn, maar uit te stamelen, uit te snikken.
Dit schreef hij uit Gieszen aan zijn verloofde:
‘Niet eens meer is de wellust van de smart en het verlangen mijner. Sedert ik over
de Rijnbrug ging, ben ik als in mijzelven vernietigd; geen gevoel, dat in me levend
wordt. Ik ben een automaat, mijn ziel is van mij weggenomen.’
In eendere tonen eindigt het fragment:
‘Den volgenden morgen bij somber regenachtig weer kwam Lenz aan in
Straatsburg. Hij scheen goed bij zijn zinnen en sprak met de menschen. Alles deed
hij zooals de anderen dat deden, er was echter een ontzettende leegte in hem, hij
voelde geen angst meer, geen verlangen, zijn bestaan was hem een opgelegde last.
Zoo leefde hij verder.’
Büchner stierf. Het oogenblik was uitgebrand, tot asch geworden, het had niets
voorbereid. Als bij Lenz, zoo bleek ook bij hem geen andere oplossing dan die van
ondergang mogelijk.
AART VAN DER LEEUW.
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Witte vogel
Werelden zijn onbegrensd; op het zwaarteloos schip der droomen
Rustend en langzaam voortgedragen, boven de groene halmen
Die duizende aaneen zich heffen uit blanke waterplassen
Tot groene vlakken, boven dit onbetredene wijde vind ik
De eindloosheid der wereld, van alle bekommering ontdaan
En daar wil ik lang schuilen, maar het niet beëindigen
Van velerlei leed en taak, een reedloos machtig bevelen
Blijft in mijn bewustzijn, tot ook deze gedachten
Wegzinken in 't wijde als tijd in het tijdlooze,
Zij kunnen vergeten zijn in het land waar ik poosde.
Zoo beäam ik wat de trekkers in deze oorden
In zonderling opmerken van mijn geschiedenis en van vele
Andere mij doen hooren, want een milde hoogere
Waarheid is in hun en in mijn bevinden en ik voel
De vrijheid, de oude begeerde zee, lokkend bereikbaar.
Daarin is alles. Ik ben daar gelijk die anderen
Die in hun verschijning eeuwig zijn, veranderlijk wel, en die
Heffen in hun woord, hun verheldering al wat uit 't leven
Naar deze wereld zweefde, eindlooze bewogenheid
Heffen zij in hun vrede. Aan hun zijde biechtte
Ik lang de grilligheden van het diepste ervaren.
Doch een schril-witte en rappe vogel
Wint zich een veld van hemelblauw,
Er was eeuwige nevel en die werd verbroken,
Het woord van een kind klinkt, het oog
Van een lief menschenkind blinkt geruimen tijd,
De oude stroom van de liefde draagt mij weder.
Nog een kort leven leef ik met deze witte vogel
En sta in het aardsche dat nooit zoo volkomen
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In dag en nacht van geluk gloorde; het oogenblik
Bekoort als de eeuwigheid, doch zeer schrikwekkend
Is neven dit oord van geluk de neerslag van tijd en sterven.
Zeer eenvoudig doet godlijk bestaan zich in menschenvorm weten
Doch die luistert en schouwt is bijna vergaan als die schoone
Eenvoudigen hem voor oogen komen, geen heeft
Op aarde deze lijflijk gevonden, schoon zij nabij ons
In al het eigene zijn en spreken als menschen tot ons.
Maar ook zij geleiden eenmaal naar de groote
Raadslige zee van het al, wij herinneren ons
Hoe in onwetendheid onze ziel bruiste,
Die gestild in het weten van deze liefdedag,
Ook die stilte weder ontvaart naar de nacht,
Als bruisende onwetendheid zich stort in de golven.

NINE VAN DER SCHAAF.
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Hart en wereld
De nieuwe huizen aan de nieuwe straten,
Beprezen door de dwaze of veile schaar De drom der immer naamloozer gelaten,
Wars evenzeer van vreugde als van gevaar Vanzelve wendt het hart, vol troostloos weten,
Zich van een leven af, dat bidt noch vloekt,
Als 't met de onfeilbare aandrift der magneten
De streek van zijn verteederingen zoekt.
Het werd niet ouder, het is trouw gebleven
Aan alles waar zijn jeugd zich in verzweeg:
Een stadsplantsoen, waar hart en schaduw beven,
Het nauwe duister van een lauwe steeg.
En toch, ook dit komt met het ouder worden:
't Leven te zien met onbedrogen oog,
Vermoeid, omdat veel herfsten al verdorden,
Maar dat geen dood door schijn van bloei bedroog.

J.C. BLOEM.
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De verkondiging
Zij was een mensch, en had haar menschlijk recht. Dat eens, in de avondstond, voor de open deur
Der woning, oude vrouw met dun wit haar
En de oogen dof, ze op verre bergen 't licht
Der zon nog blinken zag, en dan haar blik
Weg van die gloed de wijde vlakte door
Zou keeren tot de schaduw van haar huis,
Waarin zij neergehurkt ten drempel zat.
En dan haar droom: Al dat verleden leed,
In schemer van herinnering verstild,
Waarvan haar ziel, al week de pijn sinds lang,
Nog steeds de vreemd-vergroeide teekens droeg.
En dichterbij, 't ontroerend wonder, dat
Geheel dit leven, onrust, vreugde en smart
Eén, heerlijk-schoon mysterie was, en leed
Niet minder diep en dierbaar dan 't geluk.
En eindlijk, vlak nabij, als over 't veld
Het laatste schijnsel wegstierf, wijl haar lijf
Verdonkerd in haar tuin van inkeer zat:
Of nu haar ziel een kleine schaduw werd
In 't langzaam wassen van een eeuwig licht,
Een ijle schaduw, die onmerkbaar traag,
Haast roerloos, in zijn stille glans vervloot...
Maar nochtans, toen God zelf dat recht verbrak
En zij, schoon jong, door 't huivren eensklaps wíst
Dat zij haar gaan en omgaan nu verloor,
Was weerschijn Gods in Gabriels oog haar méér
Dan eigen zekerheid van menschlijk recht,
En zonder aarzling de gewijde zin
Aanvaardend van zijn heiligende groet,
Schikte zij zich in blijdschap tot haar lot,
Voegde zij zich voor altijd naar zijn wil.

1917
P.N. VAN EYCK.
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Aanteekeningen
Het Wilhelmus in de universiteit te Gent en Colenbranders ‘trouw’ aan
het ‘vaderland’
Dit tijdschrift is niet tevergeefs opgericht. Een redacteur van De Gids, Prof. Huizinga,
moge gezegd hebben, dat ‘de geestelijke stofwisseling van onzen tijd aan een
periodiek niet meer vergunt om actief te kiezen en te leiden’, haar redacteur-secretaris,
Prof. Colenbrander, erkent nu, in haar laatste aflevering, dat een poging om leiding
te geven ‘in een Nederlandsch tijdschrift niet langer straffeloos zou worden verzuimd’,
en reeds een paar maanden vroeger was De Gids onder de titel ‘Van de Redactie’,
een reeks aanteekeningen begonnen, waarin dit zelfde nieuwe inzicht al tot uiting
gekomen was. Ik waardeer het gezonde zelfbesef dat voor het erkennen van fouten
niet terugdeinst. Nog meer waardeer ik de poging om hen te verbeteren. Ons land
kan er slechts bij welvaren wanneer een tijdschrift als De Gids zich van zijn verzaken
der taak die zijn naam uitdrukt ‘met schaamte’ bewust wordt en er nogmaals naar
streven gaat zijn lezers in deze moeilijke tijd weder op eenige belangrijke gebieden
tot ‘gids’ te dienen.
Of het, op al die gebieden, ook als een betrouwbare gids beschouwd mag worden,
een aanteekening in de December-aflevering, die de titel van ‘Wilhelmus te Onpas’
draagt en waarin ik met zekerheid de gedachte en de schrijftrant van Colenbrander
herken, wettigt daarover voorshands nog eenige twijfel. ‘Die bij de opening van den
cursus der vervlaamschte Gentsche hoogeschool de ingezette Brabançonne door het
Noordnederlandsche volkslied overstemden’, schrijft Colenbrander, ‘hebben aan de
zaak die zij meenden te dienen, voorzeker geen goed gedaan. Den Vlaamschen Leeuw
laten wij gelden: Vlaanderen dat eigen vreugd uitzingt in eigen lied. Maar waarom
voet gegeven aan de onware beschuldiging dat concessie aan de Vlamingen
ondermijning in plaats van bevestiging van den Belgischen staat beteekent? Het komt
er op aan, dezen een nieuwe basis te geven die alleen openhartig verkeer met en
vertrouwen in zijn Vlaamsche bevolking hem schenken kan’.
Het kan verwonderen dat deze geschiedschrijver met de feiten zoo achteloos
omspringt. Wat, na de officieele redevoe-
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ringen, toen het orkest de Brabançonne inzette, dit Belgische volkslied met de zoo
kenmerkende Fransche naam overstemde, was niet het Wilhelmus, maar de Vlaamsche
Leeuw tegenover welke Colenbrander een zoo genadige houding inneemt, en welks
derde strofe door het orkest ten slotte gesteund werd. Eerst daarop viel het publiek
met het Wilhelmus in: zinrijke overgang van die strijdbare liefde voor de binnen de
onnatuurlijke Belgische eenheid in hun nationaliteit beknotte en bedreigde
Nederlandsche gewesten, tot de strijdbare liefde voor het weder als natuurlijke eenheid
gevoelde, Noord en Zuid gelijkelijk omvattende, Nederlandsche vaderland.
Colenbranders denken en voelen is door de smetstof van zijn lijdelijk geërfd en
werkzaam gekweekt klein-neerlandisme zoo bedenkelijk aangetast, dat hij, de
geschiedschrijver, het Wilhelmus kortweg voor Noord-Nederland opeischend,
Zuid-Nederland zijn rechtmatig aandeel aan dat volkslied onthouden wil. Hij vergeet
daarbij dat de schrijver van het Wilhelmus reeds in de eerste strofe zijn ‘trouw’ aan
een ‘Vaderlant’ beleed, waaraan voor hem niet alleen Noord-, maar ook
Zuid-Nederland deel had, en dat deze dichter aldus inderdaad de geest vertolkte van
de man die hij in zijn verzen sprekende invoert: prins Willem. In zijn brief van 8
Juni 1572 aan Gouda, immers, schreef deze: ‘Dairentegen wat een eewigen loff ende
eere ghyluyden inleggen zult by allen natiën, ende wat een groot onwtsprekelicke
weldaet ende zalicheyt ghy u zelven ende uwen gantschen Vaderlande zullet doen,
zoo ghyluyden mildelicken verstreckende van 't geene dat u God de Heere verleent
heeft, ons helpet, dat Vaderlant in zyne oude vryheyt ende voorspoedicheyt wt die
clauwen der Spaensche gieren ende wolven weder te brengen’.
‘Uwen gantschen Vaderlande’. Zoo daarin naar Willems inzicht ook die deelen
nog begrepen waren, wier Fransch sprekende bevolking, tot groote schade voor de
Nederlandsche eenheid, van de andere, door taalgemeenschap wezenlijk en dus
blijvend verbonden gewesten niet werkelijk deel bleken, - dat in deze woorden Noord
en Zuid als één enkele onverdeelbare nationale eenheid gezien en gevoeld werden,
staat vast, en zooals het begrijpelijk is dat een Colenbrander, om het Wilhelmus
uitsluitend voor Noord-Nederland te kunnen naasten, de duidelijke beteekenis van
het woord ‘vaderlant’ in de eerste strofe verdonkeremaand wil hebben, zoo is het
begrijpelijk dat allen, in Noord en Zuid, die boven de staat-
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kundige splitsing uit, de eene, onverdeelde en onverdeelbare Nederlandsche natie
weder als werkelijkheid zien en voelen leerden, met vreugde in het hart vaststellen,
dat zij in het Wilhelmus, het oudste en dierbaarste, het van vóór de noodlottige
splitsing dagteekenend volkslied juist van die eene, onverdeelde Nederlandsche natie
bezitten, en een naasting daarvan uitsluitend voor Noord-Nederland gelijk door
Colenbrander zonder de geringste schaamte bedreven wordt, als onoorbare
verkrachting van zijn bedoeling onverdraagzaam afwijzen.
Die zoo denken, beseffen dat Zuid-Nederland zich in zijn tegenwoordige toestand
bevindt doordat ‘het gantsche vaderlant’ ‘van de clauwen der Spaensche gieren en
wolven’ niet werkelijk bevrijd is; niet volkomen bevrijd is, althans ten deele, ook
hierdoor: dat Noord-Nederlandsch provincialisme en geloofsvereenzijdiging zich tot
de nationale visie van de Zwijger niet konden verheffen; beseffen derhalve, dat het
Noorden de trouw aan het vaderland niet volkomen bewaard heeft. Verre van een
recht op die voor een zekere soort van klein-Nederlanders kenmerkende,
aanmatigend-hooghartige afzijdigheid tegenover de strijd in het Zuiden te bezitten,
die Colenbrander zich vooral aan het slot van zijn stukje vergunde, heeft de
Noord-Nederlander die het Wilhelmus als zijn volkslied beschouwt zijn aandeel in
de verantwoordelijkheid voor de bestaande toestand te erkennen, en ‘mildelicken
verstreckende van 't geen God de Heere hem verleent heeft’, tot herstel van die
nationale Nederlandsche eenheid mede te werken, die haar leven niet bij eeuwen
maar bij millenniën telt, en van wier werkelijkheid Noord en Zuid zich in de naaste
toekomst steeds dieper, vaster en algemeener bewust mogen worden.
Welk staatkundig streven in die hoop voor Zuid-Nederland ook besloten is,
Colenbranders stelling - dat de ‘beschuldiging’ volgens welke ‘concessie aan de
Vlamingen ondermijning in plaats van bevestiging van den Belgischen Staat
beteekent’, ‘onwaar’ zou zijn - zal er niet aan ten grondslag liggen. Het inzicht dat
ontnationaliseering van Vlaanderen voor de bevestiging van de Belgische staat
noodzakelijk is, hebben alle Belgische regeeringen sinds 1830 met zoo groote
consequentheid tot het beginsel van hun binnenlandsche staatkunde gemaakt,
Vlaanderen heeft iedere concessie dientengevolge door zooveel strijd moeten
afdwingen, de uitvoering van deze af-
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gedwongen concessies is door de Belgische regeeringen en hun trawanten zoo
volhardend gesaboteerd geworden, dat dit inzicht thans tot de fundamenteele
elementen van het begrip ‘Belgische staat’ behoort. Uit niets is gebleken dat dit nu
anders zijn zou, en iedere staatkunde, voor welke de Nederlandsche Natie een
innerlijke werkelijkheid is, zal dus onvermijdelijk van dit andere beginsel uitgaan:
dat iedere concessie aan Vlaanderen inderdaad een ondermijning van de Belgische
staat is.
Ook Colenbranders meening, dat het mogelijk zijn zou ‘den Belgischen Staat’
‘een nieuwe basis te geven die alleen openhartig verkeer met en vertrouwen in zijn
Vlaamsche bevolking hem schenken kan’, is dus onhoudbaar, want ons beginsel
beheerscht zelfs de regeling die op het oogenblik als eerst voor de hand liggend doel
van nationaal streven beschouwd mag worden, hoewel zij de Belgische staat nog
schijnt te handhaven: de federatieve. Het doet dit alreeds in zooverre dat een federatief
België, waarin de volledige zelfbeschikking van Vlaanderen doeltreffend verzekerd
ware, van de ‘Belgische Staat’ gelijk wij die kennen, nauwlijks de naam zou overlaten.
Wie staatkundige eenheid van een gesplitst volk, mits de nationale onschendbaarheid
van zijn deelen op de striktste wijze gewaarborgd zij, niet onmisbaar acht, en aan de
mogelijkheid van zoodanige waarborgen in België nog niet geheel wanhoopt, moet
deze regeling als de ideale oplossing beschouwen.
Ten volle echter beheerscht het beginsel, dat iedere concessie aan Vlaanderen een
ondermijning van de Belgische staat is, zelfs de federatieve gedachte voor hem die,
als ik, zoolang de huidige staatkundige ordening van Europa niet fundamenteel
gewijzigd is, staatkundige eenheid als de noodzakelijke uitdrukking van een werkelijk
levende nationale eenheid voelt, en die ten overvloede de bestaanbaarheid van een
België, zelfs een federatief België, waarin Vlaanderen volledige zelfbeschikking zou
genieten, onwaarschijnlijk, zoo niet onmogelijk acht. Het is daarom, dat hij de strijd
voor de federatieve regeling - praktisch onder de gegeven omstandigheden, de toestand
van het volksbewustzijn in het Noorden en in het Zuiden voorop, de eenige
onmiddellijk vruchtbare - met overtuiging aanvaardt. Zoowel, immers, wanneer de
Belgische staat haar weigert als wanneer hij haar aanvaarden mocht, zal zij volgens
hem onvermijdelijk de natuurlijke splijtzwam blijken, door
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wier werking de innerlijke onhoudbaarheid van de Belgische staat, de noodzaak van
een ook staatkundig een en ondeelbaar Nederland overtuigend, dat wil zeggen door
de ondergang van het eerste, door de geboorte van het tweede bewezen wordt.
Klein-neerlandistische verblinden als Colenbrander, Belgicistische renegaten als
Vermeylen ten spijt, is in de ontwikkeling van het nationale eenheidsbewustzijn de
dag waarop in Vlaanderen het Wilhelmus weder spontaan als onmiddellijke
uitdrukking van nationaal eenheidsgevoel gezongen kon worden, een gedenkwaardige
datum. Ook in Noord-Nederland, waar dezelfde ontwikkeling onder minder gunstige
omstandigheden geschieden moet, zal die dag eerlang komen. Zijn komst zal verhaast
worden, wanneer de onwaarde van beschouwingen als die van Colenbrander in De
Gids zoo scherp mogelijk in het licht gesteld wordt. Wie aangaande de nationale
beweging nog tot zulke stukjes in staat is, weet niet wat een levende stroom, die zijn
bedding zoekt, zelfs in ons land is en worden kan.
P.N.V.E.
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Verschijningen en verschijnselen
VII: J. Slauerhoff
(Saturnus, Hijman, Stenfert Kroese en van der Zande, 1930; Serenade, The
Halcyon Press, Maastricht en Brussel, 1930; Eldorado, C.A.J. van Dishoeck,
Bussum, 1928; Oost-Azië, door John Ravenswood, De Gemeenschap, Utrecht,
1927).
I
De kerntrek van Slauerhoffs wezen, zooals dit zich tot nu toe heeft laten zien, en
waaruit zijn poëzie dus verstaan moet worden, is een overwegend zintuigelijk-bepaald,
een door de onmiddellijke persoonlijke en maatschappelijke werkelijkheid niet
bevredigd, in lijdelijk-ontgoochelde levensvrees of levensonlust zelfs als
onbevredigbaar ervaren geluksverlangen. In ‘Chlotarius’, een 1923 geschreven
vierledig gedicht over een vroeg-middeleeuwsch vorstenkind en als al Slauerhoffs
gedichten van dezelfde soort een nauwlijks verhulde zelfbeschrijving, zijn de twee
hoofdvormen van dat geluksverlangen, hun karakter, maar hun verband tevens,
vollediger en zuiverder dan elders aangeduid. De eerste is de felle, in ‘Kloostertijd’,
de begin-afdeeling nog niet belichaamde bevredigingsdroom der volstrekte
geslachtsvervulling. De tweede is de bevredigingsdroom van een dadenleven, dat de
engheid, vlakheid, dorheid van het heden hem dwingt als grootsche maar vergane
werkelijkheid in het verleden te leggen, welks grootschheid het heden echter des te
ondragelijker, welks vergankelijkheid, welks daaruit afgeleide zinledigheid het des
te somberder maakt. Deze tweede droom is machtiger dan de eerste. Het ‘met zware
vlagen’ aantastend, schijnt het verleden de onbevredigbaarheid van het heden zoowel
naar de kant van de daad als naar die der geslachtsvervulling voorgoed te bezegelen.
In waarheid is heel dit gezicht van een grootsch maar zinledig verleden het
droom-visioen van een uit willooze onmacht en ontgoocheling in wederzijdsche
prikkeling ontstane lijdelijkheid: een vergrooting der subjectieve onmacht tot de
objectieve doelloosheid van het gansche leven, die het persoonlijk gemis van alle
daadkracht als met het wezen des levens overeenstemmende noodzaak rechtvaardigt,
en bevestigt. Een ‘snel ontmoedigd’, ‘machtloos, roerloos’ mijmrend, een ‘naar het
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lichtschuwe en onzichtbare’ neigend, ‘schuw, besluiteloos en teeder’ kind: dat is,
voor Slauerhoff, Chlotarius. ‘Teeder’, maar ‘tot eigen wrevel’. De pijnlijke knotting
der persoonlijke, op het grootsche gerichte daadkracht uit zich in ‘Knapentijd’
tegenover de platte karikatuur van de daadkracht waar het heden hem mee omringd
heeft, als gekwelde en redelooze drang tot vernietiging. Verschijnt de geslachtsdroom
Chlotarius - van wat het heden blijkens ‘Jongelingstijd’ ook tot zíjn verwezenlijking
aanbiedt vol verachting afkeerig - in de eene figuur van ‘Frédégonde’ ten slotte
belichaamd, dan blijken in deze ideale, als toekomstig aanschouwde, maar niet minder
dan de dadendroom onverwezenlijkbare geslachtsvervulling al de ontwrichtende
gevolgen der van binnen uit door de ingeschapen onmacht veroorzaakte knotting
tezamen als tot wreedheid aangehitste gewelddadigheid opgenomen.
Slauerhoff zelf is Chlotarius. Een tot onbelemmerd, grootvrij handelen en genieten
dringend geluksverlangen. Daaronder een ingeschapen onmacht tot zulk handelen
en genieten, die door de spoorlooze ondergang, de vergankelijkheid, de zinledigheid
ook van het grootste gebeuren haar noodgedwongen lijdelijkheid rechtvaardigt. Zoo
vinden wij in deze overwegend-zintuigelijke, deze overwegend-erotisch zintuigelijke,
deze dus onvermijdelijk ook overwegend egocentrische natuur - in welke het gevoel,
verhuld of onverhuld, nagenoeg uitsluitend tot dat van een nerveus-gespannen
zintuigelijke zelf-ervaring beperkt gebleven is en de gedachte zich nooit tot de
onafhankelijke verkenning van andere levensmogelijkheden ontwikkelen kon - als
product van een aan de zintuigelijke persoon dus dienstbare gedachte de leer van een
volstrekte zinledigheid, doelloosheid van het leven, die, middellijk welhaast overal
zichtbaar of voelbaar, de dichter te zeer als beginsel bewust geworden is, dan dat hij
haar soms niet ook onmiddellijk en als opperste levenswet beleden zou hebben.
Als opperste wet. Ik mag ook zeggen: als eeuwige wet; en hieruit, uit deze
bestendiging van de oorzaak der alles beheerschende onbestendigheid, deze
vereeuwiging der vergankelijkheid tot almachtig levensbeginsel is het te verklaren,
wanneer ‘Fin de Siècle’ aan het ‘laissez aller’ der lijdelijkheid de begeerde
‘grootschheid’ toeschrijft, die de oorzaak der lijdelijkheid, de onmacht, voor de daad
zelf onbereikbaar maakt; wanneer, onder haar soeverein gebod, het genietend grijpen
en
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uitputten van het vergankelijk oogenblik als met de eenig-eeuwige doelloosheid van
het leven zuiverder overeenstemmend, als wezensgetrouwer gezien wordt, in
‘Versailles’ zelfs ‘verhevener’ heet, dan een bestaan in en volgens de begoochelingen,
wier beginsel het waan-geloof in bestendigheid is en die voor hem noodwendig de
verstarring van het leven beteekenen. De eischen van dit bestaan, in de
maatschappelijke werkelijkheid rondom hem verwezenlijkt, moet hij dan ook afwijzen.
Zoo zeer, immers, krijgt dat zelfde besef van de volstrekte vergankelijkheid van alle
levensverschijnselen behalve hun vergankelijkheid zelf, krijgt de zinledigheid, de
doelloosheid van het leven bij Slauerhoff beteekenis van onomstootelijk dogma, dat
hij al wat, op het waan-geloof in bestendigheid berustend, verbindende kracht voor
zich opeischt, al wat uit onontvankelijke onderscheiden van goed en kwaad wetten
van geoorloofd of ongeoorloofd stelt, het individu erkenning van verantwoordelijkheid
afdwingt, als onrechtvaardigbare belemmering der individueele bevrediging op zij
schuift.
Reeds de neiging om eigen zijnsvorm als ‘grootsch’ en ‘verheven’ te doorleven
bewijst dat de eisch van lijdelijkheid, deze objectieve rechtvaardiging en zelfs
wettiging der subjectieve onbevredigbaarheid, zelf uit onmacht voortgekomen, de
dringende behoefte aan groot-vrij handelen en genieten niet tot verzaking en berusting
vermag te dwingen. Ook dit genietend grijpen en uitputten van het vergankelijk
oogenblik echter, waartoe het besef van de zinledigheid des levens zijn
geluksverlangen beperkt heeft moet, zoowel van buiten als van binnen Slauerhoffs
persoonlijkheid belemmerd, een onverwezenlijkt, een onverwezenlijkbaar ideaal
blijven. Van buiten zijn persoonlijkheid belemmerd, objectief onverwezenlijkbaar
wordt het, doordat het geluksverlangen in dat ideaal een met de werkelijkheid buiten
het ik in zijn beginsel en in zijn uitingen strijdige levensvorm najaagt. Daar de
buiten-individueele werkelijkheid machtig genoeg is om iedere bevredigende
verwezenlijking van die vorm te verijdelen, erkent het machtelooze verlangen haar
niet alleen als dat vijandig remmende, dat het slechts als onduldbare beklemming en
verstikking kan ervaren, maar openbaart het zich, als daad-verlangen naar vrijheid
van handelen, in een drang tot uitzetting, tot ontvluchting van de wereld der
werkelijkheid, voor welks bevrediging in deze lijdelijke natuur voornamelijk dat
herbergzaam
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asyl van alle lijdelijken, de wereld van de droom overblijft. In haar eeuwige vrijheid
en bestendigheid de volstrekte tegenstelling tot de beklemmende waan-bestendigheden
van het vasteland, wordt de zee voor Slauerhoff aldus bij uitstek het droom-domein
waarover hij zijn in de droomgestalten of -gedaanten van zijn ‘Eldorado’ belichaamd
geluksverlangen als drang tot uitzetting kan doen zoeken en zwerven.
Allereerst kan doen zoeken, want in aanleg heeft de drang tot uitzetting een doel:
buiten de onbevredigende werkelijkheid bevredigender levensgebieden te zoeken.
Maar die bevredigender levensgebieden worden feitelijk alleen als het verre onbekende
gezocht. Heeft Slauerhoff zijn drang naar dat verre onbekende voor eenmaal gevolgd
en ligt nu Oost-Azië als onmiddellijke werkelijkheid rondom hem, dan ziet hij daar,
blijkens het beste wat hij aan gedichten of gegevens terugbracht, voornamelijk het
in zichzelf stilstaande of verkommerde, het oude, gebrekkige of bizarre, het
vervallende of vervallene, het gestorvene maar in zijn gestorvenheid toch nog op
eenige wijze bestendigde, waarin de vergankelijkheid halfweegs gestremd schijnt
om aldus te scherper als de almachtige wet van het zinledige leven ervaarbaar te
worden. In die zinledigheid is de doelloosheid al begrepen. Van zoekers droomend,
en in zijn droom soms naar het verleden teruggrijpend, belichaamt hij in Columbus
diens bereiken van zijn vermeende doel als het noodlot, dat hem, in zijn tegen alle
klaarblijkelijkheid in ontkennen van de rondheid der aarde, de werkelijke doelloosheid
van zijn aandrang tot zoeken, de erkenning van zijn verlangen als aandrang tot
zwerven in het bewustzijn drijft. In ‘De Ontdekker’ als doel in zich zelf erkend, krijgt
de droom van dit doelloos zwerven, krijgt door hem de drang tot uitzetting bij
Slauerhoff een van zijn karakteristieke, als zoodanig reeds symbolische uitdrukkingen
van zijn voorliefde voor de eenvoudige varensgezel, wiens noch innerlijk noch naar
buiten aan iets meer gebonden van zee tot zee, van haven tot haven zwalken door
geenerlei vrije voorkeur of persoonlijke keus meer bepaald wordt; krijgt hij zijn
wezenlijkste samenvatting ten slotte in ‘Het Eeuwige Schip’ dat, als schip het symbool
voor het doelloos dwalen, in zijn eeuwigheid daarenboven het symbool voor de
eeuwige oorsprong van dat dwalen, de almachtige zinledigheid van het leven is.
De vijandschap voor die volstrekte tegenstelling tot wat dit symbool van het
‘eeuwige schip’ en het aan dat van het schip

Leiding. Jaargang 2

88
onafscheidelijk verbondene symbool van de zee vertegenwoordigen: de verstarrende
en verstikkende vastelandsche schijnbestendigheid, komt in ‘Het Eeuwige Schip’
nog niet tot uitdrukking. Dat doet zij in die andere droomgestalten, in wie het felle,
door onmachtsbesef tot haat gedreven gevoel der zelfde tegenstelling de verijdelde
drang tot daden in een blinde, doellooze vernietigingsdrift zijn noodbevrediging
verschaft. In ‘De Piraat’ keert deze noodbevrediging van de drang tot daden zich
nog enkel tegen de samenleving. In ‘Dschengis’ keert hij zich, als uiterste vorm van
de verijdelde, door zijn onmacht de persoonlijkheid ontwrichtende drang tot uitzetting,
tegen het heele leven. In het alverwoestingssymbool dat Dschengis is wordt de drang
tot uitzetting die demonische bezetenheid die, door haar onverzadigdheid
voortgezweept, niet rusten kan, voor zij door vernietiging van álle leven, haar
onverzadigdheid in de alomme doodsverschijning der aarde als onverzaadbaarheid
verzichtbaard heeft. Andere gedichten, als ‘Uiterste Kust’, of als het eind van ‘Het
Eeuwige Schip’ zien dezelfde drang tot levensvernietiging die in Dschengis actief
is, in barre levenloosheid van steen en golven voltrokken.
Nog op andere wijze wordt het ideaal van genietend grijpen en uitputten van het
oogenblik te verwezenlijken gezocht. Waar, als verijdelingsverschijnsel van de drang
tot handelen, de drang tot uitzetting het sterkst optreedt, vooral dus in die gedichten
waarin de neiging tot de zee het karakteristiekste tot uiting gekomen is, die van
‘Eldorado’ derhalve, heeft de tweede vorm van het geluksverlangen: de
geslachtsbegeerte, slechts een ondergeschikte beteekenis. Bijna overal waar het
geluksverlangen voor zijn bevrediging, het genietend grijpen en uitputten van het
oogenblik, op zijn onmiddellijke werkelijkheid aangewezen is, overheerscht de
geslachtsbegeerte en bepaalt zíj de vormen waarin de bevrediging gezocht en geheel
of ten deele verijdeld wordt. Dat ook hier de buiten-individueele werkelijkheid, die
van de maatschappij maar soms ook die van de vrouw, als remmend-vijandig of
ontoereikend gevoeld wordt, openbaart zich in de eerste plaats wederom in pogingen
om die werkelijkheid te ontvluchten. Een vlucht naar vroeger, bevredigender
levensvormen nu, waarin al wat het erotisch genieten der oogenblikken in het heden
belemmert, opgeheven gedroomd wordt. Voorbeelden voor zulke voornamelijk
erotisch bepaalde voorstellingen van het ver-
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leden zijn die gedichten wier motief een achttiende eeuwsch Frankrijk is, welks
wezen het woord ‘Versailles’ het volledigst samenvat. Door hun in het verleden
liggen, hun van het besef der vergankelijkheid, zinledigheid, doelloosheid van het
leven dus doortrokken-zijn, blijft ook in deze droomvervullingen noodzakelijk die
toon van onbevredigbaarheid, van als eenige zinrijke levenshouding erkende
lijdelijkheid, van ontgoocheling en vermoeidheid, waarin zij onvervuldheid als hun
oorsprong onthullen en meer nog dan werkelijke erotische vervullingsdroomen soms
enkel droomen aan een inniger harmonie van persoonlijke onbevredigdheid met een
buiten-persoonlijke omgeving van mensch en landschap zijn.
Naast deze erotisch-bepaalde ontvluchting der vijandig-belemmerende of
ontoereikende werkelijkheid in het verleden staat een, eveneens overwegend
erotisch-bepaalde droomontvluchting der werkelijkheid in de werkelijkheid zelf.
Binnen haar grenzen levend, doch door haar aan belemmeringen en kwetsingen
blootstaande, wier gronden zij niet erkennen kunnen maar die zij nochtans machteloos
ondergaan moeten, verschijnen ons, door deze laatste ontvluchting, die hetzij meer
fantastische, hetzij meer reëele, die nu niet buiten, maar binnen het hier en het heden
innerlijk losgeslagen onbevredigden maar bevredigingsdriftigen - mislukten,
haveloozen en gehavenden; uitmiddelpuntigen, dagdieven en vagebonden - die zich
tegenover de voorstellingen van droombevrediging of droom-ontgoocheling in
vroegere tijden ongeveer verhouden als Slauerhoffs eenvoudige hedendaagsche
varensgezellen, met wie zij de drang tot ongebondenheid gemeen hebben, met zijn
ontdekkers en zwervers uit het verleden. Genoodzaakt, zich binnen de vijandige
werkelijkheid buiten en tegen haar te handhaven, verschillen zij van Slauerhoffs
matrozen door datgene waarin zij op hun wijze met zijn piraten overeenstemmen.
Het zelfde, door onmachtsgevoel aangehitste gevoel van de onverzoenlijke, in de
tegenstelling tusschen zee en land gesymboliseerde vijandschap tusschen het als
volstrekt erkend maar onverwezenlijkbaar vrijheidsrecht van het individu en de
verminkende en verstikkende, als waan doorschouwde, maar onverwrikbare macht
die hem lamslaat of uitstoot, dat de piraat in zijn onverdraagzame haat tot doellooze
vernietiging drijft, uit zich bij die andere machtelooze losgeslagenen, die binnen de
werkelijkheid vrij willen blijven, in de guerillastrijd met dat typische wapen van de
daadlooze onmacht, de ironi-
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sche spot: bij Slauerhoff, waar deze uitdrukkelijk zulke figuren voor ons oproept,
maar ook daar, waar hij zich met hen vereenzelvigt en voor zichzelf hun taal spreekt,
door een uit zijn onmacht verklaarbare, krampachtig gewelddadige moedwil een
vaak naïef-brutaal of blageerend cynisme.
Voor zich zelf hun taal spreekt. Hier, immers, ben ik dat laatste, intiemste
ervaringsgebied genaderd, waarop geen droomontvluchting der maatschappelijke of
erotische werkelijkheid buiten en binnen die werkelijkheid hem mogelijk is, en waar
hij alleen en naakt tegenover zijn medemenschen, tegenover een vrouw, of tegenover
zich zelf staat. Zijn aan de maatschappij vijandig beginsel getrouw, bestrijdt hij haar,
maar zooals het zwakkere het sterkere bestrijdt, - in het klein: door zijn drang tot
genietend grijpen en uitputten van het oogenblik, met een vanzelfsprekende, maar
nochtans vaak schril-opzettelijk verkondigde voorkeur, op al datgene in de
samenleving te richten wat ontkenning van haar grondslagen of geboden is en door
een bewust-onverantwoordelijke verslingerdheid op drift en gril als symptoom van
haar ontbinding doorleefd kan worden; of door zich, gelijk de droomfiguren, die ik
het laatst noemde, eveneens vaak schril-opzettelijk, bij middel van zijn machtelooze
ironie, spot en cynisme in schijn van onafhankelijkheid uitdagend tegen haar op te
stellen.
Dezelfde houding neemt hij in menig gedicht ook tegenover de vrouw aan, vooral
daar waar deze een algemeenheid blijft en de onbevredigdheid van het diepst
geslachtsverlangen zich, als die van het daadverlangen tegen de maatschappij, tegen
de ontoereikendheid der in haar belichaamde bevredigingskansen keert. Gansch
anders zien wij Slauerhoff in die gedichten van ‘Saturnus’ en ‘Serenade’, waarin hij
zonder de wezensverhulling van zooveel andere verzen ‘schuw, besluiteloos en
teeder’ de minnaar is, die als ieder ander eenvoudig gelukkig zou willen zijn maar
de bevrediging van dit verlangen van binnen uit belemmerd of verijdelt voelt. Ieder
cynisme is in deze gedichten afwezig: beheerscht wordt, als zijn verhouding tot de
geliefde, zoo hun toon en rhythme door het gevoel van de vergankelijkheid, de
doelloosheid van het leven. Dit ontbreken van cynisme beteekent geenszins dat de
geliefde voor Slauerhoff in deze oogenblikken ook een in haar zelf als zoodanig
erkende en geliefde wèrkelijkheid is. Zoowel wanneer hij zijn visie op de eigen
geliefde of gewezen geliefde geeft, als wan-
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neer hij zich zelf in het leven van andere vrouwenfiguren tracht te verplaatsen, teekent
het hem, dat wat die geliefden of die vrouwenfiguren - ‘De Gouvernante’ bijvoorbeeld
- aan gevoel hebben, niet meer dan een soort met geslachtelijke onbevredigdheid
samenhangend zintuigelijk gevoel is; dat Slauerhoff het altijd min of meer
onbaatzuchtige, echte, menschelijke hartsgevoel, waardoor andere menschen of
dingen ons eerst werkelijk worden, ook hier in den grond nagenoeg volkomen ontbeert
en dus niet uitdrukken kan.
Voorzoover zijn geliefden of vrouwenfiguren - ik denk daarbij onder andere aan
‘Landelijke Liefde’ - als met hem samenstemmend voorgesteld worden, zijn zij dus
feitelijk slechts zelfverhullingen of zelfherhalingen van een ook in zijn al of niet
gedroomde geliefden aan zich zelf en zijn innerlijke aandriften en belemmeringen
niet ontkomend wezen. Ondanks het somtijds brutaal cynisme waarin de
geblaseerdheid van de erotisch vroegrijpe, maar wrevelig-schuchtere jongeling nog
levend gebleven is - die op de plaats waar zij staat, een alleenspraak, te gewild-rauwe
samenkoppeling van ‘eet- en minnelust’ in ‘Afrikaansche Elegie’ bijvoorbeeld, maar
vooral de smadelijk-verachtelijke regels over het ‘altijd liegen’ en ‘eeuwige trouw’
eischen der vrouwen aan het eind van ‘De Renegaat’, wiens figuur daar tot schade
aan het gedicht iets onvolwassens door krijgt - heeft een mengsel van kinderlijkheid
en vrouwelijkheid in Slauerhoffs binnenste het ideaalbeeld van de eeuwige en
eenvoudige idylle der volmaakte liefdebevrediging behouden. De grond van zijn
wezen, de onmacht, de lijdelijkheid kan zich, als de verwezenlijking van die idylle
nabij mocht schijnen, ook hier niet verloochenen. Eén oogenblik van zeldzame,
innerlijke verheldering, als in het tweede gedicht van ‘De Terugkeer’, kan hij in de
herinnerde geliefde de volstrekt eenige mogelijkheid van bevredigend aardsch leven
herkennen, van haar zeggen dat ‘zij werkte’, en ‘altijd iets wist te vinden’, ‘dat 't
grijs bestaan tot een rein wonder wijdde’, maar dat hij zelf het leven aldus ieder uur
van de dag tot een ‘rein wonder’ wijdbaar en niettemin ‘grijs’ noemt, bewijst niet
alleen des te dwingender, dat hij het ten opzichte van de geliefde noodzakelijk cynisch
genietend grijpen en uitputten van het oogenblik noch metterdaad in bevredigende
mate verwezenlijken noch met zijn heele innerlijk als werkelijk toereikend erkennen
kan. Bovendien echter, dat hij ook tot de simpele aanvaarding van het begeerde geluk
niet in staat is.
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‘Ik wil liever nog niet gelukkig worden’: woorden, in het gedicht schijnbaar door de
bijna-geliefde, inderdaad door Slauerhoff zelf gesproken. De onmiddellijke pijn door
de vrees voor het geluk is grooter dan de toekomstige pijn door het gemis van het
geluk. Ook wanneer deze pijn als scherper vermoed zou worden, dan de vaagheid,
de onvastheid van het innerlijk leven kan toelaten dat zij zijn zal, meer dan die pijn
van het heden heeft dat innerlijk niet noodig, om de vastheid van het geluk tot later
uit te stellen, dat wil zeggen te ontwijken. In ‘Chlotarius’ zagen wij, hoe deze zijn
hoogste ideaal van geslachtsbevrediging onverwezenlijkbaar in de droom der
gestorven Frédégonde belichaamde. Zooals Slauerhoffs zwerversdrang, uitdrukking
van zijn onmachtige daadverlangen, zich ten slotte als drang, niet naar vindbare
bevredigingsgebieden, maar in een drang naar het verre onbekende uitte, zoo doet
dit het onmachtige liefdeverlangen in ‘De Verre Prinses’ als drang naar de verre
onbekende: in geen werkelijkheid bereikbaar, slechts voor droomen - ‘gróóte’
droomen! - toegankelijk.
Aldus is Slauerhoff - de Slauerhoff die zijn gedichten ons tot nu toe leerden kennen
- ten slotte met zich zelf alleen, is heel zijn werk een in somberheid, bitterheid,
cynisme of weeke zelfverteedering rechtstreeksche of onrechtstreeksche uitdrukking
of verhulling van de, uit onmacht voortkomende, anders dan door overwinning van
die onmacht niet overwinbare innerlijke eenzaamheid. Met de onmacht als zijn
primaire grondtrek, met lijdelijkheid, met schuwe of bruuske, altijd pijnlijke nerveuse
overgevoeligheden naar buiten, en nerveuse overspanningen naar binnen als haar
eerste gevolgen, beteekent dit, in een natuur wier aandrang tot handelen en genieten
door haar onmacht altijd belemmerd, maar nooit gedood werd, tegenover de drang
tot uitzetting een drang tot samentrekking, die zich onder de invloed van vermoeidheid
- zooals de uiterste vorm van de drang tot uitzetting soms in een drang tot
gewelddadige vernieling van alle leven - noodzakelijk soms in een drang tot volmaakte
levensverstilling en levensvereffening openbaart: een volstrekte
levensonbewustwording door zelfvernietiging van het ik-bewustzijn, die bij Slauerhoff
niets mystisch heeft en volmaakt nihilistisch is. Slauerhoffs innerlijkste aanleg zelf
- dat de onmacht wel in staat is de geluksbevrediging te verijdelen of te belemmeren,
maar niet sterk genoeg om het geluksverlangen te dooden - sluit
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uit, dat hij die drang ooit anders dan zekere oogenblikken erkennen en volgen zou,
dat het nihilisme hetzij van de uiterste samentrekking hetzij van de uiterste uitzetting
als voor zijn heele bestaan beslissend beginsel aanvaard zou worden. In de
voortdurende innerlijke verandering van een leven welks eenige vaste kenmerk het
ontwijken van alle vastheid is, geeft geen wanhoop het de dwingende beteekenis die
er in besloten ligt, blijft, als het doodsverlangen waarin wij Slauerhoffs onbevredigd
geluksverlangen somtijds verkeerd vinden, ook het nihilisme der uiterste
samentrekking, als al het andere, door de eene ingeschapen onmacht tot daden een
voorbijgaande stemming.
Uitkomst, uit deze eentonige en beklemmende rondgang van het gevangen ik door
de altijd eendere binnenplaats van de eigen persoon is, tenzij hij er in mocht slagen
zich zelf van binnen uit te vernieuwen, voor Slauerhoff niet mogelijk. Van pogingen
om, nu de aarde tekort schiet, in de droom van een overigens nog immer erotisch
bepaald leven het heil van een buiten-aardsche bevrediging te zoeken, is voor een
zoo overwegend zintuigelijke, en erotisch zintuigelijke, een zoozeer op de aardsche
bevrediging gerichte natuur als de zijne slechts onwezenlijkheid en zelfvervalsching
te verwachten. Een andere mogelijkheid is, dat de voortgang van zijn leven hem, de
in zijn dichten deels vrouwelijke, deels knaap, deels jongeling geblevene, door de
eene of de andere hoofdvorm van zijn geluksverlangen toereikend te bevredigen, de
kracht geeft zijn andere vermogens de vrijheid te verschaffen, waardoor zijn zoo
lang vertraagde ontwikkeling tot de volledige en harmonische mannelijkheid, die
alleen onder de leiding van de geest door de wil voltooid kan worden, eindelijk kan
aanvangen. Zijn onmacht zou hij daarvoor te overwinnen, aan zijn zintuigelijkheid
het tyranniek gezag over zijn persoonlijkheid te ontworstelen hebben. De primairheid
van zijn onmacht, het naar alle zijden en tot in haar uiterste schakeeringen consequent
door haar bepaald zijn van zijn geheele, op haar eigen wijze zoo opmerkelijk
afgeronde, in werkelijkheid dus zoo afgesloten verschijning, wettigt de twijfel of
Slauerhoff tot die hernieuwing, die innerlijke zelfherschepping in staat zal blijken.
(Slot volgt.)
P.N. VAN EYCK.
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Boekbeoordeelingen
P.C. Boutens: Morgengedachten op den Vijftigsten Geboortedag van
Wilhelmina van Oranje-Nassau, Koningin der Nederlanden; Leiter-Nypels,
Maastricht, 1930.
In uitvoering van betaalde opdrachten gelegenheidsgedichten te schrijven, heeft in
beginsel niets tegen, mits de dichter, wanneer van hem niet enkel een spel van zijn
fantasie, maar het uitspreken van gevoelens en gedachten gevraagd wordt, ook
werkelijk de zijne uitspreekt. Boutens heeft dit zoo sterk beseft, - hij is zich daarbij
zoozeer bewust geweest hoe zijn optreden als vertolker van het Oranje-lievend hart
der Natie juist van hem, die de dichter vroeger als een aan de samenleving
wezensvreemde ‘paria’ beschouwde, verwonderen kon, dat de heele opzet van zijn
‘Morgengedachten’ door dit besef bepaald werd, het gedicht zelf vóór alles een
verklarende en rechtvaardigende verdediging van zijn eigen bestaansrecht geworden
is.
‘Morgengedachten’ is opgebouwd uit drie, door het slot van de eerste en de tweede
duidelijk onderscheidbare afdeelingen van tien, dertien en tien vierregelige strofen.
De eerste afdeeling legt door een beknopt overzicht van Boutens' innerlijke
ontwikkeling uit, hoe diens vrije, boven-nationale geest door de oorlog en zijn
gevolgen in een nationaal voelende, door dat gevoel aan zijn land gebondene
veranderd is. De tweede duidt aan, op welke grond dat nationaal gevoel zich tot liefde
en eerbied voor het Oranjehuis verbijzonderde: Uit het Wilhelmus, immers, leert de
dichter, hoezeer deze verbeelde zelfuitdrukking van de eerste Oranje-Nassau
tegelijkertijd de schoone uitdrukking van het beste in het Nederlandsche volk zelf
was, en hoezeer in dit ‘verband’ een blijvende bevestiging der wederzijdsche
verknochtheid van volk en vorstenhuis ligt. De derde afdeeling ten slotte - tweede
verbijzondering, nu van deze verknochtheid - omschrijft de aard van Boutens' liefde
en eerbied voor de huidige vertegenwoordigster van het Oranjehuis, Koningin
Wilhelmina persoonlijk.
Deze laatste en beslissende rechtvaardiging van ‘Morgengedachten’ is de zwakste.
Zijn eigen geest, ons land, het Wilhelmus, Prins Willem, zijn voor Boutens levende
werkelijkheden. Met Koningin Wilhelmina staat het anders. Na als grondslag van
zijn liefde en eerbied ook voor deze het door Prins Willem gelegd verband tusschen
volk en vorstenhuis aangewezen te hebben, erkent Boutens in haar slechts het
tegenover de vergankelijkheid van haar individueele onderdanen ‘eeuwig weder-
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keerend’ lid van haar geslacht, welks eigen persoonlijkheid hier dus niet, welks
symbolische beteekenis hier dus alles ter zake doet; ziet hij in haar, als koningin,
vervolgens niet de vorstin die zij onder onze parlementaire regeeringsvorm nu eenmaal
is, maar een gedroomde vorstin, die haar ‘dienaren’, d.w.z. haar verantwoordelijke
ministers, de leiders der door Boutens smadelijk verachte politieke partijen, zou laten
‘bedillen’, ‘over’ maar ook ‘met’ ‘de kern Uws volks’ - waartoe die dienaren dus
volgens Boutens blijkbaar niet gerekend mogen worden - inderdaad ‘regeeren’ zou:
ziet hij haar dus als een op de symbolische beteekenis van het Oranjehuis en op zijn
eigen persoonlijke afkeer van het politiek bedrijf dezer dagen berustende, in de
werkelijkheid echter niet verwezenlijkte staatkundige ideaalvoorstelling.
Zoo blijkt ons in Boutens' gedicht juist de vrouw, te wier eere het geschreven werd,
geen levende, om haars zelfs wil beminde, persoonlijke werkelijkheid, steunt zijn
rechtvaardiging, althans ten deele, op een óngerechtvaardigde fictie. Op het gedicht
als zoodanig heeft dit een veronzuiverende invloed gehad. Allereerst op de tweede
afdeeling. Ware Boutens' verachting voor onze demokratische politici in zijn visie
op Wilhelmina's verschijning, en dus tevens in de opzet van zijn gedicht, een minder
gewichtig element geweest, had hij zich onbelemmerd in de stemming van de
zomeruchtend voor zonsopgang, waarmee deze afdeeling begint, kunnen inleven, hij zou de schrille, dichterlijk overdedigbare verscheuring van deze stemming door
de strofe over de ‘politieke kermiskramen’ ongetwijfeld niet bedreven kunnen hebben.
Ook andere details wijzen er op, dat hij zich die stemming onder zijn dichten niet
volkomen eigen vermocht te maken. Reeds bij de eerste strofe van de tweede afdeeling
kan men vragen, of deze heele beschrijving van de in zijn ‘diaphane stilte’
gekarakteriseerde uchtend wel toeliet, de zee van de stad uit ‘hoorbaar’, laat staan
‘zwoegend’ hoorbaar te noemen. Evenzoo is het woord ‘straalt’ als uitdrukking van
het eerste daglicht vóór zonsopgang zeker niet ‘gezien’ en lijkt mij ook het klinken
van het Wilhelmus in dit prille uur niet voldoende geloofwaardig.
Noodlottiger is de opzet van het gedicht voor de derde afdeeling. Onvermijdelijk,
want kon de Koningin slechts als eeuwig en onpersoonlijk ‘symbool’ en als in de
werkelijkheid niet bestaande belichaming van een staatkundige ideaalvoorstelling
bezongen worden, dan moest de gevoelswaarde, het
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element van de warme, stroomende ontroering zwak, moest de dichter onmachtig
blijven, dat levende, onmiddellijk inslaande woord van liefde te vinden, dat alleen
de innerlijke betrekking van mensch tot mensch, ook al is de eene een vorst en de
andere een onderdaan, hem had kunnen geven. In het begin der derde afdeeling,
onder de invloed van het Wilhelmus en de figuur van ‘de Groote Zwijger’ nog uit
de voorraad van zijn eigen persoonlijke zielsvoorstellingen puttend, was hij tegen
het eind niet langer in staat de gemeenplaats te vermijden en zich boven de in zekere
mate gesublimeerde verjaarspreek te verheffen. Zelfs technisch is deze derde afdeeling
het minst bevredigend. Dat een Boutens hier onder zijn zesvoetige verzen twee
vijfvoetige toeliet, dat hij plaatsverwisselingen als ‘het onnoozle doen en het
verstandge willen’, dat hij, op de tegen het slot sterker wordende dreun van zijn
versmaat, en vlak na elkander, evenwijdige omzettingen als ‘dat hij hier gaat voorbij’
en ‘dat Gij niet gaat verloren’ noodig had, lijkt mij, hoewel rhetorische wendingen
of beeldvermengingen ook in de andere afdeelingen niet ontbreken, op zich zelf reeds
een bewijs, dat zijn dichterlijke aandacht onder het schrijven van dit derde gedeelte
verslapte.
Zonder verdiensten is een gedicht van Boutens niet denkbaar. Boutens heeft een
toon, die hij naar goeddunken schijnt te kunnen aanslaan. Hij heeft een techniek,
waarover hij vrijelijk schijnt te kunnen beschikken. Voor zijn persoonlijke gedichten
niet altijd onschadelijk, is deze vaste beschikbaarheid van toon en techniek bij het
schrijven van gedichten als ‘Morgengedachten’ een voordeel: danken zijn verzen
haar een zekere distinctie, en zelfs een zeker gezag dat, eenerzijds ook het minder
geslaagde soms een onverdiende rechtvaardiging dreigt te geven, anderzijds echter
ook voor dat minder geslaagde de handhaving van een door anderen onder dezelfde
omstandigheden niet bereikbaar niveau waarborgt. In zijn geheel een knap, interessant,
evenwichtig gebouwd en bezonnen volgehouden, maar desondanks onbevredigend
werkstuk, bevat ‘Morgengedachten’ in zijn overzicht van Boutens' eigen innerlijke
ontwikkeling, zijn beschrijving van de zomeruchtend, zijn passage over het Wilhelmus
allerlei beelden, verzen en strofen die ik met bewondering gelezen en herlezen heb.
P.N.V.E.
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[Maart 1931]
De verhouding tusschen Nederland en België
Sedert in 1925 minister Van Karnebeek met zijn ontwerpverdrag met België voor
den dag kwam heeft de verhouding tot dat land bij voortduring de aandacht van het
publiek getrokken. Dat is een verheugend verschijnsel. De verhouding van Nederland
tot de in het Zuiden daaraan grenzende gewesten was voor de Nederlandsche
buitenlandsche politiek steeds een zaak van het grootste gewicht, zij is de
belangstelling van hen die zich Nederlandsche staatsburgers voelen ten volle waard.
Indien men de gemeenplaatsen aanhoort die in Nederland in overvloed over de
verhouding tot België worden verkocht, krijgt men wel eens den indruk, dat in de
harten van alle Nederlanders als vurigste wensch die leeft naar toenadering tot België.
Zulk een indruk is geheel verkeerd. In het algemeen spelen in de buitenlandsche
politiek gevoelsoverwegingen geen belangrijke rol, en dat is maar goed ook. En in
de houding van Nederland jegens België kan in het geheel geen sprake zijn van een
bijzondere genegenheid des harten om de eenvoudige reden dat deze ten eenen male
ontbreekt. Wel is er in Nederland in toenemende mate een sympathieke belangstelling
voor het stamverwante deel der bevolking van België te bespeuren, en dat is een
verheugend verschijnsel, maar de Belgische staat is in Nederland verre van populair.
Indien hij dat tijdens den wereldoorlog een oogenblik geweest is, dan zijn toch zijn
gedragingen sedert dien wel bij uitstek geschikt geweest om vriendschappelijke
gevoelens radicaal uit te roeien, en er zal veel moeten gebeuren voordat hierin weder
een verandering komt. De overtuiging dat toenadering tusschen Nederland en België
gewenscht is - en die overtuiging heb ik - spruit voort uit zuiver zakelijke
overwegingen, ontleend aan het Nederlandsch belang (gelijk het trouwens ook een
Belgisch en algemeen-Europeesch belang zou zijn). De Nederlandsch-Belgische
quaestie is een onderwerp dat zich voor zakelijke bespreking zeer goed leent.
Sedert 1919 zijn wij gewend geraakt om te spreken van een
‘Nederlandsch-Belgische quaestie’. Zij is in dat jaar aan den dag getreden door
Belgiës optreden ter vredesconferentie van Parijs. Wat waren de oorzaken van dat
optreden?
In 1914 was over België het onheil losgebarsten dat het
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sedert lang had zien aankomen en dat het als een noodlot heeft moeten aanvaarden.
In 1905 had het, onder den druk der omstandigheden, naar een vooral militaire
aansluiting bij Nederland gestreefd, maar Nederland is daarop niet ingegaan. Deze
Nederlandsche toepassing van den in zulke zaken algemeen gangbaren regel, dat het
hemd nader is dan de rok, is in 1914 ook de juiste gebleken.
Het is begrijpelijk dat men in België uitzag naar middelen om een herhaling van
1914 te voorkomen, en dat men het van belang achtte, vóór alles op eigen kracht te
kunnen vertrouwen. Men ziet hier den band tusschen den drang naar veiligheid en
den imperialistischen droom van een groot en sterk België. Een Groot-België dat
zou moeten worden geconstrueerd niet alleen met stukken van Nederland, maar met
Luxemburg, een stuk Rijnland, zelfs met Fransch-Vlaanderen. Tenminste volgens
de meest extremistische voorstanders.
Groot-België was niet uitsluitend een militaire machtsdroom. Economische
motieven speelden ook een rol. Wanneer minister Beyens in 1916 een poging waagt
om Engeland voor Belgische uitbreidingsplannen te winnen richt hij die pogingen
op de Schelde, waarbij België zeer groote en wel vooral economische belangen heeft.
In de plannen gaat overigens het motief verloren. Opgezet ter voorziening in
aanwijsbare Belgische belangen worden zij tot fantastische grootheidswaan,
algemeene imperialistische neigingen, gelijk bij een ethnologisch ten deele en cultureel
goeddeels Fransch volk zeer begrijpelijk is. Maar den toets eener nuchtere critiek,
zooals bv. minister Beyens op de al te hoogdravende ideeën richtte, kunnen zij niet
doorstaan. Men komt dan tot een Belgisch imperialisme zonder bepaald aanwijsbaar
motief, de algemeene mentaliteit dat wat België maar begeert voor anderen, en met
name voor Nederland, wet behoort te zijn. Maar in de Belgische eischen van 1919
spreekt het veiligheidsmotief nog zeer duidelijk, gelijk in onze dagen in den eisch
van het Moerdijkkanaal het economisch motief zeer duidelijk spreekt.
In 1919 zien wij bij de Belgische regeering dus drang naar veiligheid en
imperialistische neigingen. Het imperialisme is met den veiligheidsdrang nauw
verbonden, maar daarmede daarom nog niet identiek. Samen vormen zij de dubbele
basis voor de eischen die België stelde en die ten koste van Nederland vervuld zouden
moeten worden.
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Over den gang van zaken te Parijs zal ik niet uitweiden en bepaal mij tot het aangeven
van de richtlijnen der politiek, die Nederland tegenover België ging volgen. Ik citeer
daarvoor uit de rede van den heer Colijn in de Eerste Kamer op 18 Maart 1927 (vóór
de verwerping van het toenmalige ontwerp-verdrag), naar welke rede minister Van
Karnebeek later met instemming verwees:
‘Nu die neutraliteit (de Belgische nl.) vervallen was, en nu voor Nederland zekere
voordeelen wegvielen, die daaruit voortkwamen, nu moest de Nederlandsche politiek
er op gericht zijn, om de nadeelen daarvan tot de geringst mogelijke afmetingen terug
te brengen. Dat was het eenige logische doel, dat aan de Nederlandsche politiek moet
worden gesteld.’
De minister heeft dat in de Tweede Kamer heel duidelijk uiteengezet. Hij heeft
daar in zijn rede gezegd:
‘Het vervallen van de neutraliteit van België was niet maar een droog
volkenrechtelijk feit, waarover men naar believen kon philosopheeren. Neen; het
vervallen van de neutraliteit van België stelde Nederland oogenblikkelijk en
automatisch voor de vraag: welke politiek zal dan nu tegenover België moeten worden
gevolgd?’
Het antwoord dat de minister zelf op die vraag gaf, luidde: ‘Een politiek van nader
bij elkaar’. Dat antwoord was juist. In dat ‘nader bij elkaar’ lag de oplossing van de
vraag: Hoe kan men, de feiten aanvaardende, de bezwaren, voor ons aan de opheffing
van de neutraliteit van België verbonden, ondervangen?’
De heer Colijn betoogde dan verder, dat deze politiek zich een dubbel doel moest
stellen, nl.:
‘Eenerzijds moest aan Nederlandschen kant bereidwilligheid worden getoond om
mede te werken aan het opruimen, aan het uit den weg ruimen, van zekere
wrijvingsvlakken, die er waren in de verhouding tusschen Nederland en België, en
aan den anderen kant moest worden uitgeschakeld de invloed van derden, de invloed
van groote Mogendheden.’
Ik zal mij eerst met dit laatstgenoemde punt bezig houden. De Nederlandsche
regeering wenschte dus bemoeienis van derden met de Nederlandsch-Belgische
verhouding te voorkomen. Men moet zich dat niet voorstellen alsof zij zich verbeeldde
dat, indien zij maar een accoord met België tot stand bracht, derden verder nooit
meer wanneer dat hun lustte hun neus in Nederlandsch-Belgische zaken zouden
steken. Het is
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nu eenmaal het voorrecht van machtigen, dat zij voor hun handelingen geen rechtstitel
van noode hebben. Gelijk trouwens in 1919 bleek. Van de groote mogendheden die
toen de herziening van de verdragen van 1839 decreteerden, hadden drie met die
verdragen niets te maken en de andere twee hadden, nog sterker, uitvoering ervan
aan Nederland gegarandeerd. Voor hun optreden bestond geen schijn van recht, en
toch decreteerden zij de herziening en legde Nederland zich daarbij neer. Het valt
niet in te zien, hoe ooit Nederland en België de groote mogendheden van bemoeiïngen
zouden kunnen afhouden, indien zij zich eens met de zaken van de Nederlanden
mochten willen bezighouden. Neen, wat de Nederlandsche regeering wenschte te
voorkomen was, dat België, voor de regeling van zijn verhouding tot Nederland,
aansluiting zou zoeken bij anderen, van welke het tegenover Nederland steun kon
verwachten. Te meer nu de resolutie van de ministers der groote mogendheden van
4 Juni 1919, die toen de basis der besprekingen was, de mogelijkheid van ingrijpen
bepaaldelijk open liet.
Dit gevaar was niet denkbeeldig. Nu de Belgische neutraliteit verviel lag het voor
de hand, dat Frankrijk zou trachten België aan zich te binden ter gedeeltelijke
verwezenlijking van den eeuwenouden wensch, om België te annexeeren. België
moest van de verwarde toestanden van 1919 profiteeren om zijn imperialistische
wenschen door te zetten. De kans bestond dat België, in de hoop op Franschen steun
tegenover Nederland, zich tot een aansluiting bij Frankrijk zou laten verleiden. Het
kon er met zekerheid op rekenen, dat het alsdan van Frankrijk steun ook krijgen zou.
Niet alleen als tegenprestatie; maar van het oogenblik af dat België een aanhangsel
van Frankrijk zou worden zou een triomf van het Belgische imperialisme, als
versterking van België bedoeld, tevens de beteekenis hebben van een indirecte zege
van den drang van Frankrijk in de richting van Rijn en Rijnmonden. Het Belgische
imperialisme en het Fransche hebben uiteraard geheel verschillende motieven, maar
wanneer Frankrijk en België samengaan ontstaat er in de practijk één
Fransch-Belgisch imperialisme. Zooals wij dat dan ook ondervonden hebben.
Of België met Fransche hulp zijn eischen ingewilligd gekregen zou hebben, is
uiterst twijfelachtig, maar dat zij daargelaten. De hoofdzaak was de vraag, of het den
fatalen stap
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zou doen van zich in Frankrijks armen te werpen en zoodoende den grondslag te
leggen voor de annexatie van België bij Frankrijk. Nederland zag de dreiging van
den ouden vijand in het Zuiden en trachtte het gevaar te bezweren. Men moet deze
Nederlandsche politiek zien als een episode in de worsteling van Nederland met
Frankrijk om de Zuidelijke Nederlanden.
De hierbij gevolgde methode was om aan de Belgische eischen een eindweegs
tegemoet te komen, en ik meen dat die methode juist was. Het in 1919/20 bestaande
gevaar was, dat Frankrijk van de crisisperiode zou gebruik maken om België aan
zich te binden, waarbij België den band zou aanvaarden, hopende dat dan in de
bestaande verwarde omstandigheden, samen met Frankrijk, iets zou kunnen worden
bereikt. Het kwam er dus voor Nederland op aan om zonder ongelukken den critieken
tijd door te komen, om dus voor eenigen tijd België van Frankrijk af te houden in
de, op grond van Belgiës verleden gerechtvaardigde, verwachting dat het onder
normale omstandigheden Frankrijk wel schuwen zou. Hiervoor was meegaandheid
de juiste weg, waardoor België zijn belang bij aansluiting bij Frankrijk ten deele
verloor, en het doet in dit verband niet ter zake, dat het stelsel bij slot van rekening
gefaald heeft doordat België tòch zijn militair accoord met Frankrijk aanging, noch
ook of de Nederlandsche regeering al of niet te zware concessies deed. Dat doet aan
de juistheid van het systeem niet af.
Ik heb hier niet gesproken over de andere zijde van minister Van Karnebeeks
politiek: het opruimen van wrijvingsvlakken ter effening van den weg van toenadering
van België tot Nederland. Op dat punt kom ik later terug.
Het Nederlandsche stelsel mislukte. België had ter verzekering van zijn veiligheid
niets van Nederland verkregen en ter bevrediging van zijn machtswensch lang niet
alles. Het wees de Nederlandsche aanbiedingen op het laatste oogenblik van de hand
en sloot zich bij Frankrijk aan, dat voorziening in de veiligheid en steun aan Belgische
eischen voorspiegelde. Frankrijk trad op de conferentie van Spa voor de Belgische
eischen in het krijt (Juli 1920), maar stiet op Engelsch verzet.
Thans vangt de periode aan die eindigt met de verwerping van het ontwerp-verdrag
in 1927. Dat in deze periode de Nederlandsche regeering haar aanbiedingen heeft
gehandhaafd, kan men billijken, gegeven dat haar standpunt, dank zij de
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onderhandelingen in 1919/20, reeds zeer sterk gepraejudicieerd was. Maar de vraag
moet beantwoord worden of het goed was, dat volk en volksvertegenwoordiging het
concessiestelsel verwierpen.
Belgiës houding was toen zóó, dat aan de overeenkomst met Frankrijk practisch
geen uitvoering gegeven werd. Het schijnt ook, dat naar de letter die overeenkomst
vrij onschuldig is. Het komt meer op den geest aan waarvan zij een uitdrukking is,
en waarin zij wordt opgevat. De vraag is dus of, door het verdrag aan te nemen,
Nederland tegenover de onbetwistbaar zeer groote nadeelen daaraan verbonden het
voordeel zou verkregen hebben dat het Fransch-Belgisch verdrag ook verder een
doode letter bleef en België zich naar Nederland zou oriënteeren.
Om redenen van veiligheid zeer zeker niet. Voor zijn veiligheid had België in het
ontwerp-verdrag van Nederland niets verkregen, andere hulp dan van Frankrijk had
België hier nog steeds niet te wachten, maar aan die hulp waren zoodanige nadeelen
verbonden, dat België, ondanks het militair accoord, haar in feite nog niet had
aanvaard. Blijkbaar verwachtte minister Van Karnebeek dat België, indien Nederland
het verdrag aannam, in zijn houding zou volharden, maar dat het, indien Nederland
het verdrag verwierp, over de bezwaren zou heenstappen in de hoop, dan maar samen
met Frankrijk de imperialistische verlangens vervuld te krijgen, waarvan Nederland,
door de verwerping, de gedeeltelijke vervulling weigerde.
Het is rechtvaardig te erkennen, dat de al-of-niet juistheid van die verwachting in
den strijd om het verdrag geen punt van overweging heeft uitgemaakt, en dat de vrees
van den minister voor het geval van verwerping juist is gebleken. Maar daarmede is
niet gezegd dat de verwerping een fout was. Om een dergelijk ruineus verdrag te
aanvaarden zou op zijn minst aannemelijk hebben moeten zijn, dat werkelijk het
door den minister gehoopte voordeel daarmede verkregen zou zijn geworden. En dat
was juist niet aannemelijk.
Ongetwijfeld zou men, evenals in 1919, door het doen van de aangeboden
concessies een tijdelijke ontspanning in de Nederlandsch-Belgische verhouding
bereikt hebben. Dat was in 1919 ook voldoende, maar in 1927 geenszins. Terwijl
men in 1919 kon uitgaan van de onderstelling, dat in latere, normale, tijden België
wel zoo verstandig zou zijn zich van
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Frankrijk verre te houden, was in 1927 juist het omgekeerde het geval. Men hàd toen
die normale tijden (voorzoover men dan tegenwoordig ooit van normaal kan spreken)
en tòch bestond er een dreigend gevaar van Belgische oriëntatie naar Frankrijk. Nu
ging men de verhouding van Nederland tot België dusdanig regelen, dat eerstgenoemd
land officieel werd erkend als executieobject voor het Belgisch imperialisme. Voor
wat Nederland betreft werd aldus een basis gelegd voor groeiende wrok en
verwijdering. Voor wat België betreft was het een triomf voor de imperialisten en
een schoone belofte voor de toekomst. Zoo werd het Belgisch imperialisme niet
begraven, zoo werd niet door het opruimen van wrijvingsvlakken de mogelijkheid
geopend van een Belgisch-Nederlandsche toenadering. Neen, de Groot-Belgische
gedachte werd verheven tot eenig aangewezen richtsnoer voor Belgiës optreden
tegenover Nederland. Er zou voor de toekomst geen andere mogelijkheid zijn dan
öf nieuwe capitulatie ervoor, óf weigering om verder te gaan. In het eerste geval zou
Nederland zich tegen Fransch imperialisme dekken door zich aan het Belgische te
offeren, hetgeen zinneloos ware; in het tweede geval zouden de gevolgen der
weigering, door den minister in 1927, terecht, gevreesd, wat later toch zijn ingetreden,
maar dan onder voor Nederland veel ongunstiger omstandigheden.
De verwerping van het verdrag was een geluk. Nederland heeft vermeden zich
nuttelooze schade toe te brengen en de verhouding tot België voor goed op een basis
te vestigen, als ware Nederland dienend erf ten opzichte van het heerschende België.
Nederland heeft zoodoende ten minste de mogelijkheid opengehouden om de
verhouding tot België nog eens ooit op een behoorlijke wijze te regelen.
Het is dus goed dat het verdrag werd verworpen. Maar tevens is wel zeker, dat door
de verwerping België terug in de armen van Frankrijk gedreven werd.
In 1919 was het doel van de Belgische politiek om op kosten van Nederland België
te versterken. Om de verhouding tot Nederland bekommerde men zich niet. In 1925
was men gaan inzien, eenerzijds dat op het stuk van versterking momenteel tóch niet
meer viel te bereiken dan Nederland al had toegezegd; anderzijds dat het toch wel
gewenscht was op goeden voet met Nederland te leven.
Toen Nederland nu de concessies weigerde ging België
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terugvallen in zijn oude tactiek: aangeleund aan zijn bondgenooten, met name aan
Frankrijk, van Nederland concessies af te dwingen. Het verkrijgen van concessies
toch bleef de hoofdzaak, aan toenadering tot Nederland, ook nu het die voordeelen
weigerde, werd niet gedacht.
Men moet hierbij niet denken, dat de verhouding tot Nederland de Belgische
politiek geheel zou beheerschen. Er zijn wel degelijk ook andere factoren, die de
aansluiting bij Frankrijk in de hand werken. Maar de houding van Nederland in zake
het verdrag deed de schaal definitief naar de Fransche zijde doorslaan.
Om te beginnen was daar nog de veiligheidsquaestie. Belgiës veiligheid is een
netelig vraagstuk, dat begrijpelijkerwijze na den oorlog aan het land bijzondere zorg
baarde. Een oplossing ervoor was gevonden door het militaire accoord met Frankrijk.
Dit accoord is de eenige positieve band welke België aan Frankrijk bindt. De
inhoud schijnt niet veel te beduiden te hebben. Maar het levert groot gevaar op, omdat
het het aanknoopingspunt wordt voor een inniger verhouding, als gevolg van nadere
afspraken tusschen de generale staven der beide landen. Dat zijn afspraken, waarbij
natuurlijk het overwicht van de Fransche boven de Belgische staf tot uitdrukking
komt. Zoodoende komt eigenlijk de Belgische buitenlandsche politiek in handen van
de militaire overheden, buiten contrôle van de volksvertegenwoordiging, die al zeer
krachtig zal moeten optreden wil zij de hier dreigende gevaren bezweren. Zij zal de
eigen militaire leiders moeten verloochenen, hetgeen steeds bezwaarlijk is. En die
militaire leiders staan onder Franschen invloed, dank zij het innige contact.
Nu moet men zich niet voorstellen, dat België met hart en ziel aan Frankrijk hangt.
In regeerings- zoowel als in militaire kringen wordt de aansluiting bij Frankrijk meer
gezien als een kwaad, noodzakelijk ter bereiking van bepaalde doeleinden. Er is geen
quaestie van, dat men ooit ervoor zou voelen, ooit het oogmerk zou hebben, zich
door Frankrijk te laten beheerschen. Een bepaalde wil om Frankrijk achterna te loopen
bestaat niet. Maar wèl bestaat het gevaar dat België in een zoodanigen feitelijken
toestand wordt gebracht, dat het wel genoodzaakt is Frankrijk ook te volgen waar
het dat niet wil en dus de satelliet van Frankrijk spelen.
Het militaire accoord, naar zijn inhoud vermoedelijk vrij onschuldig, draagt dus
de kiem van ernstige gevaren in zich.
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Zoolang de zelfstandigheidsgedachte sterk was in België werd het dan ook tamelijk
wel gesaboteerd. Van het oogenblik af echter dat weer een duidelijke politiek van
steunen op Frankrijk gekozen werd, moest dat wel anders worden. De Belgische staf
ging met de Fransche nauw samenwerken, hetgeen practisch wel moest beteekenen,
dat zij naar derzelver pijpen ging dansen. Fransche officieren hielden in België
inspectiereizen of verrichtten daar opmetingen als anderszins, al dan niet samen met
Belgische collega's. In Frankrijk en België werden tegelijkertijd commissies ingesteld
om het verdedigingsstelsel te bestudeeren. En al nam de Belgische commissie geheel
vrijwillig haar beslissingen, men kan zich voorstellen, naar wiens wenschen onder
de gegeven omstandigheden die beslissingen uitvielen. De Belgische regeering
ondertusschen ging met de handelingen der militairen accoord en werkte zoodoende
ook mede om België in het Fransche vaarwater te brengen. Met name geldt dat voor
den zeer Franschgezinden minister De Broqueville (die reeds vóór den oorlog
Groot-Belgische wenschen koesterde), die des te gevaarlijker is door zijn groote
handigheid, welke hem in staat stelt steeds weer onnoozele volksvertegenwoordigers
zoodanig voor de gek te houden, dat zij op stuk van zaken doen wat de minister wil,
al wenschen zij ook geheel het omgekeerde.
Als tweede oorzaak van de Fransche oriënteering van België zou ik willen noemen
de Vlaamsche quaestie. De strijd om de erkenning van Vlaanderens recht is fel, en
de regeering was bij slot van rekening anti-Vlaamsch. Dat deze apostelen der Fransche
cultuur, of van wat daar in België voor moet doorgaan, meer gevoelden voor
orienteering naar Frankrijk dan naar Nederland, en daarin een middel zagen om hun
positie in het binnenland te versterken, is niet onwaarschijlijk.
Verder zijn er ook economische banden tusschen Frankrijk en België. Van deze
lijkt mij in dit verband het belangrijkst de Fransch-Belgische samenwerking om het
Rijnverkeer naar Antwerpen af te leiden. Na den oorlog heeft Frankrijk gewenscht
de macht over den Rijn in handen te krijgen. Flet is daarbij vooral op Nederlandsch
verzet gestuit, en de strijd hierover heeft sterk het karakter van een
Fransch-Nederlandsch conflict. Frankrijk steunt nu België bij zijn economischen
wensch om Rijnmond en Rijnverkeer naar België te verleggen, en handelt daarbij
tevens uit eigen belang, omdat de Fransche invloed in België in ieder geval grooter
is dan in
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Nederland. Daartegenover steunt België Frankrijk in zijn streven om, met de
zoogenaamd internationale Rijnvaartcommissie als tusschenpersoon, gezag in het
Nederlandsche deltagebied te veroveren.
Van Nederlandsch standpunt gezien kwam het er onder de nieuwe omstandigheden,
nog evenzeer als in de dagen van minister Van Karnebeek, op aan, België's
zelfstandigheid te bevorderen, de aansluiting bij Frankrijk te verhinderen, en
toenadering tot Nederland in de hand te werken.
Het nastreven van dat doel was moeilijk: de Belgische politiek was beslist
anti-Nederlandsch, werkte met het dreigement van een ‘internationale oplossing’.
Bovendien was weer de heer Hijmans minister van buitenlandsche zaken geworden,
die wel zoowat als de verpersoonlijking van groot-Belgische imperialistische en
anti-Nederlandsche politiek mag worden beschouwd en van wien prof. Colenbrander
in Mei 1928 schreef: ‘Met betuigingen van goeden wil richt Nederland tegenover
dezen mede-onderhandelaar niets uit; hij zet ze om in excuses, satisfacties en
concessies, om straks te kunnen spreken van niet gehonoreerde beloften.’
Toch had Nederland ter bevordering van België's zelfstandigheid wel degelijk
invloed kunnen uitoefenen. Door nl. duidelijk te doen blijken, dat tegenover
Nederlands loyale bereidheid om met de meeste bereidwilligheid als gelijke met
gelijke te onderhandelen stond zijn volstrekte onwil om ook maar in het minst
tegemoet te komen aan Belgische afpersingspolitiek met de mogendheden als stok
achter de deur. Zoodat België ten onrechte voor zijn eischen profijt zou verwachten
van zijn tegenwoordige houding, maar wèl bij verandering van houding baat zou
vinden. Omgekeerd, indien de Nederlandsche regeering met verdoezeling van eigen
standpunt zich bepaalde tot betuigingen van welwillendheid, kon zij daarmede niets
anders bereiken dan een voortzetting van Belgiës houding, en een verlenging van
het geschil.
In De Gids van Mei 1928 schreef professor Colenbrander:
‘De fictie van een overwonnen Nederland, dat zijn territoriaal voortbestaan naast
een zegevierend, slechts eischen stellend België voor schending van zijn
gerechtvaardigde souvereiniteits- en verkeersbelangen zou moeten koopen, hebben
wij stukgeslagen en het is ijdel, de stukken nog aaneen te lijmen. Een België dat dit
beproeven mocht, heeft kans en aanspraak op een ‘bevredigende’ afkomst met
Nederland

Leiding. Jaargang 2

107
voor langere toekomst opgegeven en zal daarmede, gelijk de zaken eenmaal liggen,
zichzelf meer dan Nederland schaden. De eenige factor die België daarvoor behoeden
kan, is Belgiës inkeer. Dien af te dwingen is ten eenen male buiten onze macht, wil
en neiging, maar wij willen niet vergeten, dat hij door niets zoozeer vertraagd worden
zal als door een onzekere wankelmoedige houding van Nederland.... Niet wij hebben
te doen blijken dat wij het votum van 1927, maar België, dat het de eischen van 1919
verloochent.’
‘Twijfelachtig begin’ was de titel van het hier geciteerde artikel. Inderdaad geeft
de houding van de Nederlandsche regeering tot ernstige critiek aanleiding en indien
zij bij voortduring met binnenlandsche oppositie te kampen heeft gehad dan is zulks
vooral hieraan te wijten, dat zij nimmer duidelijk heeft doen blijken, oprecht het
zooeven geschetste en haar in 1927 als alléén mogelijk aangewezen stelsel te
aanvaarden. Klaarblijkelijk heeft zij langen tijd ernaar gestreefd bovenal maar tot
een oplossing te komen, hetgeen practisch beteekenen moest: een oplossing door
tegemoetkoming aan de Belgische eischen. Tot Mei 1929 heeft het geduurd eer zij
een krachtiger geluid deed hooren, en tersluiks heeft zij vlak daarop door een fatalen
misslag dit standpunt weer verloochend. Door nl. buiten een regeling van de quaestie
met België om, klaarblijkelijk gedreven door angst voor de door België te hulp
geroepen Centrale Rijnvaartcommissie, de Antwerpen-Rijnverbinding te gaan
verbeteren. Behalve als politieke fout is dit nog uit economisch oogpunt in het
bijzonder bedenkelijk, omdat Frankrijk en België van hun recht om over de
Nederlandsche waterwegen te varen sedert lang misbruik maken om, tot schade van
de Nederlandsche havens, de vaart naar Antwerpen te subsidieeren. De Nederlandsche
regeering weet daartegen blijkbaar niets beters te doen dan millioenen uit te geven
om het aldus gesubsidieerde verkeer nog eens extra gemakkelijk te maken.
Dit over den invloed dien Nederland op België had kunnen uitoefenen in de
hangende quaesties. De vraag of Nederland ook door het in uitzicht stellen van een
regeling der Belgische veiligheidsquaestie in overleg met Nederland invloed kan en
moet uitoefenen, laat ik daar. Ik besprak dat punt in De Gids van December 1930 en
de N.R.C. van 30 Januari 1931.
Maar ten slotte, Nederland kan wel eenigen invloed op
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België uitoefenen, het hangt uiteindelijk van België zelf af, hoe het zijn buitenlandsche
politiek voeren wil.
België is op dat punt altijd eenigszins onberekenbaar geweest, dank zij de groote
verschillen van gevoelen die in het land bestaan. Tusschen de voorstanders van
aansluiting bij Frankrijk, en die van splitsing van België en aansluiting van Vlaanderen
bij Nederland vindt men gematigder denkbeelden in alle schakeeringen. Maar hoe
zeer de heerschende richting ook Franschgezind mocht zijn, er is steeds een
zelfstandigheidswil te bespeuren geweest.
In den jongsten tijd is er een vrij onverwachte kentering in Belgiës houding
gekomen. De neiging om met Frankrijk erg voorzichtig te zijn en als zelfstandige
kleine staat aansluiting naar het Noorden te zoeken manifesteert zich heel duidelijk.
Misschien is dit eenigszins mede te wijten aan de ontwikkeling van de
Nederlandsch-Belgische quaestie. Daargelaten nu de houding van de Nederlandsche
regeering, waarover ik zoo straks reeds sprak, moet het in België toch wel duidelijk
geworden zijn, dat gegeven de houding van de Nederlandsche publieke opinie en
van de Nederlandsche volksvertegenwoordiging van de afpersingspolitiek geen heil
te verwachten was, wel echter van toenaderingspolitiek (afgezien dan van de
knievallen die de Nederlandsche regeering heimelijk weet te doen, zooals bij de
Antwerpen-Rijnverbinding). Maar dit is in ieder geval van bijkomstig belang voor
de kentering in België. De hoofdzaak is m.i. de ontplooiïng van de macht der
stambewuste Vlamingen, en de ontwikkeling van het veiligheidsvraagstuk.
De ontwikkeling van Vlaanderen sedert den oorlog heeft met stormachtige snelheid
plaats gehad. Van quantité négligeable werd het eerst een gevaar, waarmede een
anti-Vlaamsche regeering rekening moest houden. Als zoodanig werkte het natuurlijk
in de hand, dat de regeering zich tegen Vlaanderen en tegen Nederland, en naar
Frankrijk toe wendde. Als volgend stadium komt dan evenwel dat, waarin blijkt, dat
de stroom toch niet te keeren valt en dat ter redding van België het tevredenstellen
der Vlamingen een gebiedende eisch is. In dat stadium zijn wij op het oogenblik.
Men heeft, zij het lang niet overal met vreugde, de noodzakelijkheid moeten erkennen
om aan het Vlaamsche volksdeel een volwaardige plaats in te ruimen. Dit Vlaamsche
volksdeel evenwel - ik bedoel natuurlijk de stambewuste Vlamingen - gevoelt niets
voor Fransche
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opperheerschappij, en wenscht België vrij en zelfstandig te zien. De groeiende invloed
van Vlaanderen beteekent tevens groei van de zelfstandigheidsgedachte, zelfs vormen,
naar mijn overtuiging, de stambewuste Vlamingen de éénige binnenlandsche macht
in België, welke onder alle omstandigheden op onafhankelijkheid jegens Frankrijk
zal aansturen. Onlangs heeft de machtige organisatie van den Katholieken Vlaamschen
Landsbond de opzegging van het militair accoord met Frankrijk geëischt.
Ik zeide dat de zelfstandigheidswil ook is gegroeid door de ontwikkeling van het
veiligheidsvraagstuk. Toen na de verwerping van het Nederlandsch-Belgisch verdrag,
België zich met een zeker enthousiasme naar Frankrijk toewendde, was dat alleen,
omdat het daarvan profijt verwachtte voor zekere specifiek-Belgische doeleinden.
Omgekeerd wilde Frankrijk er natuurlijk alleen maar van profiteeren voor bepaalde
specifiek-Fransche doeleinden. En bij de innige samenwerking op militair gebied
die nu ontstond is datgene gebeurd wat ik daarstraks reeds noemde als het gevaar
van die samenwerking: hoewel het er België heelemaal niet om te doen was om
achter Frankrijk aan te loopen, werd het feitelijk in een zoodanigen toestand gebracht,
dat het nog slechts als een aanhangsel van Frankrijk kon worden beschouwd. Zooals
kort geleden een Belgisch liberaal Kamerlid het uitdrukte: in militair opzicht zijn
Belgiës Zuid- en Zuidwestgrens komen te vervallen. Na de ontruiming van het
Rijnland en de opkomst van de Hittlerbeweging in Duitschland is men met grooten
spoed het militaire stelsel in orde gaan brengen. Het kwam hierop neer, dat Frankrijk
in België en op Belgiës kosten zijn militair systeem in het Noorden puik in orde liet
maken.
Onder den beklemmenden indruk van die feiten werd in België het besef van de
noodzakelijkheid van zelfstandigheidspolitiek zeer verlevendigd. En men verzekert
daar aan ieder die het maar hooren wil, dat België jegens Frankrijk tot niets verplicht
is en geheel zelfstandig staat. Zoodoende wordt slechts de toestand geaccentueerd
dien ik reeds beschreef: ondanks en tegen Belgiës wil weet Frankrijk overeenkomstig
zijn wensch België feitelijk aan zich vast te ketenen.
Wanneer wij dan zien hoe op dit oogenblik Belgiës positie is, dan blijken twee
verschijnselen van tegenstrijdige strekking daar tegelijkertijd waar te nemen.
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Eenerzijds een sterke wil om zelfstandig te zijn. Nooit na den oorlog heeft die wil
zich in België zoo sterk getoond. Anderzijds staat datgene te gebeuren, wat Frankrijk
van zijn militaire verdrag met België hopen kon: België wordt feitelijk in militair
opzicht een aanhangsel van Frankrijk, en de afhankelijkheid in andere opzichten
volgt dan later wel. Ik ontken geenszins, dat ook verantwoordelijke Belgische politici
te goeder trouw van plan zijn, de militaire werken louter voor Belgische defensieve
doeleinden te bezigen, en het is volkomen juist, dat een onafhankelijk België, dat
bovendien nog goed voor zijn landsverdediging zorgt, aan Nederland slechts
aangenaam kan zijn. Daar gaat het hier niet om. Worden de militaire plannen
uitgevoerd, dan komt in België Frankrijk te staan, met alle gevolgen van dien voor
België en voor Nederland. Want men kan zich en anderen nu wel trachten te
overtuigen, dat het militaire accoord met wat daaruit voortvloeit slechts is de
uitwerking van het Locarnoverdrag voor één bepaalde eventualiteit. Maar door enkel
en uitsluitend die ééne eventualiteit, en dan zéér zorgvuldig, uit te werken, belandt
België met zijn accoord van zuiver technischen aard in een vazallenpositie van zuiver
technischen aard. Als Frankrijk dan óók nog een oorlog van zuiver technischen aard
begint kan men nagaan waarop de gezamenlijke minutieuze oorlogsvoorbereiding
uitdraait.
Wat er in België zal gebeuren, is voor de Nederlandsch-Belgische verhouding van
groote beteekenis, en wij moeten maar afwachten. Wij zijn verlost van den waan,
dat wij wrijvingsvlakken tusschen Nederland en België kunnen opruimen door
Nederland aan Belgisch imperialisme op te offeren. Wij kunnen Belgiës
zelfstandigheid niet koopen. Wanneer zij echter mocht komen, kunnen wij haar wèl
bevorderen en versterken.
Zal er nog een Belgische zelfstandigheid zijn, wanneer de militaire plannen
uitgevoerd worden? M.i. niet. Wel nog een wil tot zelfstandigheid, voor zoo lang als
het duurt, maar een wil die machteloos zal zijn tegenover de door Frankrijk met
medeplichtigheid van Belgische staf en regeering in het leven geroepen feiten, en
tegenover den invloed, dien de Fransche staf door haar voortdurend contact met de
Belgische blijft uitoefenen.
Natuurlijk is er ook dan geen reden om onnoodige ruzies met België in het leven
te houden. Mocht het dus mogelijk
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blijken om met België dan tot een billijke regeling waar die noodig is te geraken,
dan moet die mogelijkheid worden benut. Maar zij zal zich vermoedelijk niet
voordoen. Want eenmaal in het Fransche vaarwater geraakt, zal België daarvan
denkelijk ook in zijn buitenlandsche politiek den terugslag ondervinden. Die politiek
zal alsdan het imperialistische karakter van 1919 herkrijgen, dat zij trouwens nooit
geheel verloren heeft. Bovendien zal Nederland tegenover een aan Frankrijk gebonden
België niet dan met het grootste wantrouwen kunnen staan en alles moeten vermijden,
wat ook Nederland indirect in de Fransche machtssfeer zou kunnen brengen.
Er is aan Nederlandsche zijde ook nog een psychologische factor. Wij zijn een
vredelievend volk en ondanks alles wat er gebeurd is, wenschen wij nog steeds
oprecht een goede verhouding tot België. Maar wanneer wij vlak tegen onze grenzen
de machtige versterkingen zien verrijzen, die Frankrijk door België daar laat maken,
en van waar uit wij den Fransch-Belgischen aanval op Duitschland over Nederlandsch
grondgebied verwachten, dan moet dit op den duur een stemming van vijandschap
en wantrouwen in het leven roepen, ook jegens België, dat hieraan medeplichtig is,
en dat zal de verhouding tot België zéér pijnlijk maken.
Worden evenwel de militaire plannen verworpen, dan is er reden tot groote vreugde.
Frankrijks greep op België vervalt dan nog wel niet geheel, maar verzwakt toch in
hooge mate. De verwerping ware een eerste daad van zelfstandigheid en van terugkeer
tot, vrijwillige, neutraliteit. De zelfstandigheidsdrang, in België nu zoo sterk, zal het
dan dringen tot het bevorderen eener goede verhouding tot Nederland, iets waaraan
Nederland steeds heeft willen medewerken, en waaraan het dan groot belang heeft
om mee te werken.
Dan zal men moeten komen tot het opruimen van wrijvingsvlakken tusschen de
beide landen, zooals minister Van Karnebeek gewild heeft, maar men zal dat op
andere wijze moeten doen dan hij heeft geprobeerd.
Het woord ‘opruimen’ is hier misleidend. Dank zij de onderlinge ligging van
Nederland en België zijn er bepaalde punten, waar Nederlandsche en Belgische
belangen in botsing komen. Men kan dit nooit veranderen, om de eenvoudige reden
dat aan de onderlinge ligging der landen niets te veranderen valt. Het eenige wat men
kan doen is: zorgen dat in alle belangen op een billijke wijze wordt voorzien. Het
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klinkt misschien kinderachtig, maar dat is toch werkelijk alles.
De éénige moeilijkheid is dat in 1919 men in België gewild heeft, dat de Belgische
belangen overal boven de Nederlandsche den voorrang zouden hebben, zooals toen
in een officieele Belgische nota aan de Fransche en Britsche regeeringen met zooveel
woorden gezegd is. Een regeling wordt eerst dàn mogelijk, wanneer België hiervan
ten volle zal zijn teruggekeerd, en ten volle bereid is geworden ook met Nederlandsche
belangen te rekenen. Dit kan eerst het geval zijn wanneer België met welwillendheid
tegenover Nederland staat, en dit zal weer een gevolg zijn van Belgiës wil om
zelfstandig te zijn.
Wij krijgen dus deze volgorde: 1 Zelfstandigheid; 2 Welwillendheid jegens
Nederland; 3 Opruimen van wrijvingsvlakken. Een andere volgorde is niet denkbaar.
Met name een in het wilde weg opruimen van wrijvingsvlakken is niet mogelijk.
Werd dat geprobeerd, dan zou onvermijdelijk Nederland daarvan de dupe worden.
Thans nog een enkel woord over twee van de tusschen Nederland en België hangende
quaesties: de Schelde, en de Antwerpen-Rijnverbinding.
De Schelde is een internationale rivier. Terwijl een rivier die door één land stroomt
geheel ter beschikking van dat land staat, moeten, naar de regelen van het
internationaal rivierenrecht, de oeverstaten van een internationale rivier elkanders
belangen ontzien. Noodig zijn dus waarborgen dat die belangen niet noodeloos
geschaad zullen worden. Zulke waarborgen zal Nederland aan België voor de Schelde
moeten geven, en ik zou hier in herinnering willen brengen een opmerking van
minister Van Karnebeek: ‘In de territoriale verhouding tusschen de beide landen is
de Schelde een teer punt’. Inderdaad, en daarom is het gewenscht dat Nederland voor
Belgiës positie een open oog toone en zeer bereidwillig zij. Belgiës gedrag sedert
1919 is helaas van dien aard, dat men in Nederland wel met groot wantrouwen
tegenover verlangens omtrent de Schelde zal staan. Dat is onvermijdelijk, maar ik
wil waarschuwen: laat dat wantrouwen ons geen parten spelen.
Daartegenover moet ik dan tevens met grooten nadruk waarschuwen tegen een
strekking die sedert den oorlog, vooral dank zij Frankrijk, in het internationaal
rivierenrecht is waar te nemen. In stede van een redelijke garantie voor andere
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oeverstaten wordt het rivierenrecht gemaakt tot een instrument om onder voorwendsel
van behartiging van scheepvaartbelangen op andermans rivieren de baas te gaan
spelen. Men heeft dit ook kunnen zien in de Belgische eischen omtrent het
Scheldebeheer. Deze strekking van het internationaal rivierenrecht is voor Nederland
zeer gevaarlijk, en heusch niet alleen op de Schelde. Tegen dergelijk imperialisme,
in hoe mooie phrases ook aangeprezen, dienen wij ons schrap te zetten. Het doel van
regelingen omtrent een internationale rivier mag enkel zijn: waarborgen dat een
oeverstaat de belangen van andere oeverstaten zal ontzien. Daarentegen is het
ontnemen van zijn beheersrecht aan een oeverstaat onder voorwendsel van de
scheepvaartbelangen te dienen een uiting van imperialisme waaraan iedere rechtsgrond
ontbreekt.
Thans de Antwerpen-Rijnverbinding. Vooropgesteld zij dat in beginsel aan iederen
staat naast de lasten ook de lusten aan zijn grondgebied verbonden ten deel vallen,
en dat de ligging aan den Rijnmond, behalve een dure last (men bedenke alleen maar
even wat wij op het oogenblik voor bruggen moeten uitgeven) ook een stuk nationale
Nederlandsche rijkdom vertegenwoordigt, waarvan Nederland geheel noch gedeeltelijk
ten behoeve van wie dan ook afstand behoeft te doen. Daarnaast is het echter een
feit dat aan België, zij het dan ten onrechte, in 1839 een recht van doorvaart over de
Tusschenwateren tusschen Rijn en Schelde is toegekend, waardoor het gelegenheid
kreeg om van de Nederlandsche welvaartsbron eenigszins mede te genieten. Nederland
zal nu België hierdoor tegemoet kunnen komen dat het erin toestemt den weg over
de Tusschen wateren in dusdanigen toestand te brengen, dat België uit zijn recht het
grootst mogelijke profijt trekt. Hetzij dan door verbetering van den bestaanden weg,
hetzij door het maken van een nieuwen, maar steeds binnen het gebied van de
Tusschenwateren. Maar Nederland weigert daartegenover om den Rijnmond zelf,
feitelijk of economisch, naar Antwerpen te helpen verleggen, door hetzij een
gemakkelijker vaarweg beschikbaar te stellen terwijl daarlangs het systeem van
verkeersafleiding door voorkeurmaatregelen in practijk kan worden gebracht, hetzij
een kanaal te laten graven buiten het gebied der Tusschenwateren. Ik leg den vollen
nadruk op het groote belang, dat Nederland niet toestemt in een kanaal dat ook maar
één meter oostelijker dan het gebied der Tusschenwateren ligt. Laat men deze grens
los, dan begint on-
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vermijdelijk het recht op een verbinding met den Rijn over de Tusschenwateren te
evolueeren in de richting van het hebben van een nieuwen Rijnmond door
Noord-Brabant. In de politiek verkrijgt men zelden ineens het volle pond. Maar door
het gebied der Tusschenwateren eenmaal te verlaten geeft men houvast aan hen die
een nieuwen Rijnmond naar Antwerpen graven willen en het is dan nog maar een
quaestie van tijd wanneer hun plan geheel zal slagen.
Door zich tot het toestaan van zulk een verbetering binnen het gebied der
Tusschenwateren bereid te verklaren doet Nederland reeds meer dan waartoe het
naar redelijkheid verplicht is, en het is dwaasheid om Nederlands houding voor
egoïstisch of bekrompen uit te krijten, wanneer het weigert verder te gaan. De Rijn
mondt in Nederland uit en wij behoeven de voordeelen van die positie niet prijs te
geven. Men praat er aldoor van, dat de verdragen van 1839 zoo verouderd zijn. Het
ware wel logisch dan eens na te gaan of er geen aanleiding ware, Nederland tegenover
het rijke en welvarende België te ontheffen van een onbillijken last, welke het indertijd
ten bate van een vermeend arm en niet-levensvatbaar België is opgelegd.
De verhouding tusschen Nederland en België is voor Nederland een belangrijk
onderdeel van de quaestie van Nederlands veiligheid en onafhankelijkheid. Voor
Nederland is noodig, dat België een ten opzichte van Frankrijk zelfstandige staat zij,
en dit te bevorderen moet het doel zijn van de Nederlandsche politiek tegenover
België, waarbij een goede verhouding tusschen de beide landen als een waarborg
voor Belgiës zelfstandigheid moet worden beschouwd.
Of België werkelijk zelfstandig zal zijn hangt echter niet van Nederland af. Wij
kunnen die zelfstandigheid bevorderen, door steeds van onze welwillendheid jegens
een zelfstandig België te doen blijken, wij kunnen die zelfstandigheid niet scheppen.
Evengoed als Nederland de vriend van Belgiës zelfstandigheid is, is Frankrijk
daarvan de vijand. Sedert eeuwen is Frankrijk op de onderwerping van België uit
geweest. In 1920 heeft het als aanknoopingspunt daarvoor het militair accoord
gekregen, dat nu tot de bekende militaire plannen heeft geleid. Frankrijk dreigt
werkelijk België van zich afhankelijk te maken.
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Maar de zelfstandigheidsgedachte groeit in België en wij moeten in het belang van
België en van Nederland beide vurig hopen, dat zij zal blijven groeien niet alleen,
maar ook dat zij gepaard zal gaan met het inzicht, dat zij slechts dan zich zal kunnen
doen gelden, wanneer men de banden met Frankrijk verbreekt voordat het te laat is.
België zal dan worden een zelfstandige kleine staat en men zij in Nederland diep
doordrongen van de noodzakelijkheid die zelfstandigheid te bevorderen door
toenadering tot Nederland in de hand te werken. Moeilijk zal dat ook niet zijn, want
zulk een zelfstandig België zal ook Nederlands vriendschap zoeken. En zoodra België
dat doet zijn er, zeker, nog wel eenige onderwerpen die tusschen Nederland en België
geregeld kunnen worden. Maar wij zijn dan verlost van het complex van vijandigheid
en ruzie dat wij sedert jaar en dag de Nederlandsch-Belgische quaestie noemen. Een
quaestie die geboren is uit anti-Nederlandsch Belgisch imperialisme en die verdwijnen
zal op het oogenblik dat dit imperialisme zelf definitief tot de geschiedenis zal gaan
behooren.
J. ZAAIJER.
De kern van dit artikel is een voordracht, op 19 Februari 1931 gehouden
voor den Bond van Jonge Liberalen, Afdeeling's Gravenhage.
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De IJslandsche familiesaga
Litteraire vormen, die behooren tot lang vervlogen tijdperken der geschiedenis,
verrassen ons vaak door hun grooten eenvoud. Zij schijnen vanzelf uit een
samenleving te zijn opgebloeid. Deze indruk wordt nog versterkt, wanneer wij
opmerken, dat de namen der kunstenaars gewoonlijk niet bewaard zijn gebleven.
Vergeleken met het later zoo sterk uitgesproken karakter van het kunstwerk als
individueele schepping, wekt die onverschilligheid voor den persoon van den dichter
onze bevreemding: beschouwde men ze reeds toenmaals als een bezit der gansche
gemeenschap, gelijk dit het geval is geweest met het volkslied of het sprookje? Of
moet men de verklaring daarin zoeken, dat deze gedichten, waaronder wij de
meesterwerken der wereldlitteratuur aantreffen, gemaakt zijn in een zoo
geschiedloozen tijd, dat men geen aandacht had voor de namen der kunstenaars,
althans ze niet voor het nageslacht bewaarde? Het kost geen moeite ons er van te
overtuigen, dat dit niet het geval kan zijn, want uit dezelfde eeuw, waarin de
verschillende bewerkingen van het Nibelungenlied zijn ontstaan, kennen wij de
namen van dichters als Hartmann von Aue en Wolfram von Eschenbach. De
Eddaliederen zijn alle van onbekende auteurs; toch leefden in de eeuwen van hun
ontstaan talrijke skalden, die ons met naam en toenaam bekend zijn.
Men heeft in deze anonyme litteratuurvormen de voortbrengselen willen zien van
een homogene cultuur, gedichten waaraan verschillende generaties gelijkelijk aandeel
hadden gehad en waarin het kunstscheppend vermogen van gansch een volk tot
uitdrukking zou zijn gekomen. Men zocht dus de verklaring dezer bevreemdende
onverschilligheid voor de persoonlijkheid des dichters in den aard der gedichten
zelve, niet in dien der overlevering. De verhouding, waarin de dichters stonden ten
opzichte van de epische stoffen, die gedurende vele eeuwen van geslacht op geslacht
waren overgeleverd, zou niet te vergelijken zijn met die van een kunstenaar tegenover
de producten zijner verbeelding; zij zouden slechts zijn geweest de vervormers en
bewerkers van een poëtische traditie, wier vorm de schepping van een
cultuurgemeenschap was. Zulk een verklaring, aanvaard in den tijd der romantiek,
verwerpen wij nu: wij zijn eerder geneigd deze anonymiteit toe te schrijven aan de
wijze, waarop een geestdriftig publiek aan zijn smaak beantwoordende kunstvormen
tot algemeen eigen-
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dom verklaart. Het is met die oude gedichten gegaan als met sommige liedjes van
Goethe en Heine, die nog heden, door de volksoverlevering naar een boerschen smaak
gefatsoeneerd, in den volksmond voortleven, zonder dat men zich nu nog bewust is
van hun eigenlijke herkomst.
Hier ligt dus geen tegenstelling tusschen den zelfbewusten kunstenaar, die zich in
het besef van zijn eigen scheppingsgaven tot een groep van gelijkgestemde menschen
richt en den bescheiden volksdichter, die zich een van velen weet en het niet zou
wagen aan eigen verdiensten toe te schrijven, wat als deel eener vastgewortelde
traditie aller bezit is. Want waarom zou de dichter van een machtige schepping als
het Nibelungenlied minder trotsch zijn geweest op zijn werk, dan een Hartmann von
Aue op zijn Arme Heinrich? Waarom zou de IJslandsche dichter van een stereotyp
loflied op een Noorsch potentaatje er in geslaagd zijn duurzaam aan zijn werk zijn
naam te verbinden en waarom zou de geniale kunstenaar, die De Voorspelling der
Volva schreef, zich angstvallig aan een zoo verdiende vermaardheid onttrokken
hebben? Het is niet de geringste lof, dat een opgetogen gemeenschap een kunstwerk
tot een geheiligd en onvervreemdbaar bezit verklaart en het is geen ondankbaarheid,
indien zij den naam van den kunstenaar aan de vergetelheid prijsgeeft. De schepping
bleek machtiger dan haar schepper; het eeuwige kent geen namen. Zou niet menig
hedendaagsch dichter de kortstondige glorie om zijn naam gaarne willen offeren,
indien hij de gewisheid had, dat het edelste van zijn wezen, zijn kunst, onuitwischbaar
gegrift stond in het hart van tijdgenoot en nakomeling?
De anonymiteit dier oude kunst is ons niet een bewijs van haar hoogen ouderdom,
maar van haar innigen samenhang met de samenleving, in wier midden zij werd
geboren. Hier is een wisselwerking tusschen kunst en gemeenschap die niet anders
dan heilzaam voor beide kan zijn. Deze kunst is niet zoo eenvoudig, zoo ‘naief’, dat
zij door het volk in breede lagen kon worden verstaan en bewonderd, maar zij vertolkt
op een gelukkige wijze de hoogste aspiraties, waartoe een volk zich in een bepaalde
periode verheft. Waar wij spreken van vroegere tijden, verstaan wij onder een ‘volk’
den kring van edele en vrije mannen, in wie de volle strijdbare macht der stamgroep
ligt besloten, niet dus een volk in de moderne geringschattende beteekenis van de
weinig gedifferentieerde, cultuurlooze massa. Een kunst voor het volk in dezen
laatsten zin is gedoemd tot
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vervlakking en vergroving; anders was het in den tijd, toen de epiek het erfgoed was
van de leidende klasse der volksgemeenschap. Eerst als wij ons die oude kunst der
naamlooze dichters tegen dezen aristocratischen achtergrond voorstellen, zal haar
aard en haar ontwikkeling ons duidelijk worden.
Het heidenideaal dier heidensche mannen was de onverschrokken krijger, die pijn
en wonden met een glimlach verdraagt, die een kinderlijke vreugde heeft aan opsmuk
en wapenpraal, maar die elk oogenblik bereid is, aan zijn eergevoel zijn geluk en
zijn leven te offeren. Moed in den strijd, doodsverachting, onbezweken trouw aan
den leider, voorwaar deugden, die ons niet het hoogste goed schijnen; zelfs de
tempering van onmeedoogende wreedheid door een ridderlijke houding tegenover
zwakken en overwonnenen, kan voor ons niet vergoeden het tekort aan hoogere
ethische waarden, dat wij telkens weer met leedwezen vaststellen. Een leven, welks
hoogste ontplooiing de strijd is, veroordeelen wij als barbaarsch; een kunst, die dit
leven verheerlijkt, raakt niet het edelste deel der menschelijke ziel. Is eer dan niet
het kostbaar goed, dat ons, ondanks alles, bewondering kan inboezemen voor mannen,
die haar alles ten offer willen brengen? De eer is de uitdrukking van een volkomenheid
en ongebrokenheid, die voor den mensch onontbeerlijk is, om zich te handhaven in
het leven; zonder die eer is hij een geestelijk verminkte, voor wien het bestaan een
voortdurende kwelling, de dood een uitkomst is. De cultuur, wier hoogste goed de
volstrektheid der mannelijke eer is, kweekt een edel, zelfbewust geslacht, ook al reikt
het ideaal dier eer niet verder dan de zelfhandhaving in een samenleving, die meer
op geweld dan op recht steunt, ook al leidt zij dientengevolge tot de verheerlijking
van den persoonlijken moed. Hier is van minder beteekenis de wijze, waarop men
zijn eer onaangetast bewaart, van hoogere waarde de brandende begeerte om zich
zelf voortdurend te meten aan een ideaal, welks verwezenlijking gelijk staat met een
welhaast zekeren dood.
In het verleden van de meeste volkeren ligt een tijdperk van jongensachtigen
onstuimigen groei; de volkomenste mensch is dan de ridder zonder vrees en blaam.
De kunst, die dit heldendom verheerlijkt, heeft weinig nuanceering; zij is voor ons
gevoel misschien wel wat ruig en mist dien dieperen mystieken achtergrond, dien
wij gewoon zijn achter het leven te zoeken. Zelfs de Homerische helden kunnen ons
wel eens
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ontgoochelen doordat hun lichamelijke voortreffelijkheden niet altijd tegen hun
geestelijke tekortkomingen opwegen. De groote figuren der Middeleeuwsche epiek
van West-Europa vechten tot vervelens toe en niet allen hebben zij een zoo
beminnelijke en schrandere vrouw als de ridder Iron, die op beschamende wijze
moest ervaren, dat een man nog hoofscher wild kan jagen dan herten of beren. Zij
verbazen ons dikwijls door hun kortzichtigheid en domme halsstarrigheid; het
heerlijkste ideaal van Duitschen heldenaard, de smettelooze Siegfried, is op het
beslissende oogenblik een lijdelijk object van de omstandigheden; de niet minder
vermaarde Gunther stort zich, hoe ook gewaarschuwd, alleen uit valsch begrepen
eergevoel in een strijd, die niet anders dan een zelfvernietiging kan zijn. En wij
zwijgen van die mateloos gevierde helden der latere Duitsche en Fransche epiek, die
soms niet veel meer dan vechtautomaten zijn.
Met het aanwijzen van dit tekort wil niet gezegd zijn, dat het leven, waarvan het
heldenlied ons een kleurrijk beeld voortoovert, niet ook rijker schakeeringen zou
vertoonen. De ziel dier menschen kent meer gevoelens, dan die van eer en dapperheid;
zij heeft zelfs haar afgronden en bevat onverzoende tegenstellingen. Het eeuwige
motief van alle menschelijke kunst is ook hier aanwezig; het is immers het wreede
conflict van bedrogen en versmade liefde, dat de sage der Nibelungen zoo mijlenver
boven de meeste andere voortbrengselen der vroeg-middeleeuwsche kunst doet
uitstijgen. Er is verder het beangstigend geheimzinnige verkeer tusschen mensch en
god: het rotsvaste vertrouwen op den hemelschen wapenmakker, waardoor de zwaarste
strijd de zekerheid der overwinning in zich draagt en toch tegelijk de felle
bliksemstraal van een noodlot, dat over goden en stervelingen gebiedt. Moed,
eindelijk, is niet de eenige menschelijke deugd, noch lafheid de eenige ondeugd;
gezond verstand en wijs beleid, vroomheid en eerbied voor het recht zijn
eigenschappen die in den volkomen held niet mogen ontbreken; valschheid en afgunst,
hebzucht en arglist zijn smetten op een edel karakter en gevaarlijkst van al is de
verblinding der hubris, waaraan ook de Grieksche held zoo menigmaal te gronde
ging.
Indien de heldenepiek op ons niettemin den indruk maakt van iets kinderlijk onafs,
indien de oude helden in al hun onstuimige vechtlust, grootmachtige strijdgebaren
en haast bovenmenschelijke doodsverachting toch minder interessant
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schijnen dan een burgerman uit een roman van Flaubert, dan ligt de verklaring hiervan
niet in het eenvormige, weinig genuanceerde karakter van een nauwelijks aangevangen
cultuur, maar in de wijze, waarop de kunstenaar den mensch zag en begreep. De
oude epiek mat haar helden aan een enkel ideaal en zij deed dit met een ijzeren
consequentie; de moderne kunstenaar ziet de menschen in de wisselende
veelvormigheid van het werkelijke leven. De eenheid, die in den mensch niet zijn
kan, was in den epischen held aanwezig; de heroische kunst idealiseert, zij plaatst
de menschen, die zij beschrijft, op zoo een verren afstand, dat het oog de kleinere
verschillen niet meer kan zien. Maar wij moeten er aan toevoegen, dat het
beschouwende oog die verschillen ook niet wil zien en wij zouden de dupe van deze
kunst zijn, indien wij meenden, dat in het leven zelf de menschen ook zoo enkelvoudig
in hun geestelijke structuur waren.
Het werkelijke leven der oudheid wordt door de heldenepiek niet uitgebeeld; voor
het Germaansche verleden echter hebben wij in de IJslandsche familiesaga het
veelkleurige beeld der heidensche samenleving. Hier treden ons menschen tegemoet,
die ons wonderlijk verwant voorkomen en die zich bewegen op hetzelfde plan als
wij.
Saga is niet hetzelfde als sage. Wel zijn zij beiden afgeleid van het werkwoord
‘zeggen’ en zij beteekenen dus: ‘datgene wat wordt verteld’, dus ‘de overlevering’.
Langzamerhand heeft het woord sage voor ons de beteekenis gekregen van een
onwaar, althans niet werkelijk gebeurd verhaal, maar daar oorspronkelijk de juistheid
der traditie niet in twijfel werd getrokken, kan men in dit opzicht geen verschil ten
opzichte van de saga vaststellen. De saga is een bijzondere vorm van de historische
sage, in den zin van de historische traditie; zij is namelijk de familieoverlevering van
een aantal voorname IJslandsche geslachten. De saga verhaalt van wat er in vroegere
tijden is voorgevallen en dit verhaal is zoo nauwkeurig en betrouwbaar mogelijk. De
hedendaagsche lezer, die bovendien geen IJslander is, zal wel eens de neiging
gevoelen, de hoofdstukken met genealogische bijzonderheden over te slaan; hij doet
daardoor de sage onrecht en zou naar het oordeel der IJslanders zelven toonen, van
de beteekenis dezer verhalen weinig begrip te hebben. De genealogische reeks is de
rugge-
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graat van het verhaal; zij is er waarschijnlijk ook de oorsprong van.
De historische gebeurtenissen, waarvan de IJslandsche saga bericht, hebben
hoofdzakelijk plaats gehad tusschen 930 en 1030, dus in de honderd jaren, die op de
kolonisatie van Ijsland volgden. Dit is natuurlijk niet toevallig; de reden hiervan zal
reeds blijken uit een korte beschouwing van wat er eigenlijk heeft plaats gehad. In
de dagen van den Noorweegschen koning Harald Schoonhaar, de vorst die met geweld
en list de vele Noorsche potentaatjes overwon en het geheele rijk onder zijn scepter
vereenigde, trokken vele voorname boerenfamilies naar de eilanden in het Westen.
De overlevering verhaalt, dat zij dit deden, omdat zij liever hun vaderlijk erf wilden
verlaten, dan zich te buigen onder het juk van den gestrengen meester en het moeten
inderdaad belangrijke redenen zijn geweest, die hen tot dezen trek noopten, want
boeren doen alles liever dan afstand te doen van hun akkers en velden. Intusschen
schijnen er ook andere oorzaken geweest te zijn; de uittocht der bevolking van
Zuidwest-Noorwegen was reeds vroeger begonnen en had zich toen voornamelijk
gericht naar de Hebriden en Orkaden, de Shetlandseilanden en de Färöer. Eerst sedert
874 gaat een groote stroom emigranten naar het bijna geheel onbewoonde Ijsland,
dat eenige jaren te voren door Noorsche zeevaarders was ontdekt.
Deze uittocht neemt weldra een geweldigen omvang aan; men heeft berekend, dat
het aantal menschen dat Noorwegen in de eerstvolgende zestig jaren verlaten heeft,
welhaast een vijfde gedeelte der Noorsche bevolking was. Dit moge te hoog geraamd
zijn, wij kunnen hieruit veilig besluiten, dat een dwingende noodzaak die
volksverhuizing heeft teweeggebracht. Liever dan een achteruitgang van het klimaat
als voornaamste oorzaak aan te voeren, zou ik er op willen wijzen, dat de IJslandsche
kolonisatie als een onderdeel van den wikingtijd, de uiting is van een verhoogde
energie der Skandinavische volkeren, van een expansieven drang waarvoor de grenzen
van het eigen land te eng waren geworden. Het waren niet de paupers, die wegtrokken,
maar juist de voornaamste geslachten van West-Noorwegen.
De scheiding van het vaderland was voor deze mannen zeer pijnlijk. In Noorwegen
waren zij geacht om hun afkomst en machtig door den breeden kring van verwanten
die hen rugsteunden; de hoeve waar zij woonden getuigde van den roem

Leiding. Jaargang 2

122
hunner voorvaders, wier trotsche nazaten zij waren. De rondom opgeworpen
grafheuvels hielden de herinnering aan de vroegere geslachten levendig; het huis
zelf was een heiligdom, gewijd aan de zegenrijke krachten, die het leven der bewoners
beschermden. Volgens de heidensche voorstelling was er in akker en veld een macht
tot gedijen en welvaart werkzaam, die zich gelijkelijk manifesteerde in menschen
en dieren die aan dezen bodem waren gebonden. Er was een mystieke band tusschen
den boer en den grond, die de noodzakelijke voorwaarde was van den goeden gang
van het leven der familie. De boer had alleen op zijn eigendom deel aan de krachten,
die hem het succes verzekerden; zij waren het, die den oogst deden gedijen, het vee
vermenigvuldigen, de kinderen in gezondheid opgroeien. Omgekeerd sluimerden in
den bodem de krachten van vruchtbaarheid, die slechts dan tot werkzaamheid konden
worden gewekt, indien de landman tot den bodem in mystieke relatie stond.
Van dit alles werd de boer die naar Ijsland uitweek afgesneden. Hij werd
overgeplaatst in een land, dat hem vreemd en daarom vijandig was. Hij mocht de
heilige zuilen van zijn woning en een weinig aarde van den voorvaderlijken bodem
meenemen, om aldus de zegenverschaffende kracht naar de nieuwe woonplaats over
te brengen; hij voelde daarom niet minder, dat hij dien vreemden grond slechts dan
ten volle zijn eigendom kon noemen, indien hij een nieuw en innig contact tusschen
den bodem en zichzelf had tot stand gebracht. Dat uitgestrekte land met het ruwe
klimaat en de wilde natuur was in zijn eindelooze verlatenheid zonder geschiedenis;
hij stichtte te midden van uitgestrekte eenzaamheden zijn nederige hoeve,
hoofdzakelijk van plaggen gebouwd en hier moest hij het leven der familie van de
grondslagen weder opbouwen. Eén ding kon hem staande houden in dezen zwaren
strijd: het besef dat hij tegenover zijn roemrijke afkomst een verplichting had; met
trots herinnerde hij zich zijn vader en grootvader die ginds in Noorwegen de eer der
familie onverkort hadden bewaard. De behoefte het gebeurde in de herinnering vast
te houden, van een voorval een traditie te maken, zal in deze periode van overgang
levendig zijn gevoeld: de saga weet ons gewoonlijk de herkomst der IJslandsche
kolonisten te vertellen voorzoover betreft de twee laatste geslachten in het moederland,
die aan de vestiging op Ijsland voorafgingen.
Dit was dus de oude overlevering, die men wenschte te
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bestendigen; daarnaast groeide elk jaar dat voorbijging een nieuwe geschiedenis, die
niet minder gewichtig was. De uitgeweken boer immers nam een stuk land in bezit
en vormde daardoor den nieuwen familie-eigendom, die van vader op zoon zou
worden overgedragen: in later eeuwen gaf de afstamming van den man, die het land
had ‘genomen’, het onvervreemdbare recht op huis en hof. De scheiding van het
stamland kweekte de weemoedige herinnering, die het verleden dubbel dierbaar
maakte; het leven in de nieuwe omgeving deed een nieuw zelfbewustzijn en
saamhoorigheidsgevoel ontstaan.
Dit verklaart de groote belangstelling voor genealogische geslachtslijsten, die zoo
ver ging, dat men in later eeuwen een boek kon samenstellen, waarin de namen der
voornaamste kolonisten zijn opgeteekend, alsmede van hun stamvaders in Noorwegen,
de plaatsen van hun herkomst en vestiging en eindelijk de breede rij hunner
afstammelingen. Er is geen volk in Europa, welks geschiedenis van de allereerste
vestiging af, zoo nauwkeurig is opgeteekend als het IJslandsche. Het is ook nu nog
geen zeldzaamheid, dat een man de lijn zijner familie kan terugvoeren tot een dier
roemruchte persoonlijkheden, die in de heroische eeuw van dit volk het geslacht
stichtten en bevestigden.
De familiesaga is echter meer dan enkel genealogie en het is juist daardoor dat zij
onze aandacht ten volle waard is. Men bewaarde niet slechts zorgvuldig de
opeenvolging der geslachten, de huwelijksverhoudingen en daaruit voortspruitende
aanverwantschap, maar tevens werden de levensbijzonderheden van de belangrijkste
personen uit de periode der vestiging overgeleverd. Binnen den kring der familie
hield men de herinnering levendig aan de gebeurtenissen, die er in de halve eeuw na
de kolonisatie plaats grepen en deze gebeurtenissen waren, zooals men in de
IJslandsche boerensamenleving verwachten mag, de eindelooze twisten tusschen de
dicht op elkander wonende families, die in omvang groeiden naarmate meer personen
er in werden betrokken en die ten slotte eindigden met een plechtige verzoening in
de volksvergadering of ontaardden in mannenmoordende veeten. Het stelen van
schapen, het dooden van herders, het zeggen van smaadwoorden waren veelal de
onbeduidende aanleidingen van onderling geharrewar, dat als een lawine aangroeide
en ten slotte leidde tot den tragischen ondergang van een heel huisgezin, dat door de
tegenpartij in de hoeve werd omsingeld en verbrand.
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Men zoeke in de saga geen weidsch avontuur, maar het dagelijksch bedrijf van
eenvoudige menschen in een land van kleine verhoudingen. Waar het verhaal zich
verheft tot gebeurtenissen aan een Skandinavisch koningshof of in verre landen,
wordt het gewoonlijk vlak en stereotyp; het heeft daarentegen een onnavolgbare
directheid en scherpte van uitbeelding, wanneer het zich beweegt in den engen kring
van een IJslandsche kuststreek. Het is niet de stof, die een kunstwerk maakt, maar
hare behandeling.
Zoo stellen wij de saga, in oorsprong een geschiedverhaal, zonder aarzelen op het
hooge plan van een kunstwerk. Maar het blijft beide tegelijk, èn historie èn kunst.
Het is soms moeilijk te bepalen, hoe de verhouding tusschen deze beide elementen
is; een vergelijking met de kroniek eenerzijds, met den historischen roman anderzijds,
kan den aard der saga beter doen uitkomen. De Middeleeuwsche kroniek is gewoonlijk
een dor relaas van gebeurtenissen, die in tijdsvolgorde worden medegedeeld; de
schrijvers toonen weinig zin voor historische samenhangen en zien te zeer het uiterlijk
der verschijnselen om tot de daarachterliggende werkelijkheid door te dringen.
Belangrijke figuren gaan vaak te loor in de bonte opeenvolging hunner lotgevallen;
men ziet hen zelden als middelpunt, waarom de geschiedenis zich kristalliseert en
bijna nooit de innerlijke drijfveeren hunner handelingen. In de aanschouwelijke
beschrijving van een enkel tooneeltje kan de kroniekschrijver gelukkig zijn; in de
uitbeelding van de karakters schiet hij in den regel te kort. In de kroniek van Novalese,
over het geheel een matte opsomming van feiten uit een kloostergeschiedenis, treffen
ons verschillende goed geslaagde verhaaltjes; deze echter stammen uit de
volksoverlevering, het zijn sagen, die in de kroniek zijn opgenomen. In het algemeen
stond de kloosterling te ver van het werkelijke leven af, om er een goed gelijkend
beeld van te geven; hij maakte slechts een protocol van alle memorabilia waarvan
het gerucht binnen de kloostermuren doordrong om het even of het beslissende
veldslagen, overstroomingen of onheilspellende hemelteekenen waren. De
jaarboekvorm, die gewoonlijk werd gekozen, leidde er toe, dat steeds gescheiden
werd wat bijeenbehoorde en vereenigd werd wat zonder onderling verband was. De
IJslandsche familiesaga is niet een verzameling van historische anecdoten, maar een
levende traditie, die ten nauwste met het bestaan van de familie verbonden was; het
was een verhaal van wat
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de eigen voorouders hadden gedaan, een getuigenis van eigen roem en macht, een
beeld van het eigen verleden. Jaartallen kent de saga niet, wel menschen die handelen
en strijden, wier leven gevuld wordt met een ontembaren drang tot daden, wier streven
gericht is op het bereiken van een bepaald doel. Wàt gebeurt is van minder belang;
hoofdzaak is de persoon, die in het midden van de gebeurtenissen staat. De saga is
een stuk historische werkelijkheid, die niet buiten den verhaler staat, maar één is met
zijn vleesch en bloed.
Vlottender is de grens ten opzichte van de kunst. Laat ons vooropstellen, dat zij
minder kunst zou zijn, indien zij minder vast in de historische traditie wortelde; haar
artistieke waarde hangt dus ten nauwste samen met haar karakter als geschiedenis.
Toch is het geen historische roman. In den laatsten is de verbeelding van een
vervlogen realiteit, de saga is een werkelijkheid, die uit zichzelf tot verbeelding
geworden is. De schrijver van den historischen roman verdiept zich in een verleden,
dat hem aantrekt; hij doet dit met liefde en toewijding en hij herschept in zijn geest
het beeld van het verleden, zooals hij dit uit de geschiedbronnen heeft leeren kennen.
Hij heeft het vreemde tot eigen trachten te maken en toen beschreven hoe hij het zag.
Maar dit alles gebeurt niet zonder een reeks van zelfoverwinningen, een zich met
moeite losmaken uit het heden en een zich verdiepen in een vreemd verleden; het
kan niet anders zijn dan de visie van iets, dat buiten den kunstenaar ligt. De saga
kent niet het moeizame opheffen van een afstand in tijd en plaats; de zoon hoorde
het verhaal rechtstreeks van zijn vader en deze van den grootvader, die het alles zelf
beleefd had of het voor zijn oogen had zien gebeuren. Hij vertelde ervan, niet omdat
hij het verhaal der gebeurtenissen mooi of interessant vond, maar omdat het was de
geschiedenis van zijn eigen geslacht.
Het spreekt vanzelf, dat de sagatraditie niet uitsluitend beperkt was tot den engen
familiekring; het was de geschiedenis van een geheele buurtschap, grooter naarmate
de betrokken geslachten machtiger waren. Te eenzijdige belichting van de
gebeurtenissen werd voorkomen, doordat zoovele families, die soms tegengestelde
belangen vertegenwoordigden, erbij betrokken waren. In de saga treft ons telkens
weer de groote onpartijdigheid van oordeel; het schijnt dat die menschen op IJsland
een merkwaardig koel hoofd hadden en een nuchteren kijk op het leven. Voor een
groot gedeelte ligt de
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verklaring in het historische karakter van de traditie, die de waarheid dicht nabij
kwam, omdat zij zich voortplantte in een samenleving, waar de machtsgroepen
elkander in evenwicht hielden.
De eenige reden kan dit echter niet zijn. Want wanneer wij den nadruk leggen op
de saga als geschiedbron, dan moeten wij er dadelijk aan toevoegen: hoe getrouw
de gebeurtenissen en de verhoudingen der handelende personen ook bewaard zijn
gebleven, in de wijze waarop alles wordt medegedeeld, is meer fictie dan historie.
De meeste gesprekken, die den sagahelden in den mond worden gelegd, zijn niet zóó
door hen gesproken; de bouw van het verhaal verraadt telkens weer een streven naar
stiliseering, die het werkelijke leven niet kent; talrijke tooneeltjes zijn anders gebeurd
dan zij worden verteld of hebben zelfs in het geheel niet plaats gehad. Tusschen de
werkelijke geschiedenis en het verhaal dat de saga ervan geeft, ligt een kloof groot
genoeg, om aan de verbeelding een rol toe te kennen, die met historische waarheid
kwalijk te vereenigen is. Had de realiteit een reeks van motieven geleverd, de traditie
heeft ze vervormd en verbonden tot een nieuwe werkelijkheid, die uitsluitend het
eigendom der saga is.
Een nieuwe werkelijkheid, die niettemin in haar wezen dezelfde als die der
geschiedenis is. Het eenmaal gebeurde werd geheven op een hooger plan, geordend
naar den wil van een kunstenaar, bezien met het oog van den bewonderenden nazaat,
maar niet overgebracht in den sfeer van sprookje of roman. De samenhang van het
heden en het verleden is zoo groot, dat de sagaschrijver niet in de verleiding komt,
de overlevering te behandelen als een geschikt thema voor variaties. Men zou
misschien kunnen zeggen, dat de saga een betere, een diepere werkelijkheid weergaf,
dan zich in het leven zelf had kunnen voltrekken. Want het leven is een
aaneenschakeling van voorvallen, waarvan op het oogenblik van het gebeuren het
onderling verband niet bewust kan worden; dat treedt eerst aan den dag, wanneer
men den keten tot aan het einde kan overzien. De mensch handelt meermalen
tegenstrijdig; toch zijn er onder die handelingen verschillende, die in samenhang
gebracht, ons kunnen toonen, welke doeleinden hem in zijn leven voor oogen gestaan
hebben. Dit breedere inzicht had de nazaat op den tijdgenoot voor. Hij kon schiften
en samenvoegen, hij kon aan het schijnbaar onbeduidende zijn beteekenis geven.
Daarmede is niet gezegd, dat de saga steeds de feiten
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in den juisten samenhang heeft geplaatst. Zij geeft slechts een werkelijkheid, die zoo
had kunnen zijn. Maar die samenhang was de noodzakelijke voorwaarde voor het
bewaard blijven van de traditie, want de merkwaardige voorvallen en de treffende
gezegden konden in de herinnering slechts dan worden bewaard, wanneer zij niet
meer zelfstandige anecdoten, maar onderdeden van een grooter geheel waren
geworden.
Wij zullen dus in de saga niet in de eerste plaats bronnen zoeken voor de oudste
geschiedenis van IJsland. De historicus zal hier ongetwijfeld veel van zijn gading
vinden en herhaaldelijk tot de conclusie komen, dat deze mondelinge familietraditie
de herinnering aan vroegere gebeurtenissen en oude beschavingstoestanden
merkwaardig nauwkeurig heeft vastgehouden. Maar dit blijft voor ons bijzaak. Wij
willen die innerlijke waarachtigheid, waardoor de verbeelding tot een illusie der
realiteit wordt. Wij verlangen de beschrijving van menschen, zoo levendig en
waarheidsgetrouw, dat wij geheel worden opgenomen in hun levenssfeer. Wie zoo
de saga leest, zal een wereld van schoonheid voor zich zien opengaan: zelden hebben
kunstenaars zoo scherp het leven uitgebeeld; zoo diepe menschenkennis vindt men
in de wereldlitteratuur slechts in enkele begenadigde perioden. In een kort gesprek,
in een enkelen zin kan soms een heel menschenlot worden uitgedrukt; de sagaschrijver
staat nooit, of althans zelden, tusschen ons en de personen die hij beschrijft en wij
zien slechts het objectief verhaal van menschen, die uit het verleden in levenden lijve
op ons toetreden.
Een voorbeeld van zulke voortreffelijke karakteristiek moge dit verduidelijken.
In een saga wordt verteld van een vrouw, die met den eenen man huwde, hoewel zij
een anderen liefhad. Maar teleurgestelde liefde wordt vaak tot onverzoenlijke haat:
Gudrun rust niet vóór zij haar vroegeren minnaar Kjartan gedood heeft. Het werktuig
van haar wraak is haar echtgenoot Bolli, eens de trouwe vriend van Kjartan, door de
omstandigheden langzamerhand van hem vervreemd. Zij drijft de beide mannen tot
de noodlottige beslissing; in haar ziel is niet anders dan een blinde begeerte, die voor
geen moeilijkheid, voor geen offer, voor geen misdaad terugdeinst. Eindelijk is het
oogenblik gekomen, dat Bolli, diep geschokt door het gevecht, waarin hij zijn
vroegeren vriend gedood heeft, de tijding aan Gudrun brengen kan. En nu ontspint
zich het volgende gesprek:
Gudrun zeide: ‘Er gebeuren roemruchte dingen: ik heb
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twaalf ellen draad gesponnen en gij hebt Kjartan gedood!’
Bolli antwoordde: ‘Toch is dit een ongeluk, dat mij laat uit het geheugen zal gaan,
zelfs al roept gij het niet in mijn herinnering terug.’
Gudrun zeide: ‘Dit reken ik niet tot de ongelukken; het scheen mij toe, dat gij
grooter eer genoot in dien winter, toen Kjartan nog in Noorwegen was, dan toen hij,
op IJsland teruggekomen, u in de schaduw stelde. En ik noem het laatste, wat mij
van het meeste belang schijnt, dat zijn vrouw van avond niet lachende te bed zal
gaan.’
Daarop zeide Bolli en hij was zeer vertoornd: ‘Het dunkt mij nog onzeker, of zij
bij dit bericht meer verbleeken zal, dan gij zelf; en ik vermoed, dat gij er minder weet
van zoudt hebben, indien ik op het slagveld was achtergebleven en Kjartan u de
tijding van den strijd had gebracht.’
In dit gesprek wordt door middel van lichte aanduidingen blootgelegd, wat er
onder de uiterlijke kalmte van Gudrun verborgen ligt. De vrouw, die op het eind van
haar veelbewogen leven erkennen zal, dat zij voor hem het wreedst is geweest, dien
zij het meeste bemind had, wordt ons hier getoond in een heroische, maar vruchtelooze
poging, een liefde te verloochenen, die het dierbaarste bezit van haar leven is geweest.
Zóó is dit gesprek stellig nooit gevoerd; de tragiek van een menschenlot is in deze
enkele woorden meesterlijk uitgesproken. Men heeft er op gewezen, dat de
persoonlijkheid van Gudrun overeenstemming vertoont met de Brynhildfiguur der
Nibelungensage en dat het beeld der historische overlevering door den invloed van
deze litteraire schepping is gewijzigd. Wij kunnen dit niet als een tekortkoming
aanmerken; integendeel, Gudrun is voor ons een voorbeeld van een boven
menschelijke verhoudingen uitstijgende smart; deze vrouw is in den vollen zin van
het woord tragisch en het dagelijksch bedrijf schrompelt om haar ineen, terwijl de
bittere strijd van liefde en haat in haar volstreden wordt.
Hier staan wij midden in het probleem: kunst of geschiedenis. Is niet de figuur
van Gudrun aan den eenen kant uit hare werkelijke verhoudingen gerukt, doordat in
haar de weerschijn eener heldenfiguur werd gezien en is niet aan den anderen kant
het beeld der zoo heroisch geschouwde Gudrun vreemd blijven steken in het
alledaagsche bedrijf van een IJslandsche boerenhoeve? Is dus, algemeen gesproken,
de overlevering wellicht een dood gewicht geweest, dat der kunst haar vlucht
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belemmerde en was de kunst een schoone schijn, waardoor de traditie in haar wezen
werd aangetast?
Het antwoord geeft de saga zelf. Immers wij voelen nergens een tweespalt in de
beschrijving van Gudrun; zij is, hoe ook gemeten aan een heidenideaal, niets anders
en niets meer dan een IJslandsche vrouw uit den sagatijd. Hier is geen
tegenstrijdigheid, veeleer de gelukkige samenwerking van verschillende elementen
in de schepping van een gaaf geheel. Het is ongetwijfeld juist, dat de historische
overlevering kern en hoofdzaak der saga is geweest. De waarheid werd echter gezocht
in de levende menschen, niet in den gang der gebeurtenissen; de nakomeling zocht
zich het beeld van een vereerden voorvader scherp voor den geest te brengen; een
nauwkeurige kroniek verlangde hij niet. Binnen den familiekring werd de traditie
van geslacht op geslacht overgeleverd; met het toenemen van den afstand groeiden
de bewondering en de eerbied. In de traditie werd het bijkomstige, dat de eenheid
van de persoonlijkheid schaadde, vergeten of opzettelijk weggelaten; de karakters
kregen die simpele eenvoud van lijn, die wij in de verbeeldingen der tragische
kunstenaars bewonderen. Het werkelijke leven verkreeg onder den invloed eener
herscheppende traditie een stileering, die de saga verhief tot een kunst, die met de
heldenepiek kan worden vergeleken.
Daarnaast had de overlevering nog andere stijlvormende beteekenis. Wanneer wij
een IJslandsche saga lezen, dan treft ons telkens weer de onvergelijkelijke verteltrant.
De taal is klaar en eenvoudig; elke poging tot beschrijving en omschrijving schijnt
met zorg vermeden; de feiten worden in uiterste soberheid medegedeeld. Het verhaal
kan droog als een kroniek zijn. Deze zinnen zijn niet geschreven, maar gesproken.
Wanneer de IJslandsche geestelijken zelf litteratuur maken, vertalingen of
bewerkingen van uitheemsche gedichten, dan breekt de stroom van gezwollen
beeldspraak en nutteloozen stijlpronk, die overal elders in Europa zoo rijkelijk vloeide,
ook hier door en de prachtige sagastijl verliest zijn spankracht onder den last van
holle epitheta en participiale constructies. De familiesaga echter kent de waarde van
elk woord; zij weet dat een te veel verzwakt en dat een te weinig dikwijls het sterkste
effect heeft. Meesterlijk zijn de gesprekken, die een heele situatie resumeeren, een
geweldig conflict in enkele zinnen tot uiting brengen. De kern van deze gesprekken
zijn stellig replieken geweest, die wegens hun raakheid in de her-
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innering zijn bewaard. Maar het schijnt wel, of er een neiging is geweest tot
pointeering van de situaties in een gesprek en sommige saga's zijn geheel in
dialogischen vorm opgebouwd. Het is welhaast overbodig hier te herinneren aan het
sprookje, dat bij voorkeur gebruik maakt van het stijlmiddel de gebeurtenissen door
gesprekken mede te deelen. De dialoog is het zekerste kenteeken van de mondelinge
overdracht der familiesaga's. Maar deze kunst heeft soms het hoogste bereikt en dat
met de eenvoudigste stijlmiddelen.
In de saga der Ljósvetningar bezoekt Gudmund de machtige het huis van Ofeig;
hij zet zich daar in den eerezetel. ‘Toen de tafels werden neergezet, legde Ofeig zijn
vuist op de tafel en zeide: ‘Vind je die vuist groot of niet, Gudmund?’
Deze antwoordde: ‘Natuurlijk groot!’
Ofeig zeide: ‘Dus je denkt ook, dat er kracht in zit?’
Gudmund zeide: ‘Dat denk ik zeker.’
Ofeig sprak: ‘Dus je denkt, dat die flinke klappen kan uitdeelen?’
Gudmund zeide: ‘Geweldige klappen!’
Ofeig zeide: ‘Je denkt dus, dat die gevaarlijk kunnen zijn?’
Gudmund zeide: ‘Gebroken beenderen of dood.’
Ofeig antwoordde: ‘Hoe zou je zoo een dood lijken?’
Gudmund zeide:. ‘Heel slecht; ik zou hem liever niet hebben!’
Ofeig zeide: ‘Blijf dan niet op mijn plaats zitten.’
Gudmund antwoordde: ‘Dat is goed,’ en hij ging op een anderen stoel zitten.’
Ik heb met opzet een scène gekozen, die men ook zou kunnen vinden in een
sprookje, dat vertelde van een reus en een overmoedigen prins, die bij hem op bezoek
komt. Het is niet een voorbeeld van een gesprek, dat als het ware een dubbelen bodem
heeft. Maar in de voortreffelijke uitwerking van den climax, in de plotselinge nuchtere
woorden van Ofeig, die na het voorafgaande den argeloozen Gudmund als een
donderslag in de ooren zullen hebben geklonken, herkennen wij een vertelkunst, die
de techniek der uitdrukkingsmiddelen volkomen beheerscht. Een verhaal, dat voor
zijn hoogtepunten den gesprekvorm kiest, zal steeds streven naar verdichting, naar
concentratie; het bereikt daardoor die hooge spanning, welke wij pathos noemen.
Die sagavertellers waren tevens scherpe waarnemers. Zij kunnen in de uitbeelding
van een tooneel zoo suggestief zijn,
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dat wij op eens ten volle beseffen, dat hier van ‘naieve’ boerenkunst geen sprake
meer is, maar eerder van een zeker raffinement moet worden gesproken. In de saga
van Gisli den Vogelvrijverklaarde wordt een nachtelijke moord op de volgende wijze
beschreven:
‘Gisli ging nu het huis in en deed de deur achter zich dicht, alsof die 's avonds
behoorlijk gesloten was geworden. Hij deed alles op zijn gemak. Nu bleef hij stilstaan
om te luisteren of iemand wakker geworden was en hij merkte, dat alle menschen
sliepen. Er waren drie lichten in het vertrek aan. Hij raapte toen wat biezen van den
grond op, draaide die in elkaar en wierp de wisch toen op een der lichten zoodat het
uitdoofde; toen stond hij weer stil en luisterde, of er ook iemand wakker werd en hij
hoorde niets. Daarop nam hij een tweede biezenwisch en wierp die in het volgende
licht, dat nu ook uitging. Toen bemerkte hij, dat niet allen in slaap waren, want hij
zag, dat de hand van een jongen man zich uitstrekte naar het laatste licht, het
traanlampje omwierp en daarmee de vlam doofde. Nu ging Gisli het huis in naar de
bedstede, waar Torgrim en zijn zuster sliepen; de deur stond op een kier en beiden
waren in slaap. Hij liep er heen en tastte met zijn hand in het donker; toen raakte hij
de borst van Tordis aan, die vooraan lag.
Zij ontwaakte en zei: ‘Hoe komt je hand zoo koud, Torgrim?’ en daarmee maakte
zij hem ook wakker.
Torgrim vroeg toen: ‘Wil je, dat ik dichter bij je kom liggen?’
Zij dacht, dat hij zijn hand op haar gelegd had.
Gisli wachtte toen een poosje en warmde intusschen zijn hand in zijn hemd; toen
sliepen beiden weer in. Nu raakte hij Torgrim zachtjes aan, zoodat hij weer wakker
werd; deze dacht, dat Tordis hem weer gewekt had en draaide zich naar hem toe.
Gisli trok toen met de eene hand het dek van hem af en met de andere doorboorde
hij Torgrim, zoodat het zwaard in het bed doordrong. Tordis schreeuwde het uit:
‘Wordt wakker, mannen! Torgrim is vermoord!’
Het flikkerende licht op de hand, die het laatste lampje doofde, is een detail, die
van een bijzondere visie getuigt; zouden wij niet wenschen, dat een Rembrandt het
op het doek had gebracht? En het korte, waarlijk pathetische tooneeltje in de bedstede
is een triumf van vertelkunst, waarin met de allereenvoudigste stijlmiddelen het
hoogste effect wordt
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bereikt. Waarlijk, het schijnt soms, dat de saga streeft naar de uiterste grenzen; verder
kan zij niet gaan, zonder te vervallen in een kunst, waaruit het warme, gulle leven
geweken is en waarvan slechts een skelet van onnavolgbare techniek is overgebleven.
Men kan ook moeilijk ontkennen, dat de sagaverteller de grens meermalen
overschreden heeft. Vooral in de tijden, die aan de opteekening voorafgingen, kunnen
de omvormingen der overlevering groot zijn geweest; hoe verder het verleden
terugweek, hoe meer de saga een schoon verhaal werd. De invoering van het
Christendom sneed cultureele banden door, die eenmaal het in de saga's weergegeven
leven met de realiteit van de latere geslachten hadden verbonden. Het oogenblik
schijnt soms niet ver meer af, dat de saga niets meer dan litteratuur zal zijn.
J. DE VRIES
(Wordt vervolgd)
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Het spelen
Het denkbeeld dat alle uitingen van het dierenleven doelmatig moeten zijn en evenals
in een machine de grootste zuinigheid met materiaal en brandstof wordt verlangd,
schijnt door het verschijnsel van het spel te worden gelogenstraft.
De vraag naar het ‘waarom’ van het spel, kan op tweeërlei wijze worden
beantwoord, n.l. als een vraag naar het doel en een vraag naar de oorzaak. Het is wel
merkwaardig, dat in de uitvoerige litteratuur over het spelen der dieren bijna
uitsluitend de doelmatigheid is besproken. Men vindt hierover veel in het bekende
boek van Groos: ‘Die Spiele der Tiere’ en het aardige werkje van den Heer Zondervan,
in de Wereldbibliotheek verschenen.
De tegengestelde opvatting, dat de dieren en menschen spelen gedrongen door
een levensvreugde en een overmaat van levenskracht, die zich uiten wil, vindt men
niet alleen in de onbevooroordeelde meening van den leek, maar ook bij dichters,
paedagogen en biologen uit vroeger en later tijd. Zien wij jonge dieren spelen, een
bezigheid, welke wij zoo gemakkelijk kunnen meeleven en invoelen, dan komt het
ons voor, dat de vraag naar het doel van het spel inderdaad alleen kan worden
beantwoord door te denken aan de vreugde, die het spel voor ons zelf medebrengt.
Laten wij eerst de feiten eens bezien. Het spel komt bij alle dieren voor, evenals
bij alle menschen, maar in zeer verschillende graad en vorm. Een vaste regel is, dat
de hoogere dieren meer spelen dan de lagere en de jonge meer dan de oude. Wellicht
kan dit grondfeit ons de weg wijzen naar een verklaring. Deze zou dan te vinden
moeten zijn in het wezensverschil tusschen jong en oud en tusschen lagere en hoogere
dieren.
Wat tot het spel gerekend moet worden laat zich moeilijk in een definitie
vastleggen. Indien men n.l. het spel zou willen beperken tot uitingen, die geen
objectief noodzakelijk doel hebben, maar aan vrijwillig gekozen regels beantwoorden,
dan valt hieronder alleen het geordende spel van de menschen. Vat men als spel op
alle bezigheid, welke niet op een einddoel gericht is, dan moet men het spel toch
afzonderen van de uitdrukkingshandelingen, zooals het onrustig heen en weer loopen,
schudden, werpen, bijten van voorwerpen, dat men dier en kind vaak ziet doen. Juist
aan deze voorbeelden kan men het verschil tusschen spel en uitdrukkingsbeweging
zeer
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goed vaststellen. In de uitdrukkingsbeweging komt een door iets anders veroorzaakte
gevoelstoestand tot uitdrukking. In het spel is het de handeling zelf, die een
gevoelstoestand oproept, welke bestaat in een innerlijk mee doorleven van de
algemeene dynamische grondvorm,1) die de handeling bezit. Als ik een jonge hond
binnen een omheining achterlaat en het dier rent langs het hek heen en weer, dan is
dit een uitdrukkingsbeweging voor de drang naar bevrijding en geen spel. Als dezelfde
jonge hond in onzen tuin om een bloemperk rent of als er een geitje in een wei
rondhuppelt, dan denken wij aan spel, omdat wij vermoeden, dat de beweging zelf
een gevoelen wakker roept, dat met geen enkel objectief doel in verband staat.
In het spel gaat het om beweging, zooveel is wel zeker. Het betreft uitgevoerde
bewegingen, waargenomen bewegingen, meedoorleefde bewegingen, nagebootste
bewegingen. De vraag is, hoe hangen deze verschijnselen samen; hoe en waarom
fundeeren zij het spel. De beschouwing van het spel der dieren kan ons hierbij wellicht
de weg wijzen. Het dierenleven is immers zoo ongewild, spontaan en niet
gemechaniseerd, dat het den samenhang met de wezenskenmerken van het leven het
zuiverst openbaart. Uit Köhler's uitnemende beschrijvingen van het spel der apen
laat ik hier eenige voorbeelden volgen die wij in samenhang met wat lager dieren en
menschen doen, bekijken zullen.
Ieder heeft wel eens gezien, hoe een aap, vooral een jonge chimpanzee, tijden lang
bezig kan zijn aan een touw te slingeren en evenals een kind op een schommel
blijkbaar behagen schept in de rhythmische beweging. De aangename gewaarwording
door rhythmische verschijnselen opgewekt is inderdaad een zeer algemeene spelgrond
bij mensch en dier. Vanaf het wiegen van het kind tot aan dans en muziek kan men
dit waarnemen. Ook volwassen menschen, zelfs stokoude, scheppen behagen in het
trommelen met de vingers, in het rhythmisch ergens langs wrijven, in het draaien
van een servetring, in het slingeren van een belknopje enz. Voorbeelden, die ik met
opzet koos om nog eens de nauwe verwantschap tusschen

1) Het begrip dynamische vorm verdient wellicht eenige toelichting. Men kan het best begrijpen
wat hiermede wordt bedoeld, door het in tegenstelling te zien met een statische vorm en door
een voorbeeld, n.l. een melodie. Een dynamische vorm, is dus een eenheid van elkander in
den tijd opvolgende deelen, welke in een zinvolle relatie staan, waarbij ‘zin’ in de
oorspronkelijke beteekenis van ‘richting’ kan worden opgevat.
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spelen en uitdrukkingsbeweging aan te geven en te laten zien, hoe eenzelfde
verschijnsel, zoowel het een als het ander kan zijn of van het een in het ander kan
overgaan. Zoo kan een jonge hond in een voorwerp bijten uit spel of uit woede, een
oude heer met zijn vingers trommelen als spel of ook uit ongeduld.
Essentieel voor het spel is het zelf deel nemen aan de handelingen. Vaak ten
onrechte wordt dit zóó uitgelegd, als zou het gevoel van zelf oorzaak te zijn van een
gebeuren, op zichzelf reeds het lustgevoel verschaffen en daarmee de drang tot spelen
leveren. Die zaak ligt nog anders. Als een jongen een steen werpt, doorleeft hij de
heele beweging mee. Virtueel vliegt hij zelf zóó hoog en zóó ver. Iets dergelijks zien
wij bij de jonge kat, die een balletje met de poot wegslaat, het bespringt en daarna
weer wegslaat, zich dusdoende echter niet - zooals sinds Groos de gangbare opinie
is - voor de jacht op muizen oefent, hetgeen men het duidelijkste aantoont door het
kinderspel gade te slaan, waar zich met bal en knikker precies hetzelfde herhaalt,
zonder dat hier van vooroefeningen voor de jacht sprake is.
Maar beschouwing van het kinderspel leert ons nog meer, namelijk, dat de lust in
grijpen, vangen, raken, vooral bij de jongens naar voren treedt. Niet omdat in hen
rudimenten van voor-vaderlijke instincten werkzaam zijn, maar omdat de mannelijke
dynamiek een grondvorm heeft, welke zich in elke mannelijke handeling uitdrukt,
zelfs in de wijze van uitvoering der eenvoudigste bezigheden. De manier, waarop
de man loopt, zijn jas toeknoopt of een voorwerp neerzet, geschiedt zoo, dat de
handeling in goed gescheiden onderdeelen (‘schreden’) verdeeld is, waarbij de
beweging in elk onderdeel op het eindpunt, op de afsluiting gericht is. Het abrupte,
afgehakte, hoekige tot een eindpunt voerende, het rhythme ook van arbeid en rust is
mannelijk, maar tevens de gronddynamiek van alle jachtdieren. Vandaar de
verwantschap in hun spelen, die dus nu duidelijk verschijnen als de uitdrukking van
de fundamenteele dynamiek van het organisme. Deze uitdrukking is demonstratie
van de activiteit en gaat gepaard met het lustgevoel, dat aan het krachtig beleven en
uitleven van de dynamische grondvorm gebonden is. Wij raken met deze
spelbeschouwing de diepste tendenz in het organische, n.l. de tendenz tot reproductie,
d.w.z. altijd hernieuwde voortbrenging, van vorm door vorm.

Leiding. Jaargang 2

136
Geheel anders is de fundamenteele dynamiek van het vrouwelijke, welke niet alleen
alle hoekigheid en tendenz naar een eindpunt mist, integendeel alle scherpe
overgangen vermijdt, met kleine schreden voortgaat, maar daardoor ook het
volkomenste in een gesloten kringbeweging verschijnt, zooals deze in alle zorgen,
draaien, winden, maar ook naaien, breien, haken enz, wordt gereproduceerd. Zoo is
het poppenspel niet een doelmatige voorbereiding voor het moederschap, maar een
uitdrukking van eenzelfde fundamenteele dynamiek. Het meisjesspel zooals ballen,
kaatsen, touwtjespringen, kringspelen, maar ook keukentje-, schoonmaak- enz. spelen
bezitten een gelijke dynamische vorm. Onjuist is het deze spelen af te leiden van de
beroepsbezigheden van de vrouw. Deze laatste zijn juist in hun bekende vorm ontstaan
uit de zelfde dynamische aanleg als de meisjesspelen.
Hoe hooger ontwikkeld de diersoort is, des te veelvormiger is het leven, des te
fijner gedifferentieerde handelingen kunnen er worden verricht. Zoo is het begrijpelijk,
dat het hooger ontwikkelde dier een groot aantal en onderling verschillende
dynamische vormen kan produceeren en dit ook in zijn spel doet. Köhler vertelt, hoe
een chimpanzee bij een bak water zit, met zijn drinknap hier uit schept en het water
telkens weer langzaam laat terugvloeien. Het dier is in dit spel geheel verdiept en
varieert het door de hand in het water te steken en aandachtig toe te zien, hoe de
druppels zich vormen en naar beneden vallen. Daarna herhaalt de chimpanzee het
spel met brood, dat in het water gedoopt wordt, eruit gehaald, uitgeknepen enz. Ook
het roeren in het water met een stok komt als spel voor. Precies het zelfde doet het
kind en vaak ook de volwassene. Wie behaagt het niet aan het strand gezeten het
zand op te nemen en tusschen de vingers te laten wegvloeien?
Maar ook geheel andere grondtendenzen van de hoogstontwikkelde dieren
verschijnen in hunne spelen en het is verwonderlijk hoe verwant deze met de
menschen-spelen zijn. Zoo houden de apen er van, zich met allerhande voorwerpen
te omhangen, niet alleen lappen, touwtjes, maar vooral ook kettingen worden
meegedragen. Wie ooit een dergelijk spel zag, kan zich niet van de gedachte losmaken,
dat het dier er evenals de mensch een behagen in schept iets om zich heen te voelen
bewegen, waardoor de lichaamsbeweging zelf rijker wordt en de eigen lichaamsvorm
meer gedifferentieerd. Wat
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in dit geval als eigenwaarde bij den mensch bewust wordt, is een gevoelssituatie, die
uit de diepte van de oerdriften oprijst en ook bij het dier zich demonstreert. Dezelfde
chimpanzee, waarvan Köhler het spel beschrijft, is ook een groot verzamelaar.
Steenen, ijzerdraad, hout, bananenschillen, lappen enz. worden òf op een hoop
gebracht òf in het nest òf zelfs in een blikken doos bewaard. Ook hierbij valt de
analogie met menschelijke bezigheden op, die soms even zinloos waardelooze dingen
verzamelen om daarmede een zeker rijkdomgevoel te bevredigen.
Zeer belangwekkend is de vraag in hoeverre nabootsing in het spel der dieren een
rol speelt. Het is bekend, hoe gaarne kinderen niet alleen de bezigheden van
volwassenen, maar evenzeer de dynamiek van doode dingen en machines in hun spel
nabootsen. Nog algemeener is de drang tot nabootsing bij de spelen van zeer jonge
kinderen. Het klappen in de handen, het huppelen, het gelijke tred houden enz. ziet
men vanaf de prilste jeugd. Zooals wij het spelen hebben beschouwd, is het zeer
begrijpelijk, dat de nabootsing een groote beteekenis voor het spel moet bezitten.
Immers in elk spel wordt een dynamisch verschijnsel waargenomen en mee
doorgeleefd (werpen van een steen etc.) en als het kan nageleefd. Heel fraai zien wij
deze drang tot nabootsing ook bij het aanschouwend volgen van een spel, bij de
deskundige toeschouwer van een voetbalwedstrijd bijvoorbeeld. Ook bij het
aanschouwen van het rollen van een biljartbal toont zich de drang tot nabootsing bij
den speler en den toeschouwer. De innerlijke eenheid van waarneming en handeling
is hier de diepste grond van de - gedeeltelijke, meestal symbolische - reproductie
van het waargenomene.
Wat wij met deze eenheid van waarneming en handeling bedoelen moge hier kort
worden toegelicht. Uit de nieuwere onderzoekingen over de zintuigelijke waarneming
blijkt, dat elke waarneming met een virtueele of sensorische beweging gepaard gaat.
Deze virtueele beweging deelt zich aan vele deelen van het zenuwstelsel mede
(resonneert zou men kunnen zeggen) en voert tot representeerende motorische
uitingen, welke dus hiervan zinbeelden, letterlijk richtings-beelden zijn. Iemand volgt
de biljartbal met de tong of de voet en openbaart daarmede, naar mijn meening, de
diepste grond van het spel, n.l. de reproductie van dynamische vormen. De oorzaak
van het spel - niet het doel - wortelt dus in de grondeigenschap
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van het zenuwstelsel, n.l. om tijdruimtelijke gestalten te kunnen, te moeten
reproduceeren, in zooverre dit niet door vaste structuren wordt belet. Deze vaste
structuren treft men in de lagere deelen van het zenuwstelsel aan, het minste bij de
‘jongste’ deelen van het zenuwstelsel, n.l. de hersenen. De hersenen van de hoogere
dieren zijn het meest plastisch in vele gedeelten (velden) van hun schors en zoo
spelen die dieren het meest, waar deze deelen het meest ontwikkeld zijn.
Ook in het dierenleven speelt de nabootsing een groote rol. Honden nemen in het
spel houdingen van elkaar over; huisdieren die samen leven vertoonen door nabootsing
dezelfde gewoonten. De vogels vooral ook bootsen sterk na en het waarnemen van
het opvliegen van één exemplaar wekt bij den ander een gelijksoortige dynamiek op.
Dit doet de vogels gemeenschappelijk vluchten, neerstrijken, aanvallen, ter ruste
gaan enzoovoorts. Hierop berust het leeren pikken van jonge hoenders. Lloyd Morgan
nam waar, dat het fasanten-jong te midden van graankorrels zou sterven van honger,
daar het niet spontaan gaat pikken. Men behoeft echter slechts rhythmisch met een
potlood op de tafel dicht bij het dier te kloppen om de jonge fasant ertoe te brengen,
de waargenomen beweging te volgen en tot pikken te komen. Zoo leert de jonge
vogel van de oude, hetzij voedsel zoeken, hetzij vliegen, hetzij geluiden voortbrengen.
De nabootsing van klanken is bij papagaaien enz. algemeen bekend, maar bestaat
in beginsel bij alle vogels. De vinkenslag b.v. is in verschillende landstreken door
nabootsing verschillend geworden. Waar nu in het spel de bewegingsdrang en de
productie van dynamische vormen zoo op den voorgrond treedt, is het begrijpelijk,
dat nabootsing hier veelvuldig voorkomt. En zoo zien wij de meeste dieren
gemeenschappelijk spelen. Bij honden is dit wel bekend, maar naar de beschrijving
van William Long spelen bijna alle dieren in het wild gemeenschappelijk en wel in
de eerste plaats de ouders met de jongen en deze onderling. Terecht merkt Bastian
Schmidt op, dat de bewegingsspelen oorsprong en basis van alle speelsoorten vormen.
Zelfs bij lagere dieren, ratten, dolfijnen, visschen en zelfs sociale insecten (mieren)
ziet men de gelijkgerichte bewegingen als spel optreden.
Bij de hoogste zoogdieren, de apen, is de nabootsing wel bizonder sprekend.
Hoewel vele schrijvers betoogen, dat de beroemde drang tot nabootsing dezer dieren
- het z.g. na-
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apen - zeer overdreven is voorgesteld, zien wij bij de apen in het spel van de jonge
dieren toch zeer veel nabootsing. Hun sociale aanleg speelt hierbij zeker een
belangrijke rol. Zoo beschrijft Köhler, hoe zich bij de chimpanzees, die hij in Teneriffa
observeerde, spelmoden ontwikkelden. Soms was het ‘mode’, om mieren te visschen.
Dit geschiedde zóó, dat alle dieren met een rietje gewapend, zich opstelden langs
een groeve tusschen de steenen, waar de dichte drom mieren zich door bewoog. De
apen hielden de stokjes in de mierenweg, waarop zich een aantal dezer dieren op het
rietje verzamelde. Vlug werd het dan opgetild en afgelikt. De zure smaak van de
mieren schenen de apen aangenaam te vinden.
Soms ontwikkelde zich een springstokspel. Een der chimpanzees begon ermee.
Het bestond in een handigheidsspel, n.l. om een stok op den grond neer te zetten en
zoo vlug omhoog te klimmen, dat het boveneinde werd bereikt, voordat de stok
omviel. De een na den ander deed dit spel, zij het ook met meer of minder handigheid,
na. Ook het opstapelen van kisten werd nagebootst. Maar tevens trad nabootsing van
menschelijke handelingen op. Toen een werkman, die een paal wit geverfd had, zich
verwijderde, nam één der chimpanzees de kwast en verfde een steen mooi wit. Het
dier deed het ‘met groote ernst’, d.w.z. was geheel in de bezigheid verdiept. Een der
meest gecompliceerde voorbeelden van gemeenschappelijk spelen is het volgende.
Als de chimpanzees brood eten, komen de kippen dicht bij het hek, om daarbuiten
gevallen broodkruimels op te pikken. Daar de apen zich voor de kippen interesseeren,
gebeurt het dat de chimpanzees dicht bij het hek gaan zitten eten en de vogels in hun
bewegingen volgen en nu en dan door een trap tegen het hek wegjagen. Daaruit
hebben zich - zoo vertelt Köhler - drie speelvormen ontwikkeld.
1. De aap houdt tusschen twee beten in zijn brood buiten het hek. De kip komt
naderbij om te pikken, maar op dit oogenblik trekt de aap zijn hand snel terug.
2. Rana - de domste - voedert zonder twijfel de kippen met opzet. Zij laat de kippen
kalm van het brood pikken, terwijl zij de bewegingen van de vogels goedig aanziet.
3. De kip wordt met het brood tot bij het hek gelokt, maar op het oogenblik dat
zij argeloos toepikken wil, duwt haar de vrije hand van dezelfde chimpanzee of een
ander ernaast zittend dier, een stok in het lijf.
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Samenspelen van hond en kat, van hond en vogel komt voor; maar de gevoeligheid,
beter het invoelingsvermogen voor velerlei bewegingsvormen is bij de aap wel het
grootst. Dit dier met zijn bewegelijke hand, zijn goede dieptewaarneming, in de
boomen levend en langs omwegen en acrobatische toeren zijn voedsel bereikend,
vluchtend enz. is in staat zelf een geweldige verscheidenheid van bewegingen te
produceeren en kan daarom ook de dynamische processen van andere organismen en levenlooze voorwerpen - met aandacht volgen. In muziek en dans vinden wij vooral bij het kind en de primitieve volkeren - het spel en het nabootsingsmoment
in sterke mate terug. Ook de chimpanzees echter voeren alleen en gezamenlijk
rhythmische bewegingen uit, die op een primitieve dans gelijken. Het rhythme wordt
zelfs zoo sterk vastgehouden, dat men er met de handen klappend het rhythme van
kan aangeven en het door handen klappen zelfs kan opwekken.
Om samen te vatten: het spel kan niet, gelijk Groos en anderen meenen, uit zijn
door hen ten onrechte onderstelde doelmatigheid begrepen worden, het is, in de
veelheid van zijn vormen, een uitdrukking van een in het organisme geboren,
opgewekte dynamische vorm, die zoo sterk in het zenuwstelsel resonneert, dat het
tot bewegingsuiting komt. Hoe vitaler het dier, hoe meer spel. Met een overvloed
van levenskracht heeft het spel wel te doen, maar anders dan men vroeger meende.
Groos heeft tegen deze laatste, door Schiller en Spencer ontwikkelde, opvatting
aangevoerd, dat de hond, en ook het kind, na lichamelijke inspanning, b.v. een lange
wandeling, arbeid enz., toch nog tot spelen bereid is en hieraan niet zijn overtollige,
maar zelfs zijn laatste krachten geeft. Dit is volkomen juist, maar hij vergat daarbij
dat echte spiervermoeidheid bijna nooit optreedt. Alle vermoeidheid is ‘nerveus’, is
verzadiging, in de sterkste graad ‘verlamming’. Bij vermoeidheid ziet men hoe de
bewegingsvormen minder gedifferentieerd worden. Een nieuwe aandrang tot aktiviteit,
door een sterk gevoelen of een sterk prikkelende situatie opgewekt, doet de
vermoeidheid verdwijnen. Inderdaad zien wij juist bij de verzadiging, die ontstaat
door eentonige arbeid (school, fabriek enz.) niet alleen de vermoeidheid spoedig
optreden, maar ook de spelbehoefte stijgen.
Gaan wij tenslotte nog na, waardoor het spel geremd wordt. Ik meen, dat hier drie
hoofdoorzaken aan te geven zijn, n.l.
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preöccupatie of aandachtfixeering, ouderdom, en gemis aan intelligentie. Het kind
of het dier, dat in een vreemde omgeving komt of door een sterken indruk wordt
geboeid staakt het spel. De vrije, ongebonden, weinig scherp gerichte (d.w.z. jeugdige)
afloop der dynamische processen in zijn organisme worden ineens gefixeerd. Het
resonnantievermogen is geremd. Voorwaarde voor het spel is, zoowel volgens de
intuïtie van een ieder, die zich in de taal karakteristiek uitdrukt, als ook volgens onze
analyse: ‘vrijheid’, ‘ongebondenheid’, ‘bewegelijkheid’, ‘algemeene belangstelling’,
‘meeleven’, ‘invoelen’ enz. Beletsel van spel is, zooals wij zagen ‘geboeidheid’,
fixatie. Wat men hiervan uitwendig ziet verschijnen, is uitdrukking van een inwendige
toestand, die van gelijken aard is en in het zenuwstelsel heerscht. Ook waar het leven
- door zijn ernst - fixeert, verzwakt de spelneiging.
Dit voert ons tot het tweede beletsel van het spel: de ouderdom. Deze kenmerkt
zich behalve door verstarring, door distantieering van de wereld, door verlies van
belangstelling, invoeling, meeleven. Zoowel lichamelijk als geestelijk kunnen de
dynamische vormen, die natuur en cultuur vertoont niet worden ingevoeld, gevolgd,
laat staan gereproduceerd of gerepresenteerd. Waar dit bij ouden van dagen wel
mogelijk is, daar zien wij de speltendenz behouden, vooral tegenover zeer sterk
‘aansprekende’ bewegingsvormen. Maar de ouden zijn ook zwakker, minder vitaal,
d.w.z. de bewegingsdrang is geringer en daarmede de drang, de tendenz tot actief
spelen.
Als derde beletsel noemden wij geringere intelligentie. Het zou ons te ver voeren
hier het wezen van de intelligentie nader te onderzoeken. Reeds oppervlakkige
beschouwing leert echter, dat veelvormige aandacht, aanpassingsvermogen, inzicht,
d.w.z. herkenning van structuursamenhang, en dat is vorm, kenmerken van de
intelligentie zijn. Daarbij komt nog de productieve factor, die ten deele in samenhang
met abstractie, nieuwe vormen en eenheid kan voortbrengen. Zoo is het duidelijk dat
de productieve fantasie te meer in het spel van het kind en ook van het dier tot uiting
zal komen, naarmate hun intelligentie grooter is.
F.J.J. BUYTENDIJK.
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Ritme en metrum
I
Als men lange jaren verzen, ik zeg niet gelezen maar geschreven heeft, en men komt
dan in aanraking met het belangstellend leeken-publiek dat ten opzichte van de
dichters de studenten in de letteren uitmaken, dan is men er niet op verdacht in het
nauw te zullen worden gedreven door een zoo eenvoudige vraag als: Zegt u ons eens
wat het onderscheid tusschen metrum en ritme is.
Toen het mij gevraagd werd antwoordde ik zonder aarzelen: Metrum is niets, ritme
is alles. En toen men mij verwonderd aanzag, herhaalde ik mijn antwoord in deze
vorm: Metrum is iets dat niet bestaat, het eenige wat bestaat is ritme.
Maar studenten zijn vasthoudend en aangezien hun belangstelling in een onderwerp
zich niet onnatuurlijk omzet in het verlangen naar een college over dat onderwerp,
is het begrijpelijk dat de wensch naar een college over metrum en ritme door
sommigen werd gevoeld en door een enkele uitgesproken.
Hoe zal men nu echter een college geven over iets dat niet bestaat: in dit geval het
metrum? De opgaaf is moeilijk. Maar niet minder moeilijk is het om over ritme te
spreken. Indien namelijk, zooals ik zei, het metrum niets en het ritme alles is, dan
kan men terecht beweren dat het spreken over alles even moeilijk is als het spreken
over niets.
Door dit te overwegen geraakte ik in een zekere wanhoop. Ik begreep niet dat er
niets te zeggen zou zijn over een onderwerp waarover toch zoovele en zulke dikke
boeken waren geschreven. Ik besloot mij die boeken aan te schaffen. Wist ik dan
zelf niets over ritme en metrum, dan zou ik toch, door mij de inhoud van die boeken
eigen te maken, een verhandeling kunnen samenstellen over wat anderen ervan wisten
en door die voor te dragen aan de wenschen van mijn studenten voldoen.
Zoo gezegd, zoo gedaan. Ik verschafte mij een aantal gezaghebbende werken:
over de metriek op zichzelf, over de metriek van het fransche, het duitsche, het
engelsche, het nederlandsche vers en daarbij werken over bizondere soorten van
verzen, uit nieuwe en oude literaturen, werken waarin ook het ritme rijkelijk ter
sprake kwam.
Zonder twijfel gaarde ik uit die geschriften belangwekkende gegevens: historische
overzichten van verzen en vers-soorten, aanwijzing van verschillen tusschen verzen
in verschillende
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eeuwen en landen, denkbeelden omtrent de oorsprong van verzen, omtrent hun
verbinding met de muziek, omtrent de mogelijkheid van hun ontstaan tezamen met
de muziek, en ja, ten slotte leerde ik toch ook iets over dat metrum, dat voor mij,
wanneer ik als dichter sprak, niet bestond.
Ik leerde namelijk, in de eerste plaats, dat het woord metrum niet altijd dezelfde
zin gehad had, dat het zelfs in vroeger tijden wel eens zoo verstaan werd dat het
inderdaad met ritme samenviel. Dat was zeker niet wat wij er onder verstaan, wij die
juist vroegen naar het onderscheid tusschen metrum en ritme. Ik kon dit dus
belangwekkend vinden, maar wat had ik er aan? Ik moest wel mij houden aan een
metrum naar onze, de hedendaagsche beteekenis. En ook daarover leerde ik iets. Er
waren verschillende soorten van metra. Het vers - de regel - werd uit die metra
opgebouwd. Die metra waren de figuren waarnaar lettergrepen werden saamgevoegd,
en door hun herhaling in het vers duidelijk te onderscheiden. Zij waren dus in het
vers een kenbare eenheid. Soms ook zei men dat niet een samenstelling van
lettergrepen, maar de enkele lettergreep de eenheid was waaruit het vers gebouwd
werd. Doch als men dat zei bedoelde men dat het metrum in de herhaling van de
enkele silbe gelegen was en zich dus door de herhaling-zelve als zoodanig kennen
deed. In elk geval waren er dus in het vers metrische - niet ritmische, maar metrische
- eenheden te erkennen, en uit hun herhaling ontstond het vers.
De schrijvers die ik las gaven ook voorbeelden. Daarmee begon voor mij een
groote moeilijkheid. Want zij steunden hun betoog soms door goede, maar even vaak
door slechte verzen. Goede verzen nu zijn zulke die werkelijk verzen zijn, slechte
daarentegen zijn zulke die het niet zijn. Zij schijnen het enkel maar. Hoe is het
mogelijk, dacht ik, dat als men het wezenlijke van verzen tracht uit te leggen, men
daarbij blijk geeft het onderscheid niet te weten tusschen een vers dat er een is, en
een vers dat er géén is!
Ik was dus nu weer op hetzelfde punt aangeland waarvan ik was uitgegaan. Een
goed vers is een ritme, een levend ritme, een klankgeworden gevoelsbeweging, een
stroomende aaneenschakeling van woorden. Noem het hoe ge wilt, maar men zal
moeten toegeven dat de vraag welke plaats het metrum in het vers inneemt, niet kan
worden opgelost door een verwijzing naar woorden-combinaties die géén verzen
zijn. Het onderzoek had mij anders wel aangelokt. Vooral door de over-
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weging dat als het vers eenmaal was opgebouwd, het ook weer een eenheid, dus een
metrum in de strofe werd, en daarna de strofe op dezelfde wijs in het heele gedicht.
Maar dit waren bespiegelingen die ik maken kon, ook zonder het gebruik van het
woord metrum; ik kon regels en strofen evengoed, neen beter, ritmen noemen.
Zoover was ik, toen een amerikaansch geleerde, die hoogleeraar te Weenen is, mij
een opstel toezond dat hij Das Wesen des Verses1) noemde.
Die titel verheugde mij, want hij drukte juist uit wat mij bezighield. Het wezen
van het vers, zei ik, ligt in het ritme. Daarnevens was ik bezig na te denken over de
vraag wat dan het metrum was. Ik las dus het opstel van prof. Scripture met gespannen
aandacht.
Het bestond uit twee gedeelten, waarvan ik eerst het laatste vermelden zal. Het
bevat het verslag van een onderzoek, dat hij door middel van een vragenlijst, bij een
aantal duitsche dichters heeft ingesteld. Hij vroeg hun, onder meer: Hoe komt ge aan
de aangewende versvorm? Stelt ge de vorm, waarin ge schrijven wilt, vooraf vast?
Denkt ge aan bepaalde versmaten, als jambus, trochaeus, anapaestus, dactylus?
Bepaalt ge vooruit het aantal al of niet beklemtoonde lettergrepen? Schrijft ge
eenvoudig zonder aan ritme of metriek te denken?
Uit de antwoorden deelde hij er een goed dozijn mee. Hugo von Hofmannsthal
schrijft: I cannot help it but it seems utterly impossible to answer these questions...
I have never thought about rhythm and measure while writing poetry. Ricarda Huch:
Ich bedauere sehr, aber es ist mir unmöglich derartige Fragen zu beantworten. Richard
Schaukal vindt dat het vers zichzelf maakt en dat hij niets vooruit vaststelt. Evenzoo
een half dozijn andere. Wilhelm von Scholtz te Konstanz verklaart: Ich kann zu Ihren
Fragen nur generaliter sagen, dass sie mir, wenn sie sich auf meine Kunst beziehen,
fast unverständlich sind. Bruno Wille te Berlijn is de eenige die zoover wil gaan toe
te geven dat hij bij het schrijven van verzen niet geheel zonder gedachte aan ritme
en metrum is. Hij beantwoordt de vraag of hij zonder die gedachte schrijft, niet
onvoorwaardelijk met ‘ja’, maar ‘nahezu’ met ‘ja’. Scripture besluit dan ook terecht:

1) Dr E.W. Scripture, Sonder-Abdruck uit Die Neueren Sprachen, Zeitschrift für den Unterricht
im Englischen, Französischen, Italienischen und Spanischen, herausgegeben von Walther
Küchler und Theodor Zeiger, 6. Beiheft 1925.
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A.
B.
C.
D.

Die Versform kommt instinktmässig und ist mit dem Versinhalt innig verbunden.
Der Dichter denkt nie an die verschiedenen Versformen der ‘Metrik’.
Der Dichter kennt nur Rhythmus. Die Metrik existiert nicht für ihn.
Versform und Versinhalt sind alle beide Erzeugnisse des Unbewussten, nicht
des Bewusstseins.

Het andere, het eerste gedeelte van Scripture's opstel geeft verslag van een heel ander
onderzoek. Hij trachtte gesproken verzen met behulp van een grammofoonplaat of
een Rousselot's schrijfapparaat derwijze op beroet papier of op het beroete vlak van
een draaiende trommel te doen afteekenen dat hij hun toonhoogte, hun
klankverandering, de sterkte van het geluid en de mindere of meerdere nauwkeurigheid
van de klankvorming kon vaststellen. Hij verkreeg zoodoende namelijk golflijnen
die het verloop van het vers voorstelden en die hij met miskroskopische
nauwkeurigheid meten en ontleden kon.
Voorloopig zal ik niets anders doen dan de algemeene uitslag van zijn onderzoek
met zijn eigen woorden meedeelen. Hij zegt dan:
‘Die Sprachkurve jeder Zeile ist ein Kontinuum. Man kann die Aufnahme in Stücke
zerschneiden; dies ist aber ein vollkommen willkürliches Verfahren ohne irgendwelche
Grundlage in der Sprachkurve oder in dem gesprochenen Vers selbst. Es gibt im
gesprochenen Vers also keine Versfüsse oder Takte. Ebenso gibt es keine Silben.
Selbst wenn man mit Sievers eine Silbe als eine Lauteinheit definiert, welche für
sich bestehen kann, gibt es hier keine Silben, weil ein Stück aus einer Zeile für sich
allein gesprochen eine andere Sprachkurve gibt. Gesprochen als eine Reihe von
Silben würde eine Zeile eine ganz andere Sprachkurve ergeben. Selbst einzelne Laute
gibt es eigentlich nicht. Die ganze Zeile ist eine einheitliche Vokalgeste. Einzellaute
lassen sich nur willkürlich abgrenzen’.
Verder in het opstel vinden we nog de nadrukkelijke verklaring: ‘Im gesprochenen
Vers gibt es keine Versfüsse oder Takte, keine Silben und keine Einzellaute.
Taktlinien, Strich, Haken und Kreuz sind alle Erfindungen der Metrik, welche nicht
nur jeder Berechtigung entbehren, sondern direkt gegen die Tatsache Unwahrheiten
ausdrücken’.
Het is duidelijk dat ik nu op mijn vraag: wat dan wel het
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metrum was? een dubbel antwoord ontvangen had. Een aantal dichters beweerde er
bij het schrijven van hun verzen nooit iets van bemerkt te hebben; zoodat Scripture
hun aller oordeel formuleerde als: Der Dichter kennt nur Rhythmus. Die Metrik
besteht nicht für ihn. En Scripture zelf verklaarde, op grond van zijn onderzoek, dat
zoogenaamd metrische elementen niet in het gesproken vers worden aangetroffen.
Ook na dit opstel van 1925 heeft deze geleerde zijn proefnemingen voortgezet en
niet lang geleden verklaarde hij, aan het slot van een studie: Experimentalphonetische
Untersuchungen über den Bau der deutschen Verszeile (Archives Néerlandaises de
Phonétique Expérimentale. Tome IV p. 1-9): dengene ‘der mit Registrierungen des
gesprochenen Verses zu tun hat, erscheinen die übligen Lehren wie phantastische
Beschreibungen von Träumen, die mit der Alltagswirklichkeit wenig zu tun haben’.
Scherper kan de waardeloosheid van bestaande opvattingen betreffende metrum
en metriek zeker niet worden te kennen gegeven.

II
Zooals het meer gaat: eerst nadat ik op deze wijs volkomen gelijk had gekregen,
begon ik na te denken over mijn mogelijk ongelijk. Ik zei tot mezelf: die dichters,
die Scripture raadpleegde, zijn elkanders tijdgenooten. Ze behooren tot enkele, niet
ver van elkaar verwijderde geslachten. Toch was er één onder hen, Bruno Wille, die
niet stellig met ja dorst antwoorden op de vraag of hij bij 't schrijven nooit aan metrum
en ritme dacht. Wat zou het antwoord geweest zijn als de vragenlijsten ook eens aan
andere dichters, aan Goethe, Schiller, Platen bv. hadden kunnen gezonden worden?
Mijzelf liet ik voorloopig op de achtergrond. Ik behoor evenzeer tot de nog
levenden. Bovendien had ik me door mijn stellige verzekering dat het metrum niets
is, te zeer gebonden, dan dat ik vooreerst bezwaar kon maken.
Maar ik ging voort na te denken. Scripture, zei ik, heeft het gesproken vers
onderzocht. Natuurlijk, want er bestaat niet anders dan het gesproken vers. Het
geschrevene is niets dan de overbrenging van het gesprokene in overeengekomen
letterteekens. In dat gesprokene heeft hij een doorloopende golving en geen indeeling
gevonden, geen zoogenaamde metra waarop het vers gebouwd zou zijn. In het resultaat
van de
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dichterlijke werkzaamheid, tenminste voor zoover het de onderzochte verzen betreft,
kunnen wij dus aannemen dat dergelijke indeeling als de metra veronderstellen doen,
niet aanwezig is. Toen hij nu zijn vragenlijstjes verzond, vroeg hij niet naar het
aanwezig zijn van metra in dit resultaat, maar in de geest van de dichters tijdens het
ontstaan en het op schrift gebracht worden van hun verzen. Neen, zeiden ze, de verzen
ontstaan zonder dat we denken aan metra: ze vinden hun eigen vorm. Ook dit is
natuurlijk, want tijdens het ontstaan en het schriftworden van de verzen is de aandacht
van hun dichter geheel in hen opgelost: hij hoort ze, hij ziet ze, en hij schrijft ze. En
er is geen mogelijkheid dat hij zich van iets anders bewust kan zijn dan van hun
ritme, hun leven, hun klank, hun aandoenings- en voorstellingsvolte. Toch was er
één die nog eenige, hoewel geringe, aandacht overhield voor iets dat hij - met metriek
benoemde.
Hierbij moet nog worden opgemerkt, wat ik tot nu toe niet vermeldde, dat Scripture,
bij de zending van de vragenlijstjes, met aandrang verzocht ‘die Angaben rein
gefühlsmässig, nicht aber auf Grund verstandesmässiger Ueberlegungen zu geben’.
Hieruit volgt dat de dichters niets mochten meedeelen dan wat tijdens het ontstaan
van de verzen in hun bewustzijn trad.
Scripture's onderzoek dus, zoo dacht ik verder, richtte zich op 1o het vers, in - laten
we zeggen - zijn fyzisch voorkomen, en op 2o het bewustzijn van de door hem
geraadpleegde dichters tijdens het ontstaan van een vers. Het is duidelijk, dacht ik,
dat hierbij twee vragen overblijven. Ten eerste: heeft een vers niet, behalve een
fyzisch voorkomen, ook nog een psychische inhoud, waarin dan toch iets van metrum
zou kunnen aanwezig zijn? Ten tweede: indien in het bewustzijn van de dichters
geen besef van metrum was, kan het dan toch niet zijn dat er een gewaarwording van
metrum was in hun onderbewustzijn? Bij deze laatste vraag dacht ik aan de eene
dichter, die min of meer aarzelde. Wat niet in het bewustzijn is, maar wel in het
onderbewustzijn, kan inderdaad een enkele keer dicht bij de drempel zijn.
Toen ik dit overwogen had, herlas ik nog eens het slot van Scripture's eerste opstel,
waar hij zegt dat zoowel versvorm als versinhoud uit het onbewuste opkomen. Zeggen
wij voorzichtigheidshalve: uit het onderbewuste, dan kan ik mij daar heel goed mee
vereenigen en dan begin ik ook voor het metrum
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een plaats te zien. Het behoort inderdaad in de sfeer, waarnaar ook Scripture een
onderzoek wilde instellen, toen hij de vraag opwierp ‘nach dem psychologischen
Ursprung der Versform’.
Mijn gedachtegang volgend heb ik mijn oorspronkelijke bewering: metrum is
niets, tegelijk verklaard en tegengesproken. Voor de dichter, geheel verzonken in de
verschijning, geheel oor voor de klankwording van zijn gedicht, is het metrum niets.
Maar op de grens van zijn werkzaamheid kan hij het bestaan ervan gewaar worden.
Voor de geleerde, die het vers in zijn fyzische voorkomen weet te vatten en te
ontleden, is het óók niets. Maar aan het eind van zijn onderzoek moet hij erkennen
dat het bewuste en het fyzische niet de eenige wereld vormen waarin men te zoeken
heeft. Het onderbewuste is er ook, en wat fyzisch verborgen bleef kan psychisch te
vinden zijn.
Nu mijn ontkenning van het metrum dus begrijpelijk geworden is, maar ik tevens
begonnen ben haar tegen te spreken, kan ik met een gerust hart omzien naar feiten
die mijn tegenspraak bevestigen.
Vast blijft staan dat ieder gedicht een doorloopende stroom is, en dat dus niet
alleen ieder woord in het vers, maar ook ieder vers in de strofe en iedere strofe in
het gedicht een onscheidbaar deel is van eenzelfde golf. Scheidingen zijn nergens
aan te brengen. Wel rusten, maar ook de rust is een deel van de beweging, een even
noodzakelijk en even werkzaam deel als de syllabe. Ieder gedicht is één ritme, nader
bepaald: één ritmisch woordenverloop. Het heeft als oorsprong één conceptie, juister
gezegd: één verbeelding en als doel het opgenomen worden in de verbeelding van
zijn lezers. Ontleedt men het, dan vindt men enkel ritmen, kleinere bewegingen in
de ééne groote, maar nooit metra. Dit klinkt vreemd voor de schoolsche metrici, maar
de ervaring van het oor, zoowel als die van het experimenteel-fonetisch onderzoek
bewijst het.
Desniettegenstaande zijn er gedichten die men sterk-metrisch en andere die men
zwak-metrisch noemt.
Dit is een feit, en men zou verkeerd doen de benoemende termen uit de bespreking
van gedichten te willen verwijderen.
Als Potgieter in zijn ‘Isaac Da Costa’ zegt:
Harmonisch ontwikkelt de schepping haar gaven,

dan wordt door dit vers ten duidelijkste gemarkeerd dat het gedicht in de zoogenaamde
amfìbrachus - één lange tusschen
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twee korte, of juister: één beklemtoonde tusschen twee toonlooze lettergrepen geschreven is. Lang niet elk van de verzen in dit gedicht toont dit karakter zoo
duidelijk: er komen er genoeg in voor die er volstrekt niet onmiddelijk als een reeks
van vier amfibrachen uitzien. Vaak, b.v., kan men meenen dat het vers aan 't begin
een jambe en vervolgens drie anapaesten heeft. Maar over 't geheel kan men niet
ontkennen dat het gedicht sterk-metrisch is en dat de amfìbrachus eraan ten grondslag
ligt.
Leest men daarentegen in De Nieuwe Geboort van Henriëtte Roland Holst:
Bleek goud vloeit uit door de hemelsche streken -

dan is het moeilijk daaraan een maat te bepalen. Wil men het doen, dan vindt men
achtereenvolgens twee spondeën en twee anapaesten. Maar deze combinatie vindt
men in geen ander vers van het sonnet terug. Meent men dat de dichteres toch
wezenlijk niet geheel zonder metrisch gevoel gewerkt heeft - zooals ik geloof - dan
is het metrum dat in haar onderbewustzijn meewerkt de jambe, maar dan kan men
toch veilig zeggen dat haar gedicht, een goed en sterk ritme, zwak-metrisch is.
Nu moeten we nog eens, ten overvloede, opmerken dat beide gedichten niets dan
ritme zijn. Maar in dat ritme, is, bij het eene sterk, bij het andere zwak, een zekere
orde, een zekere maat aantewijzen, een maat die we bepalen als metrum, hier het
amfibrachische, daar het jambische.
Wat is dus die maat? Niet iets op zichzelf. Er is niets dan het ritme, maar het is in
het ritme een zekere orde, een zekere wijze van weerkeer. Er is een neiging in het
ééne ritme om telkens de amfìbrachus, in het andere om telkens de jambe te herhalen,
geheel of ten naaste bij. We hebben tot nu toe onder ritme voornamelijk beweging,
of stroom verstaan. Maar het woord drukt, ook in ons spraakgebruik, nog iets anders,
en wel regelmatige weerkeer uit. De stroom is een golfbeweging. Bedenken we dit,
dan wordt het begrijpelijk dat men ritme en metrum soms met elkaar verwisselde.
Metrum is ook: regelmatige weerkeer. Bij ‘ritme’ valt de nadruk meer op de beweging,
bij ‘metrum’ meer op het regelmatige. De zoogenaamde metra toch zijn schemata
die een bepaalde regelmatigheid van het ritmische-in-verzen trachten uit te drukken.
Ritmen zijn werkelijkheden, metra zijn schemata. Als men dit zegt, ziet men
dadelijk dat de dichter die dicht en de ge-
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leerde die het werkelijke vers onderzoekt, niet onmiddelijk met metrum te maken
heeft. Hij kan het verwaarloozen, hij kent het niet, hij kan zeggen dat het niet bestaat.
Tegelijk evenwel is het waar dat, hoewel de geleerde het voorloopig niet tegenkomt,
en het ook niet in het bewustzijn van de dichtende dichter treedt, het metrum, voor
zoover het samenvalt met het ritme, dus als regelmatige weerkeer wel degelijk bestaat.
Men hoeft het geen metrum te noemen, men blijft bij de benaming ritme; maar als
men dat doet is men toch genoodzaakt nadruk erop te leggen dat men nu ritme niet
als stroom maar als regelmatige weerkeer bedoelt. Bij scherpe begripsbepaling krijgt
dus het woord metrum al een grond in de werkelijkheid: het beduidt ritme voor zoover
dit een bepaalde vorm van weerkeer is. In deze zin spraken we bij Potgieter van
sterk-metrisch, en van zwak-metrisch bij Henriëtte Roland Holst.
Er is echter meer. Ook losgemaakt van de ritmische werkelijkheid, dus zuiver als
schema van reine, d.w.z. abstracte regelmatigheid, is de term ‘metrum’, en zijn de
formules van de ‘metra’, een bestaan gaan leiden, en hebben zij op de dichters
ingewerkt.
Goethe schreef zijn Hermann und Dorothea niet onder de spontane indruk van het
vers van Homerus, maar na kennisneming van Klopstocks en Voss' proeven van
duitsche hexameters. Evenzoo schreef hij sonnetten, niet omdat ze hem in het oor
hingen, maar omdat zijn nadenken gespeeld had met hun vorm.
Platen plaatste boven zijn Oden, die in antieke maten geschreven zijn, het volledige
strofen-schema, en handelde met Johannes Minckwitz over diens ‘metrischen
Zweifel’.
Zoo ook beantwoordde Hooft Huygens' opmerkingen over versmaat en als hij,
naar F. Kossmann aanwijst, in het derde deel van de Granida de strofe van Horatius'
Integer vitae, min of meer vervormd, voor zijn Rei van Jofferen aanwendde, dan is
er stellig geen reden te gelooven dat hij het onbewust deed. Een groot aantal toch
van zijn strofen zijn zoo ingewikkeld en toonen zulk een sterke metrische
bezonnenheid, dat men hem wel een bizondere opzettelijke bemoeiing met de
versmetriek moet toeschrijven.
Trouwens, wie las ooit grieksche of latijnsche verzen zonder hun scansie te leeren,
en hoe zou men zich de hervorming van het nederlandsche vers omstreeks 1600, met
name de invoering
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van de alexandrijn, kunnen voorstellen zonder toenemend nadenken over de
eigenschappen van vers en maat.
Ook bij de Franschen, hoewel zij van geen vaste voetmaten weten, ging de
herleving van het vers gepaard met bespiegeling van het metrische. ‘Adopte moi
aussi en la famille française’ - zegt J. du Bellay in zijn Defense et Illustration de la
Langue française - ‘ces coulants en mignards hendecasyllabes à l'exemple d'un Catule
d'un Pontan et d'un Second, ce que tu pourras faire, si non en quantité pour le moins
en nombre de syllabes.’
Men zou deze voorbeelden met dozijnen kunnen vermeerderen. Tevens kan men
opmerken dat in de eeuwen van de hoofsche lyriek, toen de dichter bij ieder lied zijn
eigen muziek schreef, een ingaand bespiegelen van beider saamstellende elementen
wel onvermijdelijk zal zijn geweest.
Ook nu wil ik weer eraan herinneren dat de dichter, hoe sterk ook zijn bemoeiing
met het metrische geweest zal zijn, op het oogenblik dat hij dicht die bemoeiing heeft
gestaakt of, tenminste, onderbewust doen worden. Hij beweegt zich in het ritmische,
d.w.z. in de eenheid van zijn gedicht, en daarmee is alle uitgaan van het
samenstellende deel: voetmaat, vers, strofe, onmogelijk geworden. Het metrische,
kan men zeggen, is op dat oogenblik overwonnen door het ritmische.
In zooverre behouden dus de dichters gelijk, als zij zeggen dat het metrische niet
voor hen bestaat, dat zij niets ervan af weten.
Toen Milton zijn Paradise Lost uitgaf, deed hij het voorafgaan door een kleine
beschouwing over rijmlooze verzen. Hij verdedigde en aanvaardde ze, en dit doende
merkte hij op dat ‘the true musical delight’ van het vers niet in het rijm bestaat, maar
o.a. ‘in apt numbers, fit quantity of syllables’. Dit zijn termen die zeer bizonder de
metriek, de abstracte metriek betreffen. Nochtans sprak hij in zijn gedicht van ‘my
unpremeditated verse’ en verstond daaronder het heele werk. Terwijl hij het schreef
was iedere gedachte aan metriek op zij geschoven door de ritmische stroom van zijn
verzen.
Toch is er in de beslistheid waarmee de duitsche dichters die prof. Scripture
raadpleegde, zich uitspraken, iets meer dan enkel een dichterlijke waarheid.
Hofmannsthal, Ricarda Huch en anderen wijzen, indien zij niets meer gezegd hebben,
de mogelijke invloed van reflectieve elementen op hun gedichten (reflectie namelijk
over de versvorm) zoo onvoorwaardelijk
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en zoo eenstemmig af, dat men geneigd wordt vragen te stellen. Was niet hun houding,
evenals de mijne, bepaald door de begrijpelijke afkeer, die de dichter heeft van de
geleerde die gedichten voor metrische proeven aanziet? Tegenover prof. Scripture
natuurlijk ten onrechte, want hij bestrijdt juist dat soort geleerde; maar dat wisten zij
waarschijnlijk niet. Of kan het ook zijn dat juist in onze tijd de dichters bizonder
bevreesd zijn aan metrische overwegingen waarde en beteekenis toe te kennen, zoodat
zij zich minder zouden achten als die bij hen opkwamen? Hun houding was dan een
tijdsverschijnsel en de vraag gerechtvaardigd of niet, meer nog dan Bruno Wille,
dichters uit vroegere tijdperken, ik bedoel nu niet alleen Goethe en Platen, zouden
hebben toegegeven dat de gedachte aan metrum wel degelijk in of nabij hun
scheppende oogenblikken te vinden was. Vanzelf vraagt men dan ten slotte of dit
mogelijk ook thans nog, bij andere dan de geraadpleegde dichters, in Duitschland
en elders, het geval kon zijn.

III
In het algemeen kan men zeggen dat elk dichter te maken heeft met tweeërlei
regelmaat. De eene is traditioneel en wordt dus door hem gevoeld als voorschrift.
Deze is het metrum. De andere is de onmiddelijke golfbeweging van het gevoel zelf
en ligt dus in het ritme.
Dat die twee niet hetzelfde zijn, blijkt treffend aan een versje van Vondel.
De Turken, 't is schande,
Europe bestrijen,
Te water, te lande.
Wie zal ons bevrijen?
Zij trekken vast henen
Den stroom op naar Weenen,
De keizer sta vast.
O Christe-vrijheid, gij zijt in last.

Tot op de helft van de zevende regel heeft het ritme een rustig verloop. Het gevoel
stijgt, maar we behouden, met Vondel, voldoende overleg om de bekoring op te
merken van een stem die zich voegt naar een eenmaal begonnen en nu geregeld
voortgezet metrum. Het is dezelfde maat als in het vroeger aangehaalde gedicht van
Potgieter aan Da Costa, de
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amfìbrachus: één beklemtoonde tusschen twee onbeklemtoonde sylben. Van die
maten heeft iedere regel er twee. We hebben geen het minste bezwaar om aan te
nemen dat Vondel, hoewel hij het ritme van zijn gedachten uitsprak, dit metrum in
het oog hield en te zeggen dat zijn verzen metrisch zijn.
Maar met de tweede helft van het zevende vers verandert dit. De woorden ‘sta
vast’ vormen geen amfìbrachus, maar zijn eenvoudig twee sterke sylben na elkander.
Een andere maat? Natuurlijk kan men die woorden en daarna de achtste, de laatste
regel schematisch vastleggen, maar men voelt wel dat hier van aanpassen bij een
metrum geen sprake meer is. Het gevoels-ritme is eenvoudig doorgebroken en
bekommert zich niet om een schema:
O Christe-vrijheid, gij zijt in last.

Dit gevoels-ritme was in het heele gedichtje. Zijn karakter ligt hierin dat het
voortschrijdt met in-tweeën-deeling van iedere regel. Iedere helft roept de andere,
als 't ware nadrukkelijk, op. Die deeling blijft, ook in de laatste regels, maar een
tweede regelmatigheid, die van het eerst aangenomen metrum, wordt versmaad.
Dat dit gevoelsritme er aldoor was, kan men ook zien aan de vierde regel. Daar
wil het al uitschieten, en toont dat door het accent te leggen op de eerste lettergreep
zonder toch het metrische accent op de tweede geheel weg te nemen.
Wie zàl ons bevrijen?

Een ander voorbeeld kan men zien in Perk's ΔΕΙΝῊ ΘΕΌΣ. De jambische grondslag
van dit sonnet is onmiskenbaar; maar door het heele gedicht heen hebben de
klemtonen een stijgende richting, die men als pathos verstaan kan en dit komt al zeer
sterk uit als met de regel: Schoonheid, o gij, wier naam geheiligd zij, het eerste accent
de jambe breekt en zich vóór aan de regel stelt. Niet dus: o Schoonheid, gij, - wat
metrisch geweest zou zijn, maar Schoonheid, o gij. Deze drang nu bewerkte een, in
Perks dagen, en ook voor hemzelf, zéér ongewone omzetting:
Wie eenmaal u aanschouwt, leefde genoeg: -

door een onverwacht accent op de zevende lettergreep toont het ritme zijn volkomen
onafhankelijkheid van de traditioneele maat.
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Deze strijd tusschen ritme en metrum - want een strijd was het, hoewel voorloopig
nog een verliefde strijd - begon hier omstreeks 1880 bizonder te worden opgemerkt.
Van 1879 is de uitgaaf van W.W. van Lenneps Hyperion-vertaling. In de opdracht
Aan den Dinsdagschen Vriendenkring bij Professor J.A. Alberdingk Thijm lezen
wij:
‘Vergunt mij nog een enkel woord omtrent het metrum van deze vertaling.
De vijfvoetige rijmelooze jambe is tot nu toe in 't Nederlandsch zeer zelden gebruikt
voor een heroïsch gedicht. In het Engelsch, gelijk bekend, is zij, sedert Milton's
Paradise Lost, de echte heroïsche maat geworden, en heeft, vooral in den meest
verheven stijl, enkele eigenaardigheden gekregen die haar van de Duitsche tragische
vijfvoetige jambe onderscheiden. Daartoe behoort het herhaaldelijk omkeeren van
den aanslag, ja ook het dikwerf gebruiken van trocheën in het midden van het vers.
Ik heb gemeend in den aanslag trocheën te mogen plaatsen en geloof dat daardoor
het metrum aan verscheidenheid wint’.
De trochee in het midden van de regel, die Van Lennep zich niet dorst veroorloven,
waagde Perk een goed jaar later, - het is het vers dat ik zooeven aanhaalde.
Voor mij was één zulk een plaats een openbaring. Het recht van het ritme tegenover
het metrum werd er me duidelijk door. Vooral trof me daarna bij de lezing van Keats
en Milton tot welk een verrassende sterkte de ritmische beweging kon worden
opgevoerd, als de dichter zijn ontzag voor het metrische schema op zij zette. Het
blank verse van Persephone werd dan ook een nieuw ritme, dat zich met alle denkbare
vrijheid bewoog op wat ik ‘de vloeren van dat groote metrum’ noemde.
Toch was dat ritme bij uitnemendheid maatvol. Het had een sterk evenwichtsgevoel
en kon telkens weer vast en vol zich neerlaten op de voeten van het voorgeschreven
vers.
Sterke beweging, elastisch en daarom ook met zachte overgangen, maar tevens
vastvoetigheid, werden de eigenschappen van mijn vers, waarin het ritme het metrum
erkende, maar beheerschte en overwon.
Als ik zei dat het metrum niets, het ritme alles is, dan drukte ik daarmee mijn
daadwerkelijke ervaring uit. Maar men moet mijn zeggen: metrum bestaat niet, niet
letterlijk opvatten. Metrum als besef van abstracte regelmaat, bestaat wel
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degelijk, en het is zeer de vraag of de werkelijke regelmaat van het ritme er ooit
buiten kan.
Voor mij althans was het besef van maat geen toevalligheid. Ik schreef erover in
een hoofdstuk Kunst en Techniek naar aanleiding van Hofdijk's In 't Harte van Java.
Daarna in de studie: Het Sonnet en de Sonnetten van Shakespeare. Eindelijk, in een
lang vergeten tijdschrift van 1886, onder de schuilnaam A. de Mare. Ik zocht daar
de oorsprong van dat besef in onze eigen lichamelijkheid: in onze bloedsomloop, in
onze bewegingen.
Men kan, ja men moet, die lichamelijke maten ritmen noemen. Maar het verstand
abstraheert ze onmiddelijk tot metra, omdat het gelijkheid opmerkt, en telt.
De ervaring van gelijkheid is de drijfveer van al ons verbeelden, al ons denken en
al ons doen. En zoodra ons verstand gelijkheid opmerkt, telt en meet het.
Bij ieder dichten zoekt onze verbeelding ritmische gelijkheid tusschen het gedicht
en de psychische toestand die het moet uitdrukken. Maar de keerzij van die
verbeelding, in ieder mensch, of hij wil of niet, ermee verbonden, is het tellend
verstand dat metrische gelijkheid veronderstelt en beseft.
In de vroegste ontwikkeling van onze dichtkunst na 1880 is het duidelijk te zien
dat de samenhang van die twee vermogens niet vergeten werd. De verbeelding was
wakker geworden en zocht in de overgeleverde metra ruimte voor haar ritmen. In
mijn jeugdpoëzie was het jambische vers, met name de vijfvoet, toegankelijk
geworden voor allerlei spontane bewegingen en overgangen. Toch behield ik het
vers in zijn grondvorm. Ja, het was zelfs zóó, dat de sterkste effekten ontstonden
door een kenbare tegenstrijdigheid tusschen ritme en metrum. Dit laatste diende als
't ware tot springplank voor de veerkrachtiger verheffing van het andere.
Ook Kloos maakte gebruik van de invoering van trocheën om zijn vers losser en
geëlanceerder te maken. Maar meer nog dan bij mij vielen zijn accenten samen met
die van het metrum, waarvan hij zich maar weinig verwijderde.
Heel anders werd het in de Mei van Gorter. Een stroom van korte springende
ritmen in snel voortvloeiende bevallige volzinnen, ieder woord drager van
vergankelijke bekoorlijkheid en weemoed om vergankelijke bekoorlijkheid. Die
stroom is afgedeeld in regels van tien- of elf-lettergrepige verzen, maar het eenige
vaste punt daarin is het eindrijm. Over
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het metrum wordt, kan men zeggen, heengeloopen. Soms zelfs schijnt het dwaasheid
van afwijkingen van een metrum te spreken. Men voelt dat de dichter het weinig
bevraagt: hij bevraagt zijn spreek-ritme en zorgt alleen, en met fijne takt, dat dit
ongestoord voort kan gaan binnen het vastgestelde aantal lettergrepen en met
inachtneming van het rijm.
Men zou kunnen denken dat Gorter het vers ontwikkelde in de richting van het
fransche vers, dat, tot op het zoogenaamde vers libre, eveneens op silbentelling en
rijm berust. Maar dat doet hij niet. Had hij dat gewild, dan had hij het nederlandsche
spreekritme moeten verlaten in de richting van het fransche, en er is juist niemand
die, over het geheel, dat ritme zoo nadrukkelijk handhaaft als Gorter.
Om dit te doen begrijpen moet ik iets meer zeggen van het fransche spreekritme
in vergelijking met het nederlandsche.
Laat ik eerst de aard van het nederlandsche vaststellen. Het berust, kort gezegd,
op een vast woord-accent. Het accent namelijk, dat wij aan de woorden toekennen
wanneer we ze eenvoudig opnoemen, wordt in de rede, ook in de hartstochtelijke,
ook in de dichterlijke rede, weinig veranderd.
Lezen we nu een bladzij van Gustave Kahn in de studie over het Vers libre, die
hij vooraf deed gaan aan de uitgaaf van zijn Premiers Poèmes.
‘Nous avons bien en français un accent tonique; mais il est faible et cela tient à
l'amalgame que fit Paris des prononciations excessives et différentes des provinces,
les usant pour en constituer une langue modérée, calme, juste-milieu, quant au
retentissement des consonnes et au chant des voyelles, neutre de préférence à bariolée.
Cet accent tonique qu'on pourrait relever dans les mots, en les laissant immobiles,
soit en es citant à la file, en exemples, disparaît à la conversation, à la déclamation,
ou mieux, il ne disparaît point, mais se modifie. Il y a donc un accent général qui,
dans la conversation ou la déclamation, dirige toute une période, ou toute une strophe,
y fixe la longueur des valeurs auditives, ainsi que les timbres des mots. Cet accent
semblable chez tout le monde, en ce sens que chaque passion, chez tous, produit à
peu près le même phénomène, accélération ou ralentissement, semblable au moins
dans son essence, cet accent est communiqué aux mots, par le sentiment qui agite le
causeur ou le poète, uniquement, sans souci d'accent tonique ou de n'importe quelle
valeur fixe qu'ils possédaient en euxmêmes. Cet accent d'impulsion
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dirige l'harmonie du vers principal de la strophe, ou d'un vers initial qui donne le
mouvement, et les autres vers, à moins qu'on ne recherche un effet de contraste, se
doivent modeler sur les valeurs de ce vers telles que les a fixées l'accent d'impulsion.
C'est cette loi fondamentale que MM. Mockel et de Souza ont discernée à leur tour,
en étudiant le rythme poétique et qu'ils nomment l'accent oratoire’.
Deze uiteenzetting is heel duidelijk: het fransche woord-accent is zwak, en het
ondergaat in het spreken, en ook in het dichten, verschillende verschuivingen die
afhankelijk zijn van de gemoedsdrang, dus van de toon, waarmee het spreken, of
dichten, wordt ingezet.
Nu is er zeker niemand die de woorden zoo ongewijzigd, met hun accent, in het
vers plaatst, als Gorter. Hun klank is niet zwevend, of omsluierd, doorzingend in een
algemeene toonaard, maar stellig, en zonder bijtonen. En zooals met de klank is het
met de klemtonen: ze zijn het woord-accent, dat zich - over het geheel - door het
versaccent niet laat beinvloeden.
Er komt nog bij dat Gorter de saamvloeiing van klinkers niet aanwendt, zoodat
nooit dan bij wijze van uitzondering twee woorden onmiddelijk in elkaar overgaan.
Een nieuwe lente en een nieuw geluid.

En zooals hier is het in zijn heele dictie: de overgang van woord op woord is er
minder geleidelijk dan bij andere dichters. Het is of zijn woorden na elkaar komen
als droppel na droppel, en dan nog zonder de spiegeling.
Dit alles is zeer onfransch, zoodat men van een ontwikkeling in de richting van
het fransche vers zeker niet spreken kan.
Was dan Gorters vers een ontwikkeling in andere richting? Neen, ook dat niet.
Het was geen ontwikkeling. Het was eenvoudig het vers, zooals het, toen hij begon
te schrijven, geworden was, maar met nog beslister loslating van het metrum ter wille
van het spreek-ritme.
Het was omstreeks 1886, dus na de verschijning van mijn Persephone en andere
Gedichten, na Kloos' Okeanos, na mijn Demeter en mijn Cor cordium, duidelijk
geworden dat het woord-accent met geen enkel zoogenaamd maat-accent hoefde
saam te vallen. Dat wil zeggen: het was niet noodig dat de tweede, de vierde, de
zesde, de achtste lettergreep een woord-accent inhielden. Dit was, voor het hollandsche
vers, de groote
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vernieuwing, die niemand hier vóór 1880 mogelijk had geacht. Men had niet alleen
weer tienlettergrepige verzen, zooals ze ook in onze zeventiende eeuw werden
geschreven, waarin de eene of de andere of meer dan een van de lettergrepen
accentloos bleven, maar ook met een denkbeeldige cesuur had men afgerekend, en
verdeelde de rusten naar toon en zin het meebrachten. Ja, op een enkele plaats vond
men een waagstuk in de tiende sylbe, in het rijm. Op voorbeeld waarschijnlijk van
Keats, deed men het rijm niet klinken, rijmde doffe sylben op elkander of zelfs een
helder woord als ‘ver’ op de laatste lettergreep van ‘venster’. Maar dit laatste alleen
waar er een zeer belangrijk effekt mee verkregen werd, zooals ook bij de verdeeling
van de overige klemtonen bizonder acht erop geslagen werd dat ieder vers een vers
bleef en niet aan ruggegraat inboette.
Gorter behandelde dit vers met een bekoorlijke losheid en ging met ieder middel
tot de grens van het mogelijke. Van gewaagde rijmen, zooals ik er een noemde, vindt
men er reeds in de eerste zang van Mei een vijftigtal. Zijn voornaamste middel om
het vers vers te laten blijven werd het rijm, want soms werden al te veel steunpunten
weggenomen dan dat het op zichzelf bestaan kon. Maar het rijm en de altijd bevallige
volzin die doorliep en de regels in zijn beweging opnam, redde het. Een enkele keer
bleef het rijm uit, een enkele keer had het vers een sylbe te veel of te weinig, maar
men moest scherp toezien om het op te merken.
Dit alles overwegende moet men tot het besluit komen dat ook Gorter nog werkt
met het metrische vers zooals dat door invoering van sommige afwijkingen geworden
was. Alleen, bij hem werd de afwijking haast regel. De ritmische drang was
oppermachtig en speelde maar uit de verte met de juist even gevoelde traditioneele
vorm.
(Wordt vervolgd.)
ALBERT VERWEY
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‘Laat ons deze schande uit Israël wegdoen’
(Slot)
IV
Deze feilen vallen echter in 't niet, bij wat de kern van den Leuvenschen roman te
genieten schenkt.
Kort samengevat, komt Van der Essen's voorstelling hierop neer:
1e. De notabelen zonden een commissie naar den Koning met het verzoek
‘aanstonds met het wegruimen der grieven een aanvang te maken’, waartoe ‘het
spoedig bijeenroepen der Staten-Generaal een geschikt middel zou zijn’.
2e. Alles kon nog goed gemaakt worden ‘indien de Koning op het verzoek van
notabelen maar dadelijk wilde ingaan’.
3e. De Koning had daardoor ‘de toekomst in handen’. Ontving hij de commissie
en willigde hij haar verzoek in, dan kon alles goed worden; zoo niet, dan verspeelde
hij zijn kroon en België.
4e. De Koning, autocratische stijfkop die hij was, weigerde de commissie te
ontvangen en
5e. zond in plaats van het verzoek der commissie in te willigen, de Prinsen met
6000 man om de orde te gaan herstellen.
Welnu - is het eigenlijk noodig vast te stellen wat elk ontwikkeld Nederlander weet?
- deze voorstelling is van a tot z falikant.
Het besluit om troepen te zenden was geenszins het antwoord op de zending der
commissie en stond daarmee in geen enkel verband hoegenaamd. Het was door Prins
Frederik zelfstandig genomen nog vóór den Kabinetsraad, dien de Koning op 28
Aug., onmiddelijk na zijn terugkomst van het Loo, waar de Prins van Oranje hem
de eerste berichten omtrent de muiterij had medegedeeld, in den Haag had belegd.
De Koning keurde 's Prinsen besluit goed. En wat had de Koning anders moeten
doen, (waar het volgens zijn berichten, die Van der Essen als overeenkomstig de
waarheid bevestigt, proletarische plunderingen gold) dan leven en have van de
Burgerij met de overheidsmacht beschermen?
Hoe zou de Koning in zijn plicht zijn te kort geschoten, indien hij anders had
gehandeld! Doch, burgerlievend en vredes-
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gezind als hij was, nam hij tevens maatregelen, om een te scherp optreden van den
troep te voorkomen: in den Kabinetsraad werd daarom besloten de Prinsen aan het
hoofd der troepen mede te zenden.
De commissie ontmoette de Prinsen te Merxem, en vertelde hun het doel van de reis,
dat de Prins van Oranje goedkeurde. Hij schreef onmiddelijk aan den Koning den
raad ‘de les reçevoir avec calme et bonté’.1)
De Koning, van de komst der Brusselsche, en een deze een 6-tal uren vooruitijlende
Luiksche deputatie verwittigd, vroeg het advies van zijn Ministers van Maanen en
De la Coste, en van zijn Secretaris van Staat de Mey van Streefkerk. Van Maanen
ontried de ontvangst; de beide anderen riedden in den geest van den Prins van Oranje.2)
De Koning volgde den raad der beide laatstgenoemden; beide deputatie's werden
onmiddelijk na hun aankomst door den Koning persoonlijk met groote goedheid en
waardigheid ontvangen.
De ontvangst van de Brusselsche deputatie geschiedde op 1 Sept. 1830 om 12 uur
ten paleize in het Noordeinde, nadat De la Coste den Koning vooraf had medegedeeld,
door bemiddeling van de Engelsche en Saxische gezanten het verzoek van
D'Hoogvorst te hebben ontvangen, om den Koning, na afloop der audiëntie, een wijle
alleen te mogen spreken.
De deputatie had zich, als teeken van hare loyale bedoelingen, met groote
oranjestrikken opgeschikt.
Terwijl dus de afvaardiging van de gematigden, volgens de Leuvensche wijsheid
‘in den Haag doelloos rondliep zonder den Koning te kunnen bereiken’, zaten de
Heeren in werkelijkheid rustig met den Koning in diens Kabinet de noodige
maatregelen tot bedaring der gemoederen te beramen.
Omtrent het voorgevallene op dit gehoor zijn wij, hoewel daarbij, behalve de
Koning en de deputatie, slechts 's Konings vertrouweling, De Mey van Streefkerk,
tegenwoordig was, tot in de kleinste bijzonderheden ingelicht: door een gelukkige
omstandigheid is in het geheim kabinetsarchief der Koningin het uitvoerig,
eigenhandig verslag bewaard, dat de Koning den volgenden dag aan zijne zonen
zond.
Bij de ontvangst vroeg de Koning, welk mandaat de commissie had: hij wilde op
deze wijze het, zooal niet onwettige, dan

1) De Prins van Oranje aan den Koning, 39 Aug. 1830.
2) Vgl. Gerretson: Groen, Brieven, I, p. 330/1, noot 1.

Leiding. Jaargang 2

161
toch buitenwettige van den stap doen gevoelen. Doch op Gendebien's antwoord, dat
buitengewone omstandigheden buitengewone maatregelen wettigden, antwoordde
de vorst: transeat!, en liet de commissie haar adres voorlezen.
De Koning antwoordde, dat hij de voornaamste wensch der notabelen reeds
voorkomen had: de bijeenroeping der Staten-Generaal was inderdaad een der eerste
maatregelen geweest, die de Koning na zijn terugkomst in de residentie genomen
had, ‘ayant jugé que dans les circonstances graves et extraordinaires je devois
m'entourer des représentans de la nation et des seuls représentans que la constitution
admît afin de pouvoir aviser d'après le voeu de la constitution avec eux de ce qu'il
convenoit de faire et prendre des législatives1) selon le règlement’.
M.a.w. de Koning beloofde zijne medewerking, om alle nog bestaande grieven
langs constitutioneelen weg, d.w.z. (zooals de unionisten altoos hadden begeerd, en
zooals in het Brusselsche adres werd bepleit), in overleg met de Staten-Generaal weg
te nemen.
Wat kon de Koning, als constitutioneel vorst, meer doen? Meer begeerden de
notabelen ook niet; reeds tegenover den Prins van Oranje te Merxem hadden de
Heeren moeten toegeven, dat het herstel van een der voornaamste grieven - de
verhouding tusschen het aantal noordelijke en zuidelijke afgevaardigden - niet tot 's
Konings bevoegdheid behoorde: ‘ils sentent que cela ne dépend pas de Vous et qu'il
faut une voie constitutionelle pour y parvenir’. Ook op het Noordeinde had het
onderhoud een overeenkomstig verloop. Hier werd de ministeriëele
verantwoordelijkheid op den voorgrond geschoven. ‘Het gaat er thans niet om’,
antwoordde de Koning terecht, ‘of de invoering van dit beginsel goed en wenschelijk
is; het feit is dat de grondwet het thans niet behelst; en ik heb de grondwet te
handhaven, zooals ze ligt’. Bovendien voegde de Koning er bij, dat het zeer
twijfelachtig was, of de invoering van dit beginsel tot de stabiliteit van den staat zou
bijdragen; in Frankrijk bevatte de grondwet dit beginsel, en zie nu eens: ‘la déchéance
du Roi a été décrétée et les ministres sont poursuivi pour les mêmes actes’.
De Koning versloeg op deze wijze de constitutionalistische petitionarissen met de
constitutie zelf; er bleef niet veel te

1) Versta: mesures législatives.
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antwoorden over. De Heeren werden tegenover de rustige menschelijkheid des
Konings meer en meer met hun figuur verlegen; de maar nauwelijks overbrugde
verschillen tusschen de katholieke en liberale unionisten kwamen om den hoek kijken,
zoodat ‘les divers membres de la commission parlèrent et s'interrompirent
réciproquement plusieurs fois, à cause qu'ils n'étaient pas d'accord sur les faits et les
opinions et la manière de présenter les choses.1)
In hun gêne wisten de Heeren niets beters te doen, dan van front te veranderen;
de aanvallers werden verdedigers; de beschuldigers begonnen zich te
verontschuldigen; het voornaamste doel van hun komst was, zeiden zij nu, om bij
den Koning den ongunstigen indruk weg te nemen, die de Brusselsche gebeurtenissen
op hem gemaakt konden hebben, en voornamelijk om de verzekering te geven van
de goede bedoelingen der Burgerwacht, de goede diensten, die zij had gedaan en de
waardeering, die zij verdiende....
De Koning, in stede van zich vertoornd te toonen, geliefde dit alles voor goede munt
aan te nemen; hoffelijk en fijn wees hij zelfs het verzoek van D'Hoogvorst om
amnestie af, “par la considération que celle-ci ne pouvoit être garantie à des meurtriers
et des pillards, et que pour les autres” (de Burgerwacht, de notabelen, de commissie)
“elle ne venoit pas à point puisqu” eux mêmes donnoient à connoître que ceux-ci
méritoient reconnoissance et éloge, et n'avoient donc pas besoin d'amnestie’. Maar,
zeide hij, de toestand kon juist in 't belang der Burgerij niet blijven, zooals ze was.
Dat vond de commissie ook; en dat gaf aanleiding tot een langdurig overleg tusschen
de commissie en den Koning, op welke wijze de troepen en de Burgerwacht zouden
samenwerken om de orde te herstellen.
Men kwam niet tot een besluit; en de Heeren werden daarom uitgenoodigd, de
bespreking 's avonds 8.30 ten huize van Minister van Tets met den unionistischen
Minister de la Coste voort te zetten. Deze nieuwe bespreking leidde tot volkomen
overeenstemming omtrent de wijze van optreden van troepen en Burgerwacht te
Brussel; het resultaat werd door De la Coste in een ontwerp-proclamatie, - die bewaard
is, - vastgelegd en door het Kabinet en den Koning aanvaard. ‘Quant à ce qui concerne
Bruxelles, nous sommes parvenus à un résul-

1) De Koning aan de Prinsen, 1 Sept. 1830
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tat, lequel a été proposé par M. de la Coste, entièrement approuvé par ses collègues
et qui a eu mon assentiment. C'est après avoir eu hier au soir une conférence de deux
heures avec les Bruxellois et sur les informations qu'ils lui ont données que M. de la
Coste a mis ses idées sur le papier et nous nous flattons que de la manière indiquée
tout pourroit être terminé d'une façon convenable’.
En bevredigd keerde de commissie terug met het voornemen om te Brussel, door
een geruststellend rapport, de zaak te beëindigen.

V
Ik meen hier het geschiedverhaal te mogen afbreken. Wie, in het afgeloopen jaar,
zich wel eens mocht geërgerd hebben over het gebrek aan zelfstandigheid, waarmede
de meeste noordelijke geschiedschrijvers de belgicistische vooroordeelen omtrent
1830 hebben gecalqueerd; over het merkwaardig gebrek aan nationaal zelfrespect,
dat zich openbaart in de lijdelijkheid waarmede zij een der nobelste figuren uit de
Nederlandsche Geschiedenis, Willem I, door de belgicistische beschuldigingen
straffeloos hebben laten schenden, - zal door de lezing van Van der Essen's opstel
aanzienlijk zijn opgelucht.
De schim van den Grooten Koning is door Van der Essen, tegen wil en dank, op
schitterende wijze gerechtvaardigd.
Want.... Willem I blijkt op ‘het psychologisch oogenblik’ precies datgene te hebben
gedaan, wat hij volgens dezen fel anti-Nederlandschen schrijver moest doen, om zijn
kroon en om België te behouden.
‘Indien’, de Koning de afvaardiging van notabelen ontving en verbetering beloofde,
dan, verklaart onze Leuvensche geleerde, schonk hij moed aan de gematigden, dan
ondersteunde hij hun vredelievende werking....
Welnu de Koning heeft de afgevaardigden ontvangen; hij heeft hun verzoek
ingewilligd; hij heeft hun de oplossing der moeilijkheden langs constituoneelen weg
in 't vooruitzicht gesteld, hij heeft, wat wellicht het belangrijkst is, het vaststellen der
maatregelen, noodig om de orde te Brussel te herstellen, aan het Zuiden zelf, - aan
het gemeen overleg van zijn unionistischen Minister met de unionistische
vertrouwensmannen overgelaten....
En hier openbaart zich het eigenlijke historische probleem: hoe komt het, dat de
Koning, hoewel hij, ook naar het althans
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voor België gezaghebbend oordeel van Van der Essen, alles gedaan heeft, wat hij
moest doen en kon doen, nochtans zijn kroon en België verloren heeft?1)

VI
De vraag dringt zich op, wat, tegen de ‘ontstellende’2) Belgicistische
geschiedvervalsching, waarvan Van der Essen's artikel slechts een kenmerkend
symptoom is, te doen zij.
Want men onderschatte het belang dezer aangelegenheid niet. Dag in dag uit wordt,
in schoolboeken, in couranten, in universitaire voordrachten de geest van het
opgroeiend geslacht in het Zuiden tegen het Noorden opgehitst. Meestal geschiedt
dit òf anoniem òf door schrijvers, wien het infra dignitatem zou zijn den handschoen
toe te werpen.
Doch ditmaal gaat het niet om de dwaasheden van een obscuur auteur in een
obscuur blaadje. Het gaat hier om de voorlichting, die door den leermeester der
Zuid-Nederlandsche Geschiedenis aan de oudste Nederlandsche Universiteit in het
beste Zuid-Nederlandsche dagblad in een critisch tijdsgewricht, de eeuwfeestviering,
wordt gegeven omtrent een tragedie, de scheuring van 1830, omtrent welke de
opvatting in hooge mate de stemming tusschen Noord en Zuid in het heden beheerscht
en in de toekomst beheerschen zal.
De zaak heeft dus, naast eene wetenschappelijke, een staatkundige zijde.
Wat de wetenschappelijke waardeering betreft, geloof ik niet, dat er veel verschil
van opvatting mogelijk is. Ik ben geen bewonderaar van dat soort vinnige critiek
omtrent bijkomstigheden, dat zoo vaak noodeloos de noodige samenwerking tusschen
de beoefenaars der geschiedenis verstoort. Stokken om honden te slaan behoeven op
het gebied der historie nooit gezocht te worden. Het zou een klein kunstje zijn onzen
Fruin als citaatvervalscher te brandmerken. Het is daarom èn billijk èn wijs anderer
feilen te behandelen met de zelfde verschooning, die wijzelf zouden op prijs stellen.

1) Vgl., voor de oplossing van dit probleem, mijn bijdrage ‘Het geheim van Polichinel’, in eene
volgende aflevering van dit tijdschrift.
2) Ik ben niet zonder hope, dat Dr. Japikse, die het bezigen van dit openhartig woord door Geyl
ter qualificatie van Pirenne's zonden, niet kon goedkeuren, althans het in dit artikel besproken
specimen van Belgicistische historie bar genoeg zal vinden om het gebruik van ronde taal
te wettigen.
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Doch er zijn grenzen. De aanbieding van het adres der Brusselsche Notabelen aan
den Koning is in de geschiedenis van de Tweede Scheuring een minstens even
belangrijk (zoo niet belangrijker) evenement, als de geschiedenis van de overhandiging
van het smeekschrift der Edelen aan de Landvoogdes in die der Eerste.
Wat zou het oordeel zijn, indien b.v. de houder van Fruin's leerstoel te Leiden in
de Nieuwe Rotterdamsche Courant heel een pretentieus betoog zou opbouwen op de
bewering... dat de Edelen niet tot het overhandigen van hun smeekschrift bij de
Landvoogdes waren toegelaten? Ik geloof, dat hij voortaan door niemand meer au
sérieux zou worden genomen. Als man van wetenschap zou hij onherroepelijk hebben
afgedaan. Welnu, waarom zouden wij anders oordeelen over een historicus, die, op
een overeenkomstige eereplaats in het Zuiden gesteld, van een volkomen
gelijkwaardige enormiteit overtuigd wordt?
Veel belangrijker is echter de staatkundige kant der zaak. Van der Essen's artikel is
een kenmerkend staal van het ergerlijk Belgicistisch misbruik der Nederlandsche
Geschiedenis ter fine van duurzame vervreemding der beide deelen van ons
Nederlandsch Volk. Het is een politiek delict tegen de Nederlandsche Gedachte, en
behoort als zoodanig beoordeeld en behandeld te worden.
Met nadruk moet de Nederlandsche jeugd in Vlaanderen er op worden gewezen,
dat er niets gewonnen zou zijn, indien de vernederlandsching van Gent en Leuven
voor de geschiedenis zou neerkomen op een Vlomsche versie der fictio belgica.
Noodzakelijk, als geestelijke grondslag voor de goede verstandhouding van Noord
en Zuid in de toekomst, is de bezetting van de leerstoelen der Pirenne's, der Terlinden's
en der Van der Essen's door Nederlandsch denkende, sprekende en voelende mannen,
die in nauwe vriendschappelijke samenwerking met de Noordelijke historici, onze
gemeenzame geschiedenis bewerken vanuit het Zuid-Nederlandsch gezichtspunt,
om zoo geleidelijk de bouwstoffen te ordenen en toe te richten voor die ‘Geschiedenis
der Nederlanden’, die historie van het ‘Rijk van onzen Stam’ (om met De Geyter te
spreken), die Koning Willem I bij het uitschrijven van zijn beroemde prijsvraag voor
den geest zweefde, en van welke Geyl's in forsche lijnen ontworpen schets alreeds
de voltooiïng nadert.
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Maar hiertoe moet, aan onze Zuidelijke Universiteiten, eerst het terrein grondig
worden geklaard. Men verwachte toch niet den eik der Nederlandsche Geschiedenis
te zien opschieten uit het allen gezonden wasdom verstikkend struweel der
Belgicistische geschiedvervalsching. Wat is de werkelijke grond geweest van de
kracht van den Belgischen Staat in de eerste vijftig jaren van zijn bestaan? Dat men
in 1830 schoon schip heeft gemaakt, alle aanhangers van het oude régime
onverbiddelijk uit de leidende plaatsen heeft geweerd, en met een nieuwe bemanning
in zee is gegaan. Hoe het nieuwe Vlaanderen op de meest doelmatige wijze zijn schip
schoon zal kunnen boenen staat niet te mijner beoordeeling.
Wellicht lokt de minzame uitleiding des Heeren Hulin de Loo uit den gereinigden
tempel van den Nederlandschen Geest te Gent bij gelegenheid eens tot omzichtige
navolging uit...
Doch hoe dan ook: ‘laat ons deze schande uit Israël wegdoen’.
C. GERRETSON.
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‘De klop op de deur’ en de Nederlandsche cultuurgeschiedenis
Ina Boudier-Bakker's De Klop op de Deur is een overweldigend succes. Iedereen
leest het. In weerwil van zijn meer dan 1000 bladzijden wordt het verkocht zooals
weinig andere romans uit de laatste jaren. Reden genoeg om eens rekenschap te
geven van de bijna gestadige ergernis waarmee ik dat boek gelezen heb.
Het zijn niet de literaire tekortkomingen zoozeer waarover ik het hebben wil,
ofschoon ze ernstig zijn. Het boek is brokkelig. Tooneeltje na tooneeltje om ons de
verschillende persoonlijkheden en gezinnen van een groote Amsterdamsche familie
door de loop van een paar generaties heen te vertoonen. De willekeurigheid waarmee
de schrijfster ons van de een naar de ander voert en tevens door de jaren glijdt en
springt, is wel zeer kunsteloos, maar erger is dat zooveel van de tooneeltjes zonder
een aasje leven gebleven zijn. Dit ligt vooral aan schrijfsters poging om haar
Amsterdamsche familie de heele cultureele en maatschappelijke beweging van de
tijd tot achtergrond te geven, want onder die poging is haar beeldend vermogen
jammerlijk bezweken. Maar zelden heeft zij tusschen haar personen en dat geestelijk
en politiek gebeuren een organisch verband gelegd. Al te vaak neemt zij haar toevlucht
tot uitvoerige beschrijvingen en beschouwingen, waar de Craetsen en de Leedebours
niets mee te maken hebben, ook al laat zij hun plotseling heel klein geworden
figuurtjes er middenin ook nog even in optreden. Of wel zij laat er hen over praten
als evenzoovele boeken, of althans kranten, en feitelijk is dat nog erger, want zonder
dat de verschijnselen van letterkunde of vrouwenbeweging of oorlog en politiek die
zij bespreken daardoor echt deel van de roman worden, nemen de ongelukkige creaties
van haar verbeelding op zulke oogenblikken de doodsche grijns van de pop eens
buiksprekers aan. Er zijn er onder de talrijke personen in het boek die weinig anders
te doen hebben en die dan ook in al die honderden bladzijden zoo onwezenlijk blijven,
dat men zich bezinnen moet om ze uit elkaar te houden. Maar zelfs een figuur als
die van Karel de Roos, de boekhandelaar, die als opgroeiende jongen in dat donkere
winkeltje met zijn hopelooze liefde voor het schoone Annètje heel wat beloofde, kan
een tooneeltje
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als waar hij in het jaar 1908 de boeken in zijn winkelraam uitstalt en daarbij de
gedachten van Mevr. Ina Boudier-Bakker over Opwaartsche Wegen en Couperus en
Zola (die toen toch al dood was) en Orpheus in de Dessa denkt, niet overleven. Hij
had toen trouwens al lang tevoren van Leedebour in een paar maanden tijds ‘een kort
maar helder overzicht van de oude beschaving met zijn hoogtepunten, zijn nedergang’
gehad. ‘En al wat groote geesten in dien tijd beroerd had’. Hij was toen al ‘een ander
mensch’ geworden en had leeren zien ‘hoe al de grooten in hun philosophie, hun
kunst, hun wetenschap gelijk gedacht hebben, hetzelfde gezocht hebben: de
gemeenschap.’
Mevrouw Ina Boudier-Bakker heeft in een interview verklaard dat zij een roman
heeft willen schrijven, geen cultuurhistorie. Het spreekt vanzelf. Zij heeft een roman
willen schrijven, waarin de tijdgeest leven zou zoogoed als de personen. Zooiets is
vaak beproefd en het is niet altijd mislukt; sommige van de grootste romans behooren
tot die soort. Maar hun schrijvers behoefden hun geen attestatie mee te geven dat
het, in weerwil van hun cultuurhistorische beteekenis, romans waren. Ik wil mevrouw
Boudier-Bakker van haar cultuurhistorische neiging allerminst een verwijt maken.
Slechts dat zij die niet literair heeft weten te verwezenlijken, is haar fout.
Het behoeft niemand te verwonderen dat die fout geen beletsel geweest is voor de
verbazende populariteit van het boek. Mevrouw Boudier-Bakker heeft kwaliteiten
die daar gemakkelijk over zegevieren. Al mogen er nog zoo vaak een paar bladzijden
voorkomen die mislukt moeten heeten, het volgend oogenblik is zij met haar personen
weer in onmiddellijk contact en pakt haar lezer als vanouds. Trouwens, veel
eenvoudige zielen worden door die uitstalling van historische namen en feitjes
misschien wel verbijsterd, maar daarom niet minder geïmponeerd. Daar zit bovendien
in de over het heele boek verspreide cultuurgeschiedenis, als wij haar eens op zichzelf
beschouwen, wel degelijk een systeem, en een systeem dat, terwijl het aanzienlijk
tot mijn ergernis bijgedragen heeft, de groote menigte der lezers boven de Moerdijk
behaagt.
Voor Mevrouw Boudier-Bakker ontwaakte de generatie met welker kinderjaren
zij haar kroniek begint, uit een nacht van sufheid en achterlijkheid. In de jaren zeventig
‘begon over Amsterdam de adem te varen van den nieuwen tijd, die in 't buitenland
reeds lang was ingeluid.’ Het socialisme en de
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vrouwenbeweging zijn voor haar de dragers van de nieuwe gedachte en die opvatting
kan ik als betrekkelijk juist, ofschoon in ieder geval hoogst onvolledig, aanvaarden.
Wat in de cultuurhistorie der schrijfster echter zoo door en door onhistorisch aandoet,
is de naïeve begoocheling alsof dat nieuwe werkelijk nieuw geweest zou zijn, van
buiten af aangewaaid en op een puinhoop van verouderde en waardelooze afval
mysterieuzelijk opgebloeid. Weliswaar weet zij dat er groote dichters waren vóór de
tachtigers. Vondel: ‘niet socialistisch of communistisch - de menschenziel uit alle
tijden, boven eb en vloed der momenteele beroeringen uit.’ Zelfs weet zij dat ‘de
ontwaakte tijd’ zijn eigen tekortkomingen en problemen heeft, dat iedere winst (al
zegt zij het zoo stellig niet) verlies beteekent. Maar in de uitbeelding van die
geestelijke beweging zooals zij die beproefd heeft, is het niettemin een gedurige
overwinning van het meest klaarblijkelijk gelijk op armzalig onverstand, de
verdedigers van het oude, hoe beminnelijke persoonlijkheden ook, steunen op niets
dan vooroordeel, zelfzucht, zelfgenoegzaamheid.
Van buiten af komt al dat nieuwe. Mevrouw Boudier-Bakker heeft die bewondering
voor de Franschen, en soms zelfs voor de Duitschers, die zoo kenmerkend is voor
huiszittende Nederlanders. Als gedurende de Fransch-Duitsche oorlog iemand leest
dat er in de Berlijnsche bladen een oproep gestaan heeft van een ‘Koninklijke
operette-soubrette’ aan alle vrouwen die kunnen paardrijden om een amazonencorps
te vormen, dan wordt er aanstonds verzucht: ‘De vrouw leeft daar wel anders dan
hier in ons land.’ Let wel: de vrouw. Alsof dat amazonencorps gevuld zou worden
met Duitsche burgerdames, te vergelijken met de Nederlandsche burgerdames van
wie onze schrijfster vertelt! Maar de Franschen, daarover is zij toch het meest in
verrukking, en Parijs is het middelpunt van haar wereld. Het is verbazend zooals
haar intellectueelen meeleven met de Fransche geestesbeweging, of althans zooals
zij er voortdurend over praten. En het verbazendst van al is dat de geschiedenis,
zooals zij die ziet, gevat zit tusschen de Fransch-Duitsche oorlog en de Wereldoorlog,
die beide uitvoerig, met veel vermelding van politieke bizonderheden, met schetsjes
van gebeurtenissen en persoonlijkheden, beschreven worden.
Die beschrijvingen zijn op geen enkele manier aan het verhaal vastgeknoopt, zij
worden zelfstandig gegeven, en de oude
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Keizer Wilhelm I en Bismarck, Napoleon III en MacMahon en Bazaine, Thiers,
Gambetta, Trochu, Rochefort, en later Wilhelm II en Bethman-Hollweg, Ludendorff,
Clemenceau, Foch, Wilson, worden met hun eigenaardigheden en karakters, hun
wenschen en vreezen voor ons geschetst. Uiterst pathetische stukjes, waarin zich de
politieke richting der schrijfster gemakkelijk laat opsporen - als men richting noemen
mag wat onder de invloed van vaag idealisme en tegenstrijdige emoties een zoo
onzekere beweging oplevert. Anti-militarist? Natuurlijk. De groote oorlog, is met
nieuwjaar 1917 ‘een stompzinnige redelooze strijd’ geworden; ‘wie kan er den
voortgang nog van wenschen?’ Daarom niet minder geestdriftige bewondering voor
Parijs, dat in het voorjaar van 1918 onder de hernieuwe dreiging ‘kalm blijft’, daarom
niet minder berusting in wat een half jaar later nog ‘allerwegen beseft wordt en
geweten’: ‘Duitschland mòèt vermorzeld’. Wilson wordt onvoorwaardelijk vereerd
als een soort vredesapostel, al is het wel jammer dat ‘de haat van Lloyd George en
Clemenceau’ hem ten slotte te sterk was. Maar hadden de Duitschers het er in 1871
niet naar gemaakt? Kortom, wij hebben hier een echt staaltje van dat faciele
internationalisme, dat in ons land onder de intellectueele en half-intellectueele menigte
verbreid is en dat zich te uitsluitend met frases voedt om aan de krachten die zich in
de werkelijkheid van het leven der staten doen gelden eenige weerstand te kunnen
bieden. Het internationalisme dat Briand te Genève om zijn vinger weet te winden.
En hoe staat Nederland in dat groote kader dat Mevrouw Boudier-Bakker voor
haar kleine menschjes ontworpen heeft? Eigenlijk staat het er heelemaal niet. In het
geestesleven voelt het altijd, volgens haar, ‘de golfslag’ maar van ‘de springvloeden’
elders. In de oorlogen heeft het ook wat te stellen met pluksel voor het Roode Kruis,
met vluchtelingen van geteisterde streken, eindelijk zelfs met mobilisatie en
broodkaarten. Maar van eenige Nederlandsche politiek vernemen de duizenden lezers
van dit populaire boek geen woord. Haar groep Amsterdammers hebben niets beters
te doen dan in de krant lezen over de daden en woorden der groote buitenlanders.
Mevrouw Boudier-Bakker vernedert haar landgenooten tot de rol van toeschouwers
bij het wereldgebeuren. De afstand en vlucht van de Keizer in November 1918, daar
maakt zij een tafereeltje van, maar de revolutie-poging van de Neder-
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landsche Socialisten, dat wordt met een paar onverschillige, geringschattende woorden
van haar buiksprekerspoppen afgedaan.
‘Waar was geweest Troelstra's heldere bezinning? Hij moest toch weten dat hij
nooit de Christelijken en de Katholieken meekreeg?’ - ‘We zijn een merkwaardig
volk’, lachte Leedebour.
Waarom Troelstra niet getoond in zijn partijraad, of waarom de Koningin niet
gedurende de kritieke oogenblikken? Waarom Van Karnebeek niet in de ministerraad,
zijn gedragslijn aanduidende tegenover de Belgische annexatie-eischen? Waarom
onder de vluchtelingen niet een paar Vlaamsche activiste doen loopen, die zouden
kunnen vertellen van wat voor de Nederlandsche cultuur in België de ‘vermorzeling’
van Duitschland beteekend had? Maar zoo zou men het heele boek door aan het
omwerken en aanvullen moeten gaan, vóór het ook maar zou kunnen beginnen op
een waarachtig levende Nederlandsche cultuurhistorische roman te lijken. Mevrouw
Boudier-Bakker heeft haar personen in rechtstreeksche aanraking gebracht met de
letterkunde, met de vrouwenbeweging, met een echter steeds theoretisch blijvend
socialisme. Maar daarbij blijft het, en voor haar veelomvattende bedoeling is dat niet
genoeg. Waarom heeft niet een van haar Craetsen politieke ambities gehad om de
lezer in plaats van naar Parijs eens naar Den Haag te brengen? Waarom is er geen
Oost-Indisch ambtenaar geworden, zoodat wij in plaats van over Russische
revolutionairen iets over Indonesische nationalisten hadden kunnen hooren? En ergste leemte van alle -, die ‘Christelijken en Katholieken’, die in November 1918
opeens te voorschijn komen om de revolutie van Troelstra te doen mislukken, waarom
is er van hen in het heele boek niets te vinden? Voor de cultuur en maatschappij
waarin haar menschen leven en denken, was de tegenstelling tusschen Thorbecke en
Groen belangrijker dan die welke zij zoo dramatisch (om niet te zeggen
melodramatisch) uitwerkt, tusschen Napoleon III en Bismarck, en de opkomst van
Kuyper en Schaepman zou de groei van de S.D.A.P. pas in zijn juiste proporties
hebben kunnen doen zien.
Hiermee kom ik terug op de opmerking die ik hiervoor maakte, dat de ontwikkeling
der geesten door de schrijfster op zoo eenzijdige wijze wordt voorgesteld. Het nieuwe
ziet zij als een afstraling van de groote denkbeelden die elders ge-
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dacht worden, en de luie, late Nederlanders behoeven zich in dat licht maar te
koesteren. Maar zoo is het in werkelijkheid niet. De werkelijkheid is, dat een groep
beminnelijke dilettanten zooals Mevrouw Boudier-Bakker ons voor oogen voert,
buiten het actieve Nederlandsche geestesleven staat. Ik beweer natuurlijk geenszins
dat het Nederlandsche geestesleven een afgesloten perk is. Het is één met het
Europeesche, met het wereldleven. Maar het heeft zijn eigen vormen en in een boek
dat een klop op de deur van het Nederlandsche volk wil verbeelden, had eerst en
vooral wat binnen die vormen omhoogworstelt, wat er een rechtstreeksche strijd mee
aanbindt om ze ten slotte tot vernieuwing te dwingen, nagespeurd en vereeuwigd
moeten zijn.
En toch, zal de schrijfster zich troosten, wordt naar mijn klop geluisterd. Inderdaad!
Haar boek is zeker typisch voor een zwakheid van het Nederlandsch geestesleven,
die niet van vandaag of gisteren is. De graagte waarmee het gelezen wordt, bewijst
hoe gereedelijk het publiek zich in die lijdelijke rol van nederig toeschouwer schikt.
Ik zal dat niet al te tragisch opvatten. Er zit in ons volk meer kracht dan waarvan het
zichzelf bewust is. Maar die onbewustheid is toch niet zonder gevaar en het is de
taak van onze schrijvers om bewustheid te scheppen. Daarin is Mevrouw
Boudier-Bakker ernstig te kort geschoten. In dit tijdschrift moet verzet klinken tegen
wat de menigte gedachteloos aanvaardt.
P. GEYL.
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Verschijningen en verschijnselen
VII: J. Slauerhoff
II
De jongeren die omstreeks 1920 aanvingen en van wie, behalve Slauerhoff, alleen
Marsman en Hendrik de Vries afzonderlijk de aandacht verdienen, voelden zich,
onder de aanvankelijke leiding van de iets vroeger begonnen Herman van den Bergh,
tegenover allerlei verschijnselen in de poezie van hun onmiddellijke voorgangers
zoo scherp in terugslag, dat zij zich zelf altijd zonder uitzondering als een nieuw
dichtergeslacht beschouwd hebben. In werkelijkheid vormen zij, na enkele
tusschenfiguren, slechts een tweede, na-oorlogsche groep van het geslacht dat
omstreeks 1905 begonnen was en waarvan de eerste groep, op Roland Holst na,
voornamelijk aan De Beweging medegewerkt had. Bij geen van deze jongeren is
zijn saamhoorigheid met de eerste groep zoo sterk en zoo duidelijk als bij de dichter
die, hoewel ‘Archipel’, zijn eerste boekje, reeds in 1923 verschenen was en ook
enkele van de hierboven genoemde bundels daarvóór geschreven gedichten bevatten,
toch pas door zijn na dat jaar geschreven verzen naar voren gekomen is, thans het
algemeenst en het warmst bewonderd wordt en naar wie de tegenwoordige toestand
van onze poezie, althans die der jongeren, daardoor het beste beoordeeld kan worden:
bij Slauerhoff.
De dichters der eerste groep van het sinds 1905 begonnen geslacht waren
subjectivisten. Niet in wat Kloos aanvankelijk wilde en Perks levensbeschouwing
nog stelliger insloot - een veel objectiever poëzie zou uit zijn verwezenlijking ontstaan
zijn - maar in wat de leidende Nieuwe Gidsdichters zich praktisch meer en meer
getoond hadden, stemden zij daarin met dezen overeen. Wel immers leidden de
Nieuwe Gidsdichters hun literaire afkomst van de groote Engelsche poëzie uit het
begin der negentiende eeuw af, maar, mede door de wijzigende inwerking van hun
verzet tegen hun burgerlijke en literaire omgeving op hun eigen persoonlijkheid,
behoorden ook zij niettemin praktisch tot de strooming van het aestheticistisch
subjectivisme die in Frankrijk met Baudelaire ingezet was, maar zich ook elders in
van land tot land tegelijk soortelijk overeenkomstige en nationaal verschillende
vormen gelden deed.
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Echter bestond tusschen de Nieuwe Gidsers en de jongeren van na 1905 een gewichtig
verschil. De grondtrek der karakteristieke Nieuwe Gidsers was, tegenover de als plat
en leelijk ervaren literaire en burgerlijke werkelijkheid rondom hen, de primairheid
van een actief schoonheidsverlangen dat, in de kunst de mogelijkheid van een andere,
schoonere onmiddellijke werkelijkheid erkennend, het persoonlijk leven aan de
verwezenlijking daarvan ondergeschikt maakte, de bevrediging van het persoonlijk
geluksverlangen dus allereerst in de schepping van die, om haar eigen, hoogere,
onmiddellijke werkelijkheid begeerde schoonheid zocht. Het uiterste
ontwikkelingsstadium van dit aestheticistisch subjectivisme, in Frankrijk theoretisch
of praktisch duidelijker dan bij ons tot uiting gekomen, vinden wij in de
ideaalvoorstellingen, hetzij van het Dandysme, die zich, onder Fransche invloed, in
ons land bij van Deyssel voordeed, hetzij van de Zuivere Poëzie die, eveneens onder
Fransche invloed, na de oorlog sommige van onze jongeren bekoorde: dichterlijk
onverwezenlijkbare ideaalvoorstellingen, de een omdat haar wezen iedere uiting naar
buiten feitelijk onverdraagzaam uitsluit, de andere omdat de stoffelijke
bestaansvoorwaarde der poëzie in haar ontkend wordt, maar bij uitstek karakteristiek
beide, door de stelligheid waarmee het uiterst aestheticistisch subjectivisme zich
hier, in naam van de schoonheid, tegen de onmiddellijke ervaring van natuur en
menschen, in de laatste ten slotte zelfs tegen die der eigen persoon keert.
De gemeenschappelijke grondtrek der sinds 1905 begonnen dichters was1) de
primairheid van een geluksverlangen dat zich, op de persoonlijke bevrediging gericht,
maar door de onmiddellijke individueele en maatschappelijke werkelijkheid niet
bevredigd, zoo niet onbevredigbaar, in een drang hetzij tot droomontvluchting aan
de werkelijkheid, hetzij tot zwaarmoedig-lijdelijke verdieping in eigen
onbevredigdheid, hetzij tot actieve doorbreking van de oorzaken der onbevredigdheid
openbaarde, en dat daarvoor praktisch - in sommige gevallen tegen de beleden
aesthetiek in - hun dichten als een aan de persoonlijke behoefte ondergeschikte, ten
opzichte van deze dus secundaire activiteits- en genots-, dat wil zeggen: bevre-

1) Dat dit zoo is, zal niet ten aanzien van hen allen aan ieder onmiddellijk duidelijk zijn. In
welke schakeering, onder welke beperkingen, in welke verhullingen hij zich in hen voordeed,
zal eerst in de aan hen te wijden hoofdstukken van ‘Een Halve Eeuw Noord-Nederlandsche
Poëzie’ verklaard kunnen worden.
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digingsfunctie gebruikte. Deze zelfde grondtrek, deze primairheid van het persoonlijk
geluksverlangen bepaalt ook Slauerhoff's verschijning. Zoozeer, inderdaad, is zijn
gansche ervaring van hem doortrokken, zoo uitsluitend is zijn dichten daardoor
secundaire bevredigingsfunctie, dat ik de aard van zijn innerlijk leven blijkens mijn
eerste hoofdstuk in haar hoofdtrekken samenhangend beschrijven kon, zonder dat
het onvermeld laten van zijn dichterschap op één plaats en op één wijze een gaping
veroorzaakte. Hier - want bij geen enkele van zijn voorgangers der eerste groep, of
het moest Bloem zijn, ware dit mogelijk - ligt dan tevens het voornaamste onderscheid
dat zich tusschen Slauerhoff en zijn voorgangers der eerste groep als subjectivisten
laat opmerken: dat gelijk de aestheticistische, d.w.z. door het primair
schoonheidsverlangen beheerschte schakeering van het subjectivisme in de theoretici
van het Dandysme en de Zuivere Poëzie, zoo zijn tweede, door het primair
geluksverlangen beheerschte schakeering, die Slauerhoff onvermengder, onverhulder,
vollediger dan een van zijn voorgangers belichaamt, in deze laatste zijn uiterste
ontwikkeling bereikt heeft.
Wij zien dat allereerst in een, ondanks zijn schijnbare veelzijdigheid kenmerkende,
in zijn voorgangers (bij de Nieuwe Gidsdichters vergeleken) al begonnen, verarming
van onmiddellijke, eigen-persoonlijke werkelijkheidservaring. Onvermijdelijke
verarming: Hoewel in het wezen van het subjectivisme begrepen, kon zij zich zoo
welhaast volstrekt pas voordoen in een verschijning in welke het subjectivisme zich
diermate tot onverdraagzaam heerschende centrale grondtrek ontwikkeld zou hebben,
dat het geen mogelijkheid van en nauwelijks nog aandrang tot andere zijnswijzen
overliet, en door welke het dus bewust als eenige met het wezen des levens
overeenstemmende zijnswijze erkend en aanvaard zou worden. Gossaert voelde zich
tegen de amaatschappelijkheid, amoraliteit van het aestheticisme der Nieuwe
Gidsdichters zoozeer in terugslag, dat zijn geluksverlangen zich op het
subjectief-onverwezenlijkbaar ideaal van een religieus doortrokken persoonlijk- en
maatschappelijk-vruchtbaar burgerleven richtte. Voorzoover zijn dichten een daarmee
strijdige bevrediging van zijn subjectivisme was, voelde hij het als een niet zonder
schaamte te bedrijven zonde. Roland Holst, binnen het groepsverband Gossaerts
tegenpool, erkende omstreeks 1916, hoewel
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hij zich zelf de onbelemmerde overgave althans aan een psychisch subjectivisme
overliet, dat de hoogste poëzie die hij zich droomde de zintuigelijk-emotioneele
zelfvereenvoudiging van het individu tot persoonlijke en een aan haar dichter
gelijkgestemd religieus bepaald gemeenschapsleven tot algemeene voorwaarde had.
Slauerhoff kenmerkt daarentegen, zooals wij gezien hebben, een principieele
tegenzedelijkheid en tegenmaatschappelijkheid die, belangrijke ervaringsgebieden
van menschelijk leven buitensluitend, het reeds verarmde individu nog te strenger
op zich zelf en zijn ontoereikende ervaringen terugdringt.
Terwijl Slauerhoff's principieel subjectivisme hem aldus van alle voedende en
verrijkende toevoer afsluit, verijdelt het binnen de persoon alle mogelijkheid waardoor
het doorbroken had kunnen worden. Tegenover van Eyck, met wiens jeugdfiguur hij
èn de neiging om zijn heele ervaring van uit een centraal, alles beheerschend
levensbegrip - ook voor van Eyck, zoolang geen ander vindbaar bleek, de zinledigheid
van het leven - te begrijpen, èn de ook uit zijn onstuimige productie blijkende
aandrang tot bevrediging door innerlijke activiteit gemeen heeft, onderscheidt
Slauerhoff zich door zijn totaal gemis aan die andere drang, tot zelfbevrijding door
zelfdoorbreking, die de zinledigheid van het leven ondanks alles toch niet blijvend
als objectieve waarheid kon doen gelden: aan dat driftige zoeken naar een inzicht
dat het leven een zin zou geven en aldus de geheele werkelijkheid voor zijn ervaring
ontsluiten zou. Onder de oppermacht van een alle toevoer van buiten afsnijdend, in
een tot wet verheven besef der zinledigheid van het leven gecentraliseerd, alle
activiteit naar buiten toe derhalve verijdelend subjectivisme, is die ervaring bij
Slauerhoff dus onvermijdelijk niet meer dan een door de inkrimping en
vereenzijdiging van zijn vermogens uiterst beperkte zelf-ervaring, wier zintuigelijk
element - onder welke tegenwerkingen hebben wij gezien - hoofdzakelijk tot het
sexueele, en wier emotioneele element daardoor tot een overwegend
zintuigelijk-bepaald, nerveus gespannen gevoel van eigen onbevredigdheid en haar
gevolgverschijnselen verbijzonderd zijn.
Verbijzonderd, en dientengevolge, door het in het consequent verwezenlijkt
subjectivisme begrepen psychisch tekort aan handelingsmogelijkheden en door de
daaruit voortvloeiende innerlijke lijdelijkheid, tot de eene, zich altijd herhalende en
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aan schakeeringen arme kring van ondervindingen verschrompeld zijn. Bij Bloems
zwaarmoedig-lijdelijke verdieping in de onbevredigdheid van zijn geluksverlangen,
kon het gevoel stroomende, de onbevredigdheid als persoonlijk, de voornamelijk
toch menschelijke werkelijkheid die hem onbevredigd liet, onaangetast erkend blijven.
Bij Slauerhoff is die strooming gestuit: keert het gevoel zich, niet in de grootere stijl
van een rechtstreeks strijdbare aanval maar met de kleinere agressiviteit van de
rancune, tégen de menschenwerkelijkheid en wreekt het zich op haar door die ironie,
die spot, dat cynisme die in onze poëzie sinds 1880 tot op hem zoo volkomen afwezig
waren en die een der kenmerkende uitingsvormen van de tot het uiterste doorgevoerde
versubjectiveering der ervaring is. Aan de overgevoelige of weeke elegische klacht
van sommige onder Bloems en van Eycks jeugdgedichten kon Slauerhoff daardoor
ontsnappen, zonder er in zijn ironische of cynische verzethouding - niet een terugslag
tegen de lijdelijkheid buiten de werkelijkheid, naar een gezonder en vruchtbaarder
activiteit in de werkelijkheid, maar een geprikkelde omzetting dier lijdelijkheid buiten
de werkelijkheid, in een onvruchtbare en ondoelmatige activiteit tegen de
werkelijkheid - een waardevolle gevoelsbron voor in de plaats te krijgen. Het bevestigt
dit inzicht in zijn subjectivisme, dat het hem verhindert deze ironie, deze spot, dit
cynisme ook tegen die eerste oorzaak, of die medeoorzaak der onbevredigdheid: de
eigen persoon zelf te richten en er dusdoende althans op deze beperkte wijze een
zekere mate van innerlijke onafhankelijkheid tegenover te winnen. Ten opzichte van
de eigen persoon is Slauerhoff's gevoel daardoor slechts dat van een uitdagend of
berustend, maar altijd uitzichtloos ‘gaan laten’ en zich gaan laten, waarin, zoo goed
als in zijn ironie en zijn cynisme, de in het uiterste subjectivisme vooronderstelde
afbinding der ervaringsvermogens, de verschrompeling der werkelijkheidservaring
derhalve, al voldongen is.
Verarming van onmiddellijke eigen-persoonlijke werkelijkheidservaring en
beperking der laatste welhaast uitsluitend tot een zintuigelijke en zintuigelijk bepaalde
emotioneele zelfervaring. Goede verzen van volkomen zuivere onmiddellijke
werkelijkheidservaring, hoe beperkt dan ook, vinden wij bijna uitsluitend in die
gedichten in welke Slauerhoff zijn eigen intieme zelfervaring onmiddellijk en
onverhuld uitspreekt. Onmiddellijke uitdrukking van buitenpersoonlijke werkelijk-
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heid bevat zijn ‘Oost-Azië’, maar het karakter zoowel van zijn ervaring als van zijn
dichterschap liet hem blijkbaar niet toe, zijn beschrijvingen van of aanteekeningen
over het uitzicht der Oost-Aziatische dingen, zooals zij zich in de werkelijkheid aan
hem voordeden, tot poëzie te verheffen. Op enkele anderen na, waar ik straks op
terug kom, zijn de bevredigendste van deze gedichten die, waarin hij ook van de
nieuwe werkelijkheid in het Verre Oosten alleen de wezensverwante motieven en
voorstellingen blijkt te willen erkennen, om hen vervolgens min of meer tot, innerlijk
feitelijk tegen haar werkelijkheidswaarde gerichte symbolen van vergankelijkheid,
zinledigheid en levensverstilling te herleiden. Nauw verwant aan de laatstgenoemde
zijn de talrijke gedichten waarin Slauerhoff meestal niet zoo zeer werkelijke, concrete
zelf- of wereldervaringen als in zekere mate bestendige gemoedsgesteldheden aandriften, verlangens of dergelijke - uitdrukt, en deze dan ook niet onmiddellijk,
maar verhuld, namelijk in buitenpersoonlijke verschijningen of zijnsvormen uitdrukt.
Gedichten, voor het grootste deel dus ontvluchtingen der onmiddellijke persoonlijke
of gemeenschappelijke werkelijkheid, en bij Slauerhoff veel talrijker nog dan bij
sommige dichters der eerste groep, waarin - gelijk ook in de min of meer symbolische
gedichten uit ‘Oost-Azië’ - niet de eigen-werkelijkheid van die buiten-persoonlijke
zijnswijzen of verschijningen de dichter zóó ter harte gaan, dat hij hen in zijn verzen
wil oproepen, maar waarin zij voor hem slechts met betrekking tot zijn eigen zeer
beperkte zelfervaring beteekenis blijken te hebben: waarin zijn subjectivisme, slechts
schijnbaar afwezig, zich dus integendeel weder in een bijzonder karakteristieke vorm
handhaaft en zien laat.
Naar de stof openbaart zich de verarming der onmiddellijke, eigen-persoonlijke
werkelijkheidservaring in Slauerhoff's poëzie in een bij uitstek gewichtige vorm:
haar onvermijdelijke afhankelijkheid van in andere kultuurperioden of -gebieden,
maar vooral bij verwante schrijvers gevonden en dus tweedehandsche
ervaringselementen en ervaringsvoorstellingen. Ook op dit punt toont het
subjectivisme zich in Slauerhoff, bij zijn voorgangers vergeleken, aanzienlijk
voortgeschreden. Reeds bij de dichters der eerste groep was een literair, afgeleid
element ook in de ervaring onmiskenbaar, maar niet alleen werkten in de meesten
hunner nog andere mogelijkheden dan die van het subjectivisme, die pas in Slauerhoff
tot hun uiterste en conse-
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quentste ontwikkeling kwamen, en hadden zij dus nog andere ervaringen, verlangens
naar andere ervaringen dan deze, maar ook vermochten zij hetzij hun eigen, hetzij
hun afgeleide, hetzij hun door deze afgeleidheid althans medebepaalde ervaringen
gemeenlijk nog in motieven en voorstellingen van persoonlijke vinding of keuze te
verwerken. Uit een groot deel der wereldliteratuur blijkt, dat, zoo eigenheid van
persoonlijke ervaring, inzicht en dichterschap aanwezig zijn, het overnemen van
elders reeds gebruikte motieven en voorstellingen het kunstwerk geen afbreuk doet.
Dichterlijke bewerkingen als die van Eekhoud's ‘Un Nouveau Carthage’ door de
Haan - onder de dichters der eerste groep naar de eene kant van zijn wezen, minder
somber, maar feller en driftiger, als Slauerhoff in zijn droomen graag vrijbuiter of
havenschuimer - bewijzen, hoe rechtstreeks en hoeveel men kan overnemen zonder
daardoor armoedig afhankelijk te worden, mits een persoonlijke ervaringswijze de
ontleende stof in een persoonlijke sfeer tot een eigen eenheid van zin en voorstelling
weet te hervormen, de bewerking dus niet de uit nood-dwang ontstane uitkomst van
een te ver gevorderde zelfafsluiting der persoonlijkheid zij.
Hoe weinig Slauerhoff, behalve in enkele van uit zijn centrum geschreven
gedichten, als ‘Chlotarius’ en ‘Dschengis’, tot eigen vinding of keuze van motieven
en voorstellingen nog in staat is, dat zien wij bijzonder duidelijk, wanneer wij zoowel
de poëzie van zijn voorgangers als zijn ‘Saturnus’ en zijn ‘Serenade’ naast de door
hem en die voorgangers gelijkelijk bewonderde Fransche dichters van tusschen 1850
en 1900 leggen. Bij de eerste blijkt de onmiddellijke stoffelijke invloed van deze
Franschen opmerkelijk gering. In Slauerhoffs ‘Saturnus’ en ‘Serenade’ is de altijd
nieuwe vormen zoekende en voortbrengende levenskracht te ver neergegaan, of te
zeer binnen de subjectivistische individualiteit afgesloten, is het dichterschap te zeer
bevredigingsfunctie van die afgesloten individualiteit geworden, om nog anders dan
bij uitzondering tot vrije keuze van motieven en voorstellingen de macht te hebben,
of zelfs, de aandrang te gevoelen. De moderne Fransche dichters - ik denk in dit
verband voornamelijk aan Baudelaire, Corbière, Rimbaud, Verlaine, maar de Régnier
en, om zijn persoonlijke verschijning vooral, ook Laforgue zou ik daar nog bij kunnen
voegen - hadden al de innerlijke uitingswijzen waarin het subjectivisme zich bij
Slauerhoff voordoet,
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deze de eene, gene de andere, reeds in typische motieven en voorstellingen dichterlijk
uitgewerkt. Wanneer ik die gedichten, waarin hij zijn eigen intieme, meest erotisch
bepaalde zelfervaring onmiddellijk uitstort of, als in ‘Chlotarius’ en ‘De Gouvernante’,
middellijk aanduidt, uitzonder, is Slauerhoffs afhankelijkheid daarvan in ‘Saturnus’
en ‘Serenade’ volkomen. Verlaine's ‘Poèmes Saturniens’, Corbière's ‘Sérénade des
Sérénades’ gedachtig, herkennen wij haar al in hun titels.1) Wij zien haar overal in
de gedichten zelf, in welke al de bekende motieven, voorstellingen, en zelfs
rekwisieten der Fransche poëzie voor 1900, de ‘Fêtes Galantes’, de oude
koningstuinen, de Watteausche boottochten, de Arcadia's, de Cythaera's, de Eldorado's,
de ‘Birds in the Night’, de ‘Princesses Lointaines’, de Pierrots, de Zigeuners en
Tziganen, de ‘Ingénus’ of ‘Grotesques’, de Vagebonden en ‘Poètes Maudits’, de
‘Bateaux Ivres’, heel de menschelijke en dierlijke menagerie, al de coulissen en
décors van het ‘Fin de Siècle’, met nog een bijzondere en ruime toegift van wat een
uit erotische belangstelling en vergankelijkheidsbesef gemengde preoccupatie met
het Frankrijk der latere Lodewijken aan de Régnier opleverde, volledig aanwezig
zijn.
‘Saturnus’ en ‘Serenade’ bevatten bijna uitsluitend gedichten die uit de overwegend
erotisch bepaalde drang tot genieten voortkomen. Hoe ver zij van de objectieve
werkelijkheid ook afstaan, deze gedichten hebben nochtans een positieve, vooral
physieke grondslag: het sexueele. Hun subjectief werklijkheidsgehalte kon daardoor
nog bevredigend blijven. De zelfde stoffelijke afhankelijkheid van ‘Saturnus’ en
‘Serenade’ beheerscht ook al die in ‘Eldorado’ verzamelde gedichten, waarin
Slauerhoff's behoefte aan zoeken en zwerven zich als voorkeur voor de zee, het schip
en de zeeman uit. Echter komen deze gedichten in de eerste plaats uit zijn geremde
drang tot handelen, tot activiteit voort, hebben zij daardoor in de dichter een niet
positieve, maar negatieve, een niet vooral physieke, maar vooral psychische grondslag:
zijn onmacht, en kenmerken zij zich aldus door een veel geringer subjectief
werkelijkheidsgehalte dan die van ‘Saturnus’ en

1) De titel van Slauerhoff's Fransche bundeltje ‘Fleurs de Marécage’ is daarbij nog een duidelijke
variatie op Baudelaire's hoofdtitel, terwijl ‘Clair-Obscur’, de eerste titel van ‘Saturnus’, ons
in de gedachten brengt hoe,in diens blijkens een vertaling door Slauerhoff gebruikte uitgave
van ‘Les Amours Jaunes’, René Martineau Corbière's poëzie als clair-obscur-kunst
karakteriseerde.

Leiding. Jaargang 2

181
‘Serenade’. Voor de belangrijkste gedichten van ‘Eldorado’ is dit van groote
beteekenis, daar het zich in een andere verhouding van de dichter tot de door hem
overgenomen motieven en voorstellingen dan die van hun oorspronkelijke vinder en
gebruiker openbaart, een van de laatste noodgedwongen iets minder afhankelijke,
waardoor - treffend bewijs van de juistheid der hier uiteengezette inzichten - de
geringheid van hun subjectief werkelijkheidsgehalte echter te duidelijker aan het
licht komt, en die van de dichter een stoffelijke vindingskracht vereischt waartoe hij
juist hier onverholener dan overal elders onmachtig blijkt.
De in ‘Eldorado’ gebundelde gedichten kunnen in twee groepen verdeeld worden.
Voorzoover zij hedendaagsche motieven en voorstellingen bevatten, zijn zij, als ik
een aantal andere buitenlandsche schrifturen buiten beschouwing laat, hoofdzakelijk
op ‘Les Amours Jaunes’ van Tristan Corbière terug te brengen. Dat onder de
genoemde Fransche dichters juist Corbière Slauerhoffs lievelingsdichter, maar daarbij,
dat in diens poezie bittere ironie, spot, cynisme een zoo essentieel gevoelselement
is, bewijst hoezeer ook Slauerhoff zelf hen als zijn karakteristiekste, persoonlijke
gevoelsschakeering tegenover de werkelijkheid herkend moet hebben. Tusschen
beide dichters bestaat - behalve dat die ironie, die spot en dat cynisme zich bij Corbière
onophoudelijk, bij Slauerhoff nagenoeg nooit tegen de eigen persoon keeren - evenwel
een belangrijk verschil, dat de oorzakelijke samenhang tusschen Slauerhoffs stoffelijke
afhankelijkheid van anderen met zijn door eigen soortelijke gaafheid voltrokken
ervaringsverarming te scherper begrijpen doet. Het ligt zoowel hierin, dat lichamelijke
mismaaktheid bij Corbière de onmiddellijke oorzaak, de, zooals ik het zooeven
uitdrukte, positieve, vooral physieke grondslag van zijn innerlijke krampen en
vergroeiingen, als hierin, dat zijn liefde voor de zee, het schip, en de zeeman of
kustbewoner, hoezeer door die innerlijke krampen en vergroeiingen dan beinvloed,
een spontaan, een werkelijk gevoel voor werkelijke, levende, om huns zelfs wil
beminde wezens was; maar dat een negatieve, en vooral psychische oorzaak, zijn
onmacht, bij Slauerhoff een ook zuiver psychische losheid, vreemdheid van,
vijandigheid tegen zijn onmiddellijke werkelijkheid veroorzaakt, die in de zee, het
schip, de zeeman aanzienlijk minder een nieuwe werkelijkheid dan een symbool
voor zijn drang tot ontvluchting der oude, onmiddellijke
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vindt. Men kan dit verschil niet beter begrijpen dan uit het inzicht hoe onmogelijk
een Corbière, voor wie het schip een levend wezen, een kotter, persoonlijker nog,
‘Le Négrier’ was, Slauerhoffs ‘Het Eeuwige Schip’ had kunnen schrijven. In dit
gedicht, dat de ‘Bateau Ivre’ nog verder van de werkelijkheid verwijdert dan zij het
in Rimbauds wonderbaarlijk gedicht al is, spreekt karveel, brik noch fregat, maar de
idee schip; spreekt zelfs niet de idee schip, maar het symbool voor Slauerhoffs eigen
doellooze zwerversdrang. In enkele passages, waar de dichter zich met zijn sprekend
symbool geheel vereenzelvigt, gaat dit symboliseeren van het schip zoover, dat de
werkelijkheid zelfs geheel losgelaten wordt en het gedicht daar pas verstaanbaar
wordt, nadat ook de lezer het schip volkomen vergeten heeft.
In deze eerste groep van ‘Eldorado’-gedichten zien wij, door de wijze waarop
Slauerhoff er de overgenomen stoffen gebruikt heeft, nog slechts voornamelijk zijn
grootere verwijdering van de onmiddellijke werkelijkheid, het bij Corbière vergeleken
aanzienlijk geringere werkelijkheidsgehalte van zijn verzen aan het licht komen. De
zwakheid van zijn stoffelijke vindingskracht, maar daardoor tevens een nog grootere
armoe aan werkelijkheidsgehalte zien wij bijzonder sterk in de andere groep, eveneens
meest van zeegedichten, die gedroomde figuren van zwervers, zoekers en
uitgestootenen bedoelen op te roepen. Naar zijn kinderjaren teruggrijpend, ontleent
Slauerhoff zijn motieven voor deze gedichten aan de ontdekkingsreizigers, avonturiers
en zeeroovers van zijn jongensboeken. Eenerzijds doen de uit deze overgenomen
voorstellingen - hoewel, maar ook: doordat zij bij gelegenheid van een
geblaseerd-brutaal jongelingscynisme doortrokken zijn - in talrijke details te
onvolwassen aan, om het in doelloos dwalen sombere, norsche of woeste
eenzaamheidsgevoel van de volwassene bevredigend te belichamen, of, daar dit bij
Slauerhoff in het geheel niet mogelijk is, althans bevredigend tot symbool te dienen.
Anderzijds zijn zij voor dit laatste zonder wijzigingen of aanvullingen van de dichter
zelf ook niet bruikbaar, en is Slauerhoff dus genoodzaakt hen daarvoor uit zijn eigen
ervarings- en voorstellingsvoorraad geschikt te máken.
Slagen kan hij daarin niet. In de eerste plaats niet omdat dit geschiktmaken een
romantische overspanning van het reeds voldoende romantische vereischt, waarvoor
in zijn figuren en hun omgeving geen voorstellingsmogelijkheden van toereikend
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werkelijkheidsgehalte meer voorhanden zijn. In de tweede plaats niet, omdat
Slauerhoff (die trouwens zelfs voor deze wijzigingen en aanvullingen soms aan
andere schrijvers toch ook weer zijn motieven ontleent) een te zwak gevoel voor het
onderscheid van werkelijk en onwerkelijk heeft, om zijn voorstellingen niet nog
onwezenlijker te maken dan zij om de eerste reden al zijn zouden. Treffende
voorbeelden van het een en het ander bevat het door zijn bewonderaars meermalen
als ‘groot’ geprezen ‘De Piraat’. De vijfde afdeeling bv., met zijn merkwaardige
discrepantie tusschen de zakelijke wijze waarop Slauerhoff ons daarin zijn naieve
detailvoorstellingen van het boekaniersleven aan boord van een kruisend kaperschip
mededeelt, en - voor zoover zij reeds zelf niet onwerkelijk zijn - zoodra men hen tot
één organisch beeld van dat schip en dat leven tracht te verbinden, hun opmerkelijk
gemis niet alleen aan innerlijke, maar ook aan eenvoudige uiterlijke werkelijkheid.
Of, in de zevende afdeeling, die ‘zijwand van geslepen glas’ in de kajuit van des
zeeroovers zeilschip, waarin deze, mét de bijbehoorende ‘vuurvisschen’, de ‘diep-zee’
(ik cursiveer) kan zien voorbijtrekken. Merkwaardiger nog, die achtste afdeeling,
waarin nauwkeurig voorspeld wordt, hoe de zeeroover eenmaal in een - waarschijnlijk
door nog een tweede ruit van ‘geslepen glas’ in de bodem van zijn boot waargenomen?
- ‘ovale onderzeesche krater’ zal doen zinken; hoe de opvarenden, behalve de piraat
zelf, het schip naar ‘de onderwereld van de oceaan’ dan echter reeds ‘voorgegaan’
zijn en nu ‘allen’ (ik cursiveer) ‘tot op een zelfde diepte gedaald’, als in
overlijdensadvertenties der dagbladen ‘kalm en zacht’ rondzwalken; tot ‘velen’
eindelijk de ovale, onderzeesche krater’ en daarin hun oude schip ‘vinden’, op zijn
‘dek neerstrijken’, ‘in het ruim afdalen’, en daar, van des meesters gezag ‘nog’ altijd
‘bewust’, gelijk het in onze roovers- en Indianenboeken heette: ‘op eerbiedigen
afstand’ van de kajuit blijven ronddrijven. Na zulke onzinnigheden als voorstelling
bevredigender voorbeelden voor Slauerhoffs avonturiersfiguren vinden wij,
merkwaardig genoeg, dan ook niet in ‘Eldorado’, het boek dat hij voor deze en
verwante figuren speciaal gereserveerd had, maar in ‘Oost-Azie’, in gedichten als
‘Captain Miguel’ of als ‘Camoes’, in welke werkelijke reiservaringen of zijn
wezenlijkste ervaring van zich zelf als dichter, het elders zoo vaak pijnlijk tekort aan
reëele, eerstehandsche ervaringsvoorstellingen konden aanvullen.
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Wij hebben gevonden dat, wat Slauerhoffs poezie aan werkelijkheidservaring bevat,
voornamelijk de zintuigelijke, en voorzoover zij emotioneel is, overwegend
zintuigelijk-bepaalde nerveus-emotioneele, de ondanks een schijnbare stoffelijke
veelzijdigheid uiterst beperkte ervaring van een zelf is, in welks subjectivistische
wezen afbinding der buitenpersoonlijke, inkrimping, verschrompeling der
persoonlijke, dat wil zeggen de verarming der onmiddellijke werkelijkheidservaring
voorondersteld ligt. Wij hebben daarna gezien, hoe Slauerhoff, waar hij zijn drang
naar of betrekking tot een andere persoonlijke of buitenpersoonlijke werkelijkheid
dan zijn eigene uit, door die innerlijke armoe gedwongen wordt, zijn motieven en
voorstellingen daarvoor van elders over te nemen; hoe hij dit op een enkele
uitzondering na nagenoeg volledig uit de hem verwante lectuur van zijn voorkeur,
in het bijzonder de insgelijks subjectivistische Fransche poëzie tusschen 1850 en
1900 doet, naar deze bepaalde kant van zijn werk van haar dus volkomen afhankelijk
en als zoodanig hoofdzakelijk herhaling is; hoe hij zijn motieven en voorstellingen,
zoowel waar, als in ‘Oost-Azië’, de werkelijkheid zelf hem die geeft, als waar hij
hen aan anderen ontleent, tot symbolen van zijn eigen wezen maakt en hen reeds
daardoor veronwerkelijkt; hoe hij hen ten deele slechts als symbool van zijn eigen
wezen gebruiken kan door hen daarvoor met behulp van aan werkelijkheidsgehalte
bij uitstek en kenmerkend arme aanvullingen of wijzigingen geschikt te maken en
aldus nog verder te veronwerkelijken. Dat wil zeggen, wij hebben gevonden dat het
subjectivisme in Slauerhoff, door de verarming van zijn werkelijkheidservaring, dat
onvermijdelijk gevolg van zijn consequente verwezenlijking, en door de stoffelijke
afhankelijkheid die uit deze ervaringsverarming is voortgevloeid, het ver gevorderde
ontwikkelingsstadium bereikt heeft, waardoor een der twee bestaansvoorwaarden
voor een bevredigende poëzie, de stoffelijke, met vernietiging bedreigd blijkt.
Met haar tweede, haar vormelijke bestaansvoorwaarde, staat het niet anders. Van
de karakteristieke Nieuwe Gidsdichters, wier primair actief schoonheidsverlangen
op het scheppen van een nieuwe, schoone, onmiddellijke werkelijkheid gericht was,
die voor alles dáárin hun bevrediging stelden, en die de bevrediging van hun
persoonlijk geluksverlangen aan dat eene en eerste doel ondergeschikt maakten,
onderscheidde zich reeds
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de eerste groep van het sinds 1905 begonnen dichtergeslacht, ook al bleef zij het
schoonheidsideaal in haar bewuste aesthetiek handhaven,1) doordat zij, tegenover de
onbevredigende onmiddellijke werkelijkheid veelal lijdelijk waar de Nieuwe
Gidsdichters actief waren, hun dichten praktisch als secundaire persoonlijke
bevredigingsfunctie gebruikten. Onvermengder, onverhulder, vollediger, in latere
ontwikkelingsconsequentie, toont zich deze schakeering van het subjectivisme in
Slauerhoff, doordat de weerstanden tegen het onvermijdelijk gevolg van haar uiterste
ontwikkeling bij zijn voorgangers der eerste groep: zoowel de niet-subjectivistische
elementen in hun persoonlijkheid als hun veelszins bewust gehandhaafde
aestheticisme, in hem, de eene afwezig, de tweede aanzienlijk verzwakt, dat gevolg
voor zijn poëzie aldus beslissend geworden is.
Het karakter van dat gevolg kan uit Slauerhoffs persoonlijke verhouding tot de
schoonheid, de vorm, de poëzie, zijn dichten, al afgeleid worden. Dat ook hij zelf
dit laatste als secundaire bevredigingsfunctie erkend heeft, is in het sonnet ‘Camoes’,
een tot op de ‘poète maudit’ gedachte volledige voorstelling van zijn gezicht op zijn
eigen dichten, volgens welke de Portugeesche dichter zich in zijn Lusiaden het
‘grooter lot’ schiep dat hij zoo ‘wild’ begeerde maar zijn onmiddellijke werkelijkheid
hem onthouden had, duidelijk uitgesproken. ‘De zware strofen van de Lusiaden’,
schrijft Slauerhoff: hun zwaarheid, niet hun schoonheid is het, waardoor de uitkomst
van Camoes' dichten voor ons gekarakteristeerd wordt. ‘Bevroren in de kou die
schoonheid heet’, zegt Dschengis, en heel de aard van Slauerhoffs poëzie wettigt de
onderstelling dat Dschengis in deze woorden een gevoel ook van zijn dichter tot
uiting brengt. Als uiting van Slauerhoff zelf moeten zij echter juist verstaan worden.
Zij zeggen niet dat hij in het geheel geen schoonheidsideaal heeft, maar dat zijn
schoonheidsideaal het tegendeel van het Grieksche, het tegendeel ook van Baudelaire's
nooit verwezenlijkte, nauwelijks te verwezenlijken

1) Zoo is het merkwaardig dat Gossaert - de naar de eene kant van zijn wezen anti-aesthetische
die, in zijn dichterschap het voornaamste bestaans- en uitingsmiddel van zijn subjectivisme
erkend hebbend, in terugslag tegen de aestheticistische dichterbeschouwing der Nieuwe
Gidsers, in een religieus-maatschappelijk burgerleven zijn onverwezenlijkbaar ideaal stelde
- als dichter, en als zoodanig tegen de onmiddellijke-uitstortingstheorie der Nieuwe
Gidsdichters en haar gevolgen in terugslag, met overtuiging de stelling ‘de vorm dwingt de
inhoud’ verdedigde, en daarmee, als subjectivist, naar een zuiverder aestheticistische
dichtpraktijk dan die der Nieuwe Gidsers dreef.
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gezochte ‘steenen droom’ van nimmer wijzigende lijnen is. Wat in die woorden
spreekt, wat Slauerhoff in sommige opzichten dan ook onvermijdelijk dichter bij een
Byron brengt en waardoor een gedicht juist als ‘Dschengis’ innerlijk een zij het dan
niet enkel individualistische, maar ook subjectivistische uiting van de zelfde romantiek
is, tegen welke de zware, sombere zelfkritiek die ‘Les Fleurs du Mal’ zijn objectieve
beteekenis geeft, niet minder een terugslag belichaamt dan tegen de platte, enge en
leelijke burgermaatschappij waartegen ook Slauerhoff verzet voelt: dat is het aan dat
van het Dandysme en van het ideaal der Zuivere Poëzie volstrekt tegenovergestelde
andere uiterste van subjectivisme waarin uitsluitend de persoonlijke activiteits- en
genotsbevrediging het bestaan van het subject der ervaring beheerscht; waarin, de
innerlijke onmacht gegeven, het dichten niet meer dan een onmisbare secundaire
functie, een van tijd tot tijd met weerzin of wrevel als zoodanig ook gesmaad
vervangmiddel is; waarin niet de gefixeerde, blijvende uitkomst van het dichten: het
gedicht, maar, als bevrediging van activiteitsbehoefte, het dichten zelf het eerste
persoonlijke belang heeft; en dat dus - gelijk het andere uiterste van het subjectivisme
in het ideaal van het Dandysme naar volstrekte fixeering dringt en in dat der Zuivere
Poëzie iedere levensinhoud als het anti-poëtische afwijst - zoo, van iedere fixeering
krachtens zijn wezen afkeerig, in laatste ontwikkeling een anti-formeele, door geen
eisch van het bevredigingsmiddel, dat is het dichten zelf, meer belemmerde vrijheid
der secundair-bevredigende dichtactiviteit eischt.
In Slauerhoff dus niet de primaire, van zijn middelen bewuste, op het scheppen
van een in zich zelf gaaf en volkomen kunstwerk gerichte kunstwil. Door zulk een
kunstwil gedreven, had de Gorter van een deel der ‘Verzen’ de uit de innerlijke
noodzaak der vrijheid voortkomende kracht om, tegen de dwang der overgeleverde
uitdrukkingsmiddelen in, de begeerde volstrekte vrijheid van uiting bij benadering
te verwezenlijken. Bij Slauerhoff iets gansch anders. De kracht missend, om de
overgeleverde uitdrukkingsmiddelen, die voor hem geen zin hebben, op even
principieele wijze te verzaken; echter ook de kunstwil missend om, als Verlaine in
zijn ‘Art Poétique’ zekere ten opzichte van die middelen anti-vormelijke, maar met
zijn persoonlijkheid overeenstemmende uitdrukkingsmogelijkheden als vormbeginsel,
als kunstleer te erkennen en
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zoo zuiver doenlijk te verwezenlijken, kan hij zich, aan de overgeleverde
vers-middelen vasthoudend - precies gelijk hij op bepaalde gebieden van zijn
persoonlijk leven een zekere vrijheid van handelen en genieten slechts door
intra-maatschappelijke willekeur tegen en inbreuk op de maatschappelijke vormen
zoekt te verwezenlijken - de voor de persoonlijke functie van zijn dichten onmisbare
mate van onbelemmerde uitingsvrijheid slechts in het klein, namelijk door zijn
willekeur tegenover die overgeleverde middelen verzekeren, zien wij in zijn gedichten,
in overeenstemming met zijn heele gevoel en begrip van het leven, als spontane
vorm-veronzuiverende uitwerking van zijn karakteristiekste subjectivistische
zijnswijze: dat door hem ook voor de persoonlijke werkelijkheid uitdrukkelijk
geprezen ‘laissez aller’, die intrinsieke onverschilligheid voor de uitkomst van zijn
voortbrenging, die zich, tegenover een principieel vrije of een principieel gebonden
poëzie, als chaotische vermenging van tegenstrijdige stijlelementen en, door de wijze
waarop die vermenging bij hem plaats heeft, als haastigheid, slordigheid, zelfs als
slonzigheid openbaren.
Slauerhoffs gebruik van het metrum en van het rijm is in dit verband zeer leerzaam.
Bij weinig dichters van onze tijd die voor het uiterlijk aan de overgeleverde
versmiddelen vasthouden, vindt men in het afzonderlijk vers, of in een opeenvolging
van verzen, een grooter overwicht van de persoonlijke rhythmische modulatie over
de algemeene wet van de eenmaal bewust of onbewust begonnen versmaat. Soms is
dit overwicht bij hem zoo groot, dat van rhythmische modulatie van een metrum
zelfs niet meer gesproken kan worden en - anders dan bij Henriette Holst, die niet
altijd haar accenten of versvoeten, maar wel haar lettergrepen telt - ook het op het
eerste gezicht onderstelde vasthouden aan een zekere regellengte niet meer dan een
ijdele begoocheling blijkt. De eerste zes regels van ‘De Piraat’ zijn daarvan een,
vooral bij ontleding der verzen interessant, en vormelijk geslaagd voorbeeld1).
Slauerhoffs levensrhythme is echter noch sterk genoeg om het zonder de mechanische
steun der oude maat- of ook strofeschema's te kunnen stellen, noch, die schema's als
middelen

1)

Hij valt schepen aan van alle landaard.
Door het ruim wappert zijn zwarte standaard;
't Geel grijnzend doodshoofd boven de witte beendren:
Dubbel onderkruiste onheilspellende maan,
Beschrijft niet een verheven, altijd eendre,
Maar veranderlijke onnavolgbare baan.
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eenmaal aanvaard, om uit de spanning van levende vrijheid en mechanische dwang
de gave, schoone vorm te doen voortkomen die hun rechtvaardiging, want die hun
doel is. Overal vinden wij, naast en tusschen passages of verzen als de genoemde,
de overgeleverde middelen min of meer getrouw toegepast - toegepast, dan uiteraard,
niet om hun werkelijke, vormdwingende beteekenis, als wet, maar in een
werktuigelijk, haast lijdelijk, een op zwakmoedige behoefte aan uiterlijke steun
berustend, onovertuigd, overeenkomstig zijn rhythme zelf eentonig en achteloos
volgen van oude gewoonten.
Evenzoo staat het met Slauerhoffs rijmgebruik. Dat Van den Bergh, de kritische
voorganger der omstreeks 1920 begonnen jongeren, de raad gaf het volgens hem
overwerkte rijm een tijdlang te laten rusten en de assonance, d.i. het klinkerrijm, of
de acconsonance, d.i. het medeklinkerrijm te gebruiken, is bekend. Zoodra de
assonance, de meest gebruikelijke, als kunstmiddel toegepast wordt, een slechts
schijnbaar ‘gemakkelijke’ raad; een die in werkelijkheid en zoo goed als het zuiver
gebruikte rijm (bij ons geen lettergreeprijm, zooals sommigen meenen, want tegen
het lettergreeprijm, het zoogenaamde ‘rime riche’, heeft de Nederlandsche verspraktijk
en dientengevolge de Nederlandsche versleer zich altijd verzet) tucht en cultuur
insluit. Klinkerrijmen bevatten Slauerhoffs gedichten vele, niet echter als een modern
uitdrukkingsmiddel voor bepaalde moderne gevoelsschakeeringen of stemmingen,
gelijk men hen bij Jammes of, heel fijn, in het derde gedicht van de Régnier's ‘La
Vigile des Grèves’ vindt - de muziek van Slauerhoffs verzen is daarvoor meestal niet
gevoelig, de organisatie van zijn vers niet subtiel genoeg - maar zooals men het in
als kunstwerk primitievere gedichten, bijvoorbeeld in sommige, aan de geest van
zijn poezie overigens weer zoo tegengestelde middeleeuwsche volksliederen aantreft.
Naast of rond die klinkerrijmen schrijft hij bovendien en veel vaker gewone, onder
welke al de gemeenplaatsige en gemeenplaatsigste, wier misbruik het verzet der
jongeren zoo begrijpelijk gemaakt had, of die minder gemeenplaatsige dan rhetorische,
die bij hem zoo talrijk zijn en meermalen zoo schril uit de toon vallen. Noch
vormbeginsel, noch verrijkende uitbreiding, is het klinkerrijm in Slauerhoffs poëzie
dus voornamelijk een andere uitkomst van die zelfde, voor scherpe keuring der
vers-ingredienten te snelle haastigheid die hem, als in zeker deel van zijn jeugdwerk
van Eyck, zelfs van de voor de hand
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liggendste rijmen een onfijnzinnig gebruik aanvaarden doet, en zijn gebruik van het
klinkerrijm tot niet meer dan een te naastebij handhaven van het gewone maken.
Inconsequentie in het toestaan van vrijheid aan het persoonlijk rhythme, in het
gebruiken der overgeleverde vers- en strofeschema's, in de toepassing van het gewone
en van het klinkerrijm: inconsequentie tevens, slordigheid, slonzigheid dan veelal,
in het gebruik van de volzin en van het woord. Wat Van den Bergh in zijn eerste
‘Getij’-studie uit ‘De Beweging’ overnam, maar nochtans onbekommerd de
‘karakteristiek’ van de ‘jonge school’ noemde: de eisch tot ‘versterking van de zin
tegenover het woord’, moge in de praktijk der andere jongeren van de tweede groep
vaak een ijdele leus gebleven zijn, in Slauerhoffs gedichten heeft zij, tot hun schade
alle beteekenis verloren. In de eerste plaats door een onnoodige maar kenmerkende
syntaktische onnauwkeurigheid die de letterlijke bedoeling van sommige verzen
zelfs in betere gedichten taalkundig pas door zorgvuldige overdenking en verbetering
begrijpelijk maakt.1) In de tweede plaats door zijn uiterst beperkte beschikking over
de ontelbare uitdrukkingsmogelijkheden, waardoor de veelzijdig geschakeerde
organische volzin de drager, de uitdrukking eener rijke verscheidenheid van
rhythmische bewegingen vermag te worden. Mèt de zwakheid van zijn rhythmische
span- en stroomkracht, wreekt zich deze armoe van zijn volzin vooral daar, waar zijn
gedichten - de zee- of zwerversgedichten uit ‘Eldorado’ bijvoorbeeld - een sterke
rhythmische adem, een rijk gevarieerde volzin niet missen konden. Juist in die verzen,
uiterlijk van een

1) Een paar voorbeelden. In ‘Eldorado’, ‘Het Eeuwige Schip’, op blz. 43, en vlak na de vier,
als verbeelding en verbeeldingsuitdrukking zooveel gaver en bijzonderder strofen van blz.
42:
volkenrassen
Lossen zich op in lange karavanen
Om neer te slaan op verre bergplateaux
Waar lava nooit-gedooid graniet doorzengt,
Bergstortingen, wolkbreuk en waterhoos
Met aarde en levensvuur ten onder brengt.
Op blz. 68:
Heb ik om 't schip te krijgen woest beloofd
Rijkdommen fabelachtig te ontdekken
Waarvoor ik ingestaan heb met mijn hoofd
En eindlijk in triomftocht aangebracht.
In ‘De Terugkeer’ uit ‘Saturnus’:
Waar zij verborgen als een bloesem was
Onder 't in lange herfst gewoekerd gras.
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zooveel grooter of breeder gebaar dan bescheidener en geslaagder gedichten, krijgt
het vers- en het strofeschema, en in dat schema vooral het rijm, die overheerschende
mechaniseerende beteekenis, die de al te slaafs aan de regellengte onderworpen
rhythmische beweging tot een vaak egaal dreunende eentonigheid, de volzin - in het
overmatig, en ten overvloede meermalen onhandig1) gebruik van als bijstelling of als
werkwoord van bijstellingszinnen toegepaste tegenwoordige deelwoorden kan men
dit onder andere opmerken - tot een op den duur ondragelijke eenvormigheid
neerdwingt.
Het woord, ten slotte - dat bij sommige jongeren, ondanks Van den Bergh's
aanvankelijke leering in theorie tegenover de volzin weer tot overheersching kwam
en dat zij, als kracht, tot zijn uiterste potentie ‘geladen’, dat zij, als naam, al of niet
‘magisch’, een onmiddellijker werkelijkheidsgehalte, een nieuwe ‘zakelijkheid’
gegeven wenschen. Waar het woord Slauerhoffs naakte, onbevredigde, vlottende
zelfervaring of het in andere menschen of dingen daarmee in hem verwante moet
uitdrukken, - als in verschillende gedichten van ‘Saturnus’ en ‘Serenade’ - is het bij
hem op zijn best en van een indringende, vaak even schrammende of ritsende
expressiviteit. Slauerhoffs plastische woordkracht is dus voornamelijk psychisch.
Ten opzichte van de buitenpersoonlijke zichtbare werkelijkheid is zij, wel direct,
maar zwak. Men ziet dat zeer duidelijk in het gedeelte van ‘Oost-Azië’ waar het om
zakelijke werkelijkheidsbeschrijving, of zelfs -noteering ging, ook echter in die
gedichten waarin de rechtstreeks of verhuld gegeven elementen van intieme
zelfervaring met beschrijving hetzij eigen hetzij gefantaseerde werkelijkheidservaring
vermengd zijn. Onder deze beschrijvingselementen stuit men dikwijls op een
conventioneelheid, een banaalheid in de voorstelling, en door haar in het woord - de
herhaalde erotische omhelzingen van zijn geliefden in blijkbaar dorenlooze en aan
de werkelijkheid in deze functie wel zeer vreemde ‘rozenbedden’ bijvoorbeeld - die
toenemen naarmate de voorstelling de intrinsieke beperktheid van de onmiddellijke
zelfervaring en haar naastbijliggende verhullingen verlaat, het verlangen

1) Een voorbeeld, ‘Saturnus’, blz. 38 van die onhandigheid (en slordigheid):
Du Plessys, door zijn oud verbond vergeten,
Verzwegen, onderdrukt door 't plomp complot
Van intriganten, door de hunkring tot
Luidruchtge' en lucratieve roem bezeten,
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in van aanleg breedere of grootschere voorstellingen zijn uitlaat gaat zoeken. Zij, die
conventioneelheid, die banaalheid, openbaren zich dan keer op keer, behalve in de
talrijke colloquiaal-gemeenzame tenaastebij's, in een traditioneele woordbeeldspraak,
die aan deze schril tegenstrijdig is. Alleen in het door Marsman en anderen als
bijzonder groot geprezen ‘De Piraat’, waar ik hierboven alreeds iets van zeide, leest
men, eenmaal of herhaaldelijk, de volgende woorden: ‘beschrijft’ (van een baan),
‘ontketend’ (van kanonnaden), ‘bestookt’ (van geschut), ‘zwalpend veld’ (van de
zee), ‘azuur of zwerk’ (van de lucht), ‘overvleugelen’ (van ‘donderwolk of vloedgolf’),
‘bezield’ (door een drift), ‘vergeten spoor’ (van het verleden), ‘maaien’ (van kogels),
‘verzwolgen’ (in het ravijn der golven), ‘woest en ledig’ (niet van het wereldrum
voor de schepping, maar van een scheepsruim), ‘is hij niet getuige’ (van
moordtooneelen), ‘aangebracht’ (van oceaanharpen), ‘loodzwaar’, ‘kalm en zacht’
(van drenkelingen). Ook de rhetorische, in versleten woorden uitgedrukte overgang
van beeld tot beeld, als die van ‘de knagende herinnering’ die in een ommezien ‘een
vonk’ wordt en vele dergelijken ontbreken in Slauerhoffs gedichten niet. Zijn gevoel
voor de juiste beteekenis van het woord blijkt, als dat voor de juiste beteekenis der
zinswendingen, zoo verzwakt dat hij over het ‘afvallig worden’ van gewaden, of van
het ‘levensgroot’ smaden eener geliefde kan spreken. Op dezelfde wijze is zijn begrip
voor de grenzen van het burleske zoo afgestompt dat hij van ‘eet- en minnelust’, van
‘met hun leven of kaart spelen’, van negerinnen die ‘de vruchten van haar hoofd en
van haar buik balanceeren’ gewaagt, zonder het potsierlijke van deze met lip- noch
vulpen aanvaardbare verbindingen te beseffen.
Dank zij zijn eenzijdige zintuigelijkheid en zintuigelijke gevoelstrant die hem aan
de verkeerde voortvloeisels van bespiegeling en overgevoeligheid ontsnappen deden,
ontbreekt bij Slauerhoff de directheid, de zakelijkheid van het woord niet. Naast zich,
echter, heeft zij, in de eerste plaats, rhetoriek: naar de eene kant, natuurlijke
uitdrukking van de romantische drang tot uiteenzetting, de gewone rhetoriek van het
kwasi-groote of kwasi-verhevene die voor eenvoudiger gedachten en gevoelens de
minder eenvoudige uitdrukkingen of voorstellingen gebruikt, naar de andere kant,
natuurlijke uitdrukking van ontgoocheling en cynisme, de ongewonere rhetoriek van
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het banale die, de tegenovergestelde weg volgend, voor de gedachten en gevoelens
schijnbaar de nuchterste, zakelijkste, waarheidgetrouwste, maar metterdaad de platte,
versletene en dientengevolge onzakelijke gebruikt: in de tweede plaats al wat, door
een onmiskenbare onfijngevoeligheid van gehoor, van taal- en vormbesef
vergemakkelijkt, haastigheid, slordigheid, slonzigheid tot in de beste gedichten - de
eerste afdeeling van ‘Chlotarius’ bijvoorbeeld1) - tusschen goede en zelfs bijzondere
regels of fragmenten onverwerkt of onverzuiverd, dat wil zeggen ondirect en
onwerkelijk staan lieten. In deze dichterlijke rhetoriek de anti-vormelijke gevolgen
in het bijzonder van Slauerhoffs persoonlijk ervaringskarakter erkennend, zie ik in
alles waardoor zijn slordigheid de zuiverheid van zijn gedichten aantast de evenzeer
anti-vormelijke gevolgen van die fundamenteele onverschilligheid ten opzichte van
het resultaat der dichtactiviteit, die zelf de laatste uitkomst van het, in zijn door het
persoonlijk geluksverlangen beheerschte schakeering, tot het uiterste ontwikkelde
subjectivistische type is. Het stemt hiermee overeen, en meermalen heb ik dit van
allerlei zijden in het voorafgaande reeds aangeduid, dat Slauerhoffs waardevolste
verzen die zijn, waarin hij zijn wezenlijkste ervaring het intiemst uitdrukt. Gedichten,
meest, van bescheiden afmeting, en die men voor het meerendeel in ‘Saturnus’ en
‘Serenade’ zal aantreffen, waar nog eenige gedichten uit ‘Oost-Azië’ aan toe te
voegen zijn, en waartegen bijna heel ‘Eldorado’ zonder noemenswaard aesthetisch
verlies kan wegvallen. Een, in haar ervaringsschakeeringen, haar verscheidenheid
van voorstellingen, haar vormmogelijkheden zeer beperkte, in eentonige,
achteloosverglijdende rhythmen en onnadrukkelijke of wijkende rijmen verwezenlijkte
poëzie van onbestemd of pijnlijk, maar altijd in hoofdzaak lijdelijk-ontgoocheld
verlangen naar vage groote daden en vage felle lusten.
Wanneer de hierboven gegeven kritische karakteristiek van Slauerhoffs poëzie, naar
haar stof eerst en daarna naar haar vorm, geheel volledig was, zou de vraag gesteld
kunnen wor-

1) Onder andere:
't Was door hun toedoen dat hij snel voorbijging
't Gezichtsveld, blind en ongedeerd;
waarin ‘hun’ alleen op Chlotarius' oogen kan slaan, maar zoowel het in dit verband
dubbelzinnig ‘toedoen’ als ‘voorbijging’ en ‘gezichtsveld’ dan onvoldoende zijn.
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den, of het in de laatste regels als haar waardevolst bestanddeel aangewezene wel
voldoende is om een zoo uitvoerige studie als deze, nog anders dan door de verwijzing
naar de groeiende en als symptoom dus belangrijke bewondering die zijn gedichten
opwekken, te rechtvaardigen. Geheel volledig is de gegeven karakteristiek echter
nog niet. Onvolledig is zij in dat eene opzicht, waarin zij slechts aangevuld en
daardoor afgesloten behoeft te worden, om aldus tevens begrijpelijk te maken dat
juist Slauerhoffs verschijning-in-haar-geheel, zoowel als zijn poëzie-in-haar-geheel
meer zijn, dan men om de in haar beste gedichten of fragmenten verwezenlijkte
schoonheid, zou kunnen toegeven. In Slauerhoff, zagen wij, is het door het persoonlijk
geluksverlangen beheerscht subjectivisme diermate onvermengd, onverhuld, volledig
en in zijn uiterste ontwikkelingsconsequenties verwezenlijkt, dat men dit eerst in
hem metterdaad en ten volle belichaamd kan noemen. Hij, de in bijna elk van zijn
trekken voorafgaande dichters min of meer getrouwelijk herhalende, de in een groot
deel van zijn poëzie stoffelijk van anderen zoo welhaast pijnlijk afhankelijke, heeft
hierin, in dit ten volle belichaming-zijn van het subjectivistisch type, zijn eigenheid.
Wij hebben gezien, niet alleen dat dit uiterste subjectivisme de verarming van
werkelijkheidservaring en voorstelling vooronderstelt, die wij in Slauerhoffs poëzie
ook overal in karakteristieke vormen gevonden hebben, maar bovendien, dat het een
volstrekte onderwerping der dichtactiviteit, als secundaire bevredigingsactiviteit, aan
de persoonlijkheid insloot die wij als vormveronzuivering of vormontbinding in zijn
poëzie evenzeer overal erkend hebben. Voor een zuiver oordeel over Slauerhoffs
poëzie, nu, heeft dit deze groote beteekenis: dat de onmiskenbare verschijnselen van
ervarings- en voorstellingsverarming, van vormveronzuivering en vormontbinding,
die zijn poëzie kenmerken en het ontstaan van schoone en autonome gedichten
belemmeren, uit zijn verschijning nochtans onvermijdelijk voortvloeien; dat hetgeen
ik in zijn afzonderlijke gedichten, als autonome kunstwerken beschouwd, gebreken
noem, bij hem dus niet ontstaat uit de onmacht van het zwakke talent om zijn
persoonlijke levensinhoud door dichterlijke middelen met bevredigende graad van
zuiverheid uit te drukken, maar integendeel dat eenige, noodzakelijke en adaequate
versmiddel is, waardoor, zoolang de drang tot dichterlijke uiting werkt en gevolgd
wordt, zijn persoonlijke levensinhoud dichterlijk zuiver uitgedrukt
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worden kan; zoodat zijn poëzie, negatief gezegd, dus een onzuivere, namelijk tegen
haar wezen strijdige uitdrukking van zijn werkelijke verschijning zou zijn, wanneer
die verschijnselen van vormveronzuivering en vormontbinding afwezig waren.
Zoo bestaat, in Slauerhoffs gedichten, tusschen het uitgedrukte en het
uitdrukkingsmiddel, ónder het aesthetisch disharmonische, een innerlijke harmonie,
heeft dat disharmonische bij hem dus een noodzakelijkheid, welke, alleen in dit eene
type van uiterst ontwikkeld subjectivisme op deze wijze bestaanbaar, dan echter juist
bij dat ééne type aan zijn poëzie-in-haar-geheel en door haar aan zijn verschijning
een beteekenis doet toekennen, die door geen enkel gedicht afzonderlijk
gerechtvaardigd wordt. Wat zich in Slauerhoffs poezie aldus vóór iedere schoonheid
der afzonderlijke gedichten tegenover en dóór alle elementen van stof en vorm die
deze schoonheid afbreuk doet, handhaaft, dat is de door het uitdrukkingsmiddel niet
geschade, maar integendeel bevestigde en verwezenlijkte persoonlijkheid. Naar de
vorm der gedichten, de goede, maar ook vele der minder goede, komt die tot uiting
in dat eene vormelement dat ik bij mijn beschouwing van de vorm nog onbesproken
liet: de toon van zijn dichterlijk spreken. Die, door van Vriesland terecht als
‘eentonig-nonchalant, doch onontwijkbaar insnijdend’, liever had ik gelezen
‘indringend’ gekarakteriseerde, op wat ik zijn eentonige, achteloos-verglijdende
rhythme noemde gedragen toon van een soortelijk tot het uiterste ontwikkelde
subjectivistische persoonlijkheid, dan ten slotte, en die toon aanzienlijk meer dan de
zelfstandige schoonheid der afzonderlijke gedichten, is de kwintessens van Slauerhoffs
poëzie, en verklaart waarom aangaande die beperkte zelfstandige schoonheidswaarde
der gedichten afzonderlijk het omzichtigst oordeel geveld kon worden, zonder dat
het het door Slauerhoffs volledige verschijning gewekte waardeeringsgevoel er geheel
door bevredigd werd.
Heb ik Slauerhoff aldus gegeven waarop hij, naar mijn inzicht, recht heeft, dan is
daarin tegelijk besloten dat zijn poëzie - deze poëzie die vormontbinding tot
vormbeginsel heeft en waarvan een groot deel slechts op zekere wijze aanvaardbaar
wordt wanneer men het ook naar de vorm als getrouwe persoonlijke uitdrukking van
een minder om haar zelf dan voor de ontwikkelingsgeschiedenis onzer poëzie
belangrijke dichterverschijning leest - een einde is. Ook de bewon-
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dering die - ondanks het feit dat hun geliefkoosde stelling aangaande het nieuwe
dichtergeslacht dat zij vormen zouden door niemand zoozeer als door Slauerhoff,
deze laatst-ontplooide en laatst-bewonderde, weerlegd wordt, en dat hij de formeele
eischen die zij vooral in terugslag tegen hun voorgangers opstelden nagenoeg alle
hetzij verkracht hetzij onvervuld laat - andere jongeren voor Slauerhoffs poëzie
voelen, wordt door dit praktisch overwicht van het belang der persoonlijkheid over
dat der gedichten een merkwaardig verschijnsel, in zooverre het een aanwijzing zou
kunnen zijn, niet alleen van hun eigen subjectivisme, maar ook hiervan: dat zij,
blijkbaar nog onbewust, weg van die autonomie van de vorm die het onbereikbaar
objectiviteitsideaal van het aestheticistisch subjectivisme is, in de richting van dat
andere uiterste gedreven schijnen te worden, dat wij, ten aanzien van Slauerhoff,
openlijker en consequenter dan overal elders bij een Du Perron uitgesproken vinden,
en dat de in toon en rhythme geopenbaarde persoonlijke uitdrukking van persoonlijk
leven, mits dit als verwant, dat is subjectivistisch gevoeld en mits het met verwante
graad van ervaringsintensiteit uitgesproken wordt, blijkbaar reeds als toereikende
dichterlijke verwezenlijking ook van schoonheid, als voldoende rechtvaardiging voor
bewondering erkent. Dat juist dit Slauerhoffsche subjectivisme zoozeer de
bewondering trekt, kan hen, die gelooven dat het subjectivisme en de subjectivistische
poezie in Slauerhoff zijn einde bereikt heeft, die hopen dat de tijd voor een nieuwe
opbloei der poezie weldra aangebroken zal blijken, en die slechts in de drang naar
een objectieve poezie haar mogelijkheid erkennen kunnen, niet verontrusten. De
volledige en consequente ontwikkeling van het subjectivisme tot wat het in Slauerhoff
bereikt heeft wettigt integendeel de verwachting dat dit spoedig ook door de jongeren,
onder wie thans nog zoo heeten slechts door een enkele misschien, maar vooral door
de toekomstige als afgedaan gezien, geproefd en, met behoud van al wat het in het
verleden aan schoons deed voortbrengen, voor de toekomst verworpen zal worden.
P.N. VAN EYCK.
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Boekbespreking
H. de Buck, De studie van het Middelnederlandsch tot in het midden der
negentiende eeuw; J.B. Wolters, Groningen. Den Haag, 1930.
- Een al te technisch onderwerp, tezeer een boek voor vakmannen, om te bespreken
in een algemeen tijdschrift? Volstrekt niet. In de beschouwing van het verleden komt
onbewust de geest van des beschouwers eigen tijd tot uiting. Een voorstelling van
de middeleeuwen en van hun letterkunde vormt thans een deel van onze
beschavingsinhoud, en het is moeilijk ons in te denken hoe volledig Renaissance en
Hervorming de band hadden doorgesneden, zoodat men in de zeventiende en
achttiende eeuw nauwelijks gelooven kon dat er een middeleeuwsche letterkunde
bestaan had en geen andere voorstelling van het tijdperk bezat dan een schrikbeeld
van ‘duisterheid’ en ‘bijgeloof’. De ontwaking van belangstelling, de geleidelijke
ontwikkeling van begrip en waardeering voor onze oudste schrijvers op het laatst
van de achttiende en in de vroege negentiende eeuw kwamen voort uit diepe
zielsbehoeften van die tijd, en tevens werd er een blijvende verrijking van de
cultuurtraditie mee bevochten. Wie dat proces nagaat, behandelt dus een belangrijk
stukje beschavingsgeschiedenis en daarvan is Dr De Buck zich ten volle bewust
geweest.
Hij heeft op het gebied, dat hij met al de nauwgezetheid en volledigheid die van
een proefschrift-schrijver verwacht worden onderzocht heeft, een voorganger van
heel andere allure gehad. In Brom's Romantiek en Katholicisme in Nederland (1926)
is een hoofdstukje te vinden over ‘Het Middelnederlands’, dat, gelijk heel dat felle
en onbillijke, maar toch wel zeer levende boek, een aanklacht tegen het bekrompen,
kille, redelijke, protestantsche Nederland van vóór de katholieke herleving geworden
is. Zijn voorstelling wordt door de bezadigde De Buck gecorrigeerd, voornamelijk
doordat deze niet als de ander tracht alles tot Katholicisme terug te brengen. De winst
van de negentiende eeuw is geweest historisch inzicht, historische waardeering. Dat
heeft, doorgevoerd - en het proces was in 1850 nog lang niet afgeloopen -, begrip
van het middeleeuwsche Katholicisme ingesloten. Het is niet Katholicisme, zoomin
als Katholicisme de heele middeleeuwen was. Brom komt mij in zijn voorstelling,
volgens welke dit wèl zoo schijnt te zijn, soms even onhistorisch voor als Jonckbloet,
De Vries en Verwijs, die zelfs in hun zegevierende veldtocht
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voor de nieuwe waardeering der middeleeuwen nog na het midden der negentiende
eeuw te zeer Protestant bleven om het middeleeuwsch Katholicisme, dat toen toch
reeds in Moll een niet-katholiek, maar liefdevol geschiedschrijver ging vinden, mee
te aanvaarden. Het ging ver, dat negentiende-eeuwsch anti-papisme. Een poging van
Joh. van Vloten, om een reeks volledige uitgaven van middelnederlandsche
proza-handschriften te doen tot stand komen, stuitte af op de houding van De Vries,
‘die alle persoonlijke belangstelling in de middeneeuwsche beschavingsgeschiedenis
dierf’ en ‘in zijn negentiend-eeuwsche bekrompenheid zich zelfs zoo weinig in den
aard en het bestuur der middeneeuwsche maatschappij en menschheid (wist) te
verplaatsen, dat hij mijn (Van Vloten's) verzameling prozastukken te moederkerkelijk
geloovig vond, om er voor zijn lessen gebruik van te maken’.1)
De ontwikkeling van de studie van het Middelnederlandsch, welke het eigenlijk
onderwerp van Dr De Buck's boek vormt, is maar een onderdeel van een groote
Europeesche beweging en het is een verdienste van zijn werk dat hij het verband met
dat grootere geheel, waarvan het zwaartepunt in Duitschland lag, voortdurend in het
oog gehouden heeft.
De eerste ontginning, door Huydecoper in het midden der achttiende eeuw, werd
door louter taalkundige belangstelling bewogen; die verdienstelijke man bleef
volslagen blind voor de letterkundige schoonheid van de teksten die hij bestudeerde.
De romantiek was noodig, dat wil zeggen het wegbreken uit de regels van het
classicisme, het uitstijgen boven de zelfgenoegzame redelijkheid der verlichting, om
het gevoel voor het frissche, eigenaardige, menschelijke van de middeleeuwsche
letterkunde op te wekken. En hoe schuchter bleef zich dat lange tijd nog uiten! hoe
langzaam nam het toe in kracht. Van Wijn, te onzent een van de eersten die, onder
de invloed van Herder vermoedelijk, zulke kwaliteiten in de oude dichters speuren
kon, liet zich nooit gaan zonder zich meteen weer tot de orde te roepen; Clignett, die
in de eerste decaden der negentiende eeuw verscheiden Middelnederlandsche teksten
uitgaf, zag in die tijden nog niets anders dan ‘drieste onkunde, beklagenswaardige
domheid, bijgeloof en dweperij’. Zelfs De

1) Johs. van Vloten: Jonckbloet's zoogenaamde Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde
ten dienste van haar lezers getoetst en toegelicht. 1876, blz. 59. Geciteerd in: Mea
Mees-Verwey: De betekenis van Johs. van Vloten, Een Bibliografie met Inleiding, 1928, blz.
125.
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Clercq, die het verlies besefte - de echt historische gedachte, die vóór Grimm (en
Burke, en Savigny, en Bilderdijk), onmogelijk geweest zou zijn - dat wij door het
afsnijden van onze eigen traditie ten bate van die van Grieken en Romeinen geleden
hadden, zorgde er tevens voor dat men hem niet van gebrek aan bewondering voor
‘de meesterstukken der eeuw van Pericles of Augustus’ verdenken zou en wees de
‘overdrevene bewondering der Duitschers voor den voorvaderlijken tijd en kustroem’
uitdrukkelijk af. Bilderdijk zelf, die de middeleeuwen en hun geest idealiseeren kon,
bleef niettemin in de grond een classicist, tot wie de volkspoëzie die uit die tijd
opgeweld was haar ware taal niet sprak. Nog omstreeks 1865 kon Van Lennep aan
Ten Brink schrijven dat de studie van oud-Germaansche talen en van het
Middelnederlandsch goed mocht zijn voor philologen, maar dat het publiek er niets
aan had: ‘Zij kan er nooit toe strekken om onzen stijl of onzen smaak te vormen, en
die zoogenoemde naïveteit ervan - 't eenige wat dan nog gebrek aan vorm, rythmus,
kadans, maat, rijm enz. vergoeden moet - geef ik graag present en... lees liever
Fransch!’ Het Fransch is voor de oppervlakkige en gemakzuchtige Van Lennep de
drager van de classicistische traditie, maar gewoonlijk werd de tegenstelling
rechtstreeks tusschen het Middelnederlandsch en de klassieke talen gevoeld.
‘Onbewust welke partij men dient,’ brieschte Prof. Beyerman, toen Van Vloten de
nog steeds verwaarloosde geestelijke poëzie prees, ‘wil men ons, in plaats van de
geschriften der klassieke oudheid, middeleeuwsche mystiekerij in de hand stoppen’.1)
Nederland was in de oogen der Duitschers die in het begin van de eeuw de
romantische bewondering voor het Germaansch verleden bezielde, een door en door
classicistisch land. Grimm, de groote grondlegger van de germanistiek, iets later
Hoffmann von Fallersleben, die vol geestdrift naar Leiden kwam om er in de
handschriften die de Nederlanders ongebruikt lieten liggen te snuffelen, voelden
beiden dat zij tegen het ingeroest classicisme opbotsten. ‘Eine Kultur im Humanismus
stecken geblieben’, zoo vatte later een Duitsch geleerde hun indruk samen.
De kracht van de klassicistische traditie in ons land moet voor een groot gedeelte
verklaard worden uit de omstandig-

1) Deze aanhaling is te vinden bij Brom: Romantiek en Katholicisme, II blz. 32.
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heid, dat onze cultuur altijd uit het Zuiden haar sterkste invloeden ontvangen had,
maar de traditie had zich sedert de zeventiende eeuw in eigenaardige en zelfstandige
vormen vastgezet. Het gevolg van een traditie die in de beschaving der Grieken en
Romeinen een eeuwig ideaal van schoonheid en wijsheid zocht, was dat het nieuwe
inzicht in de samenhang van cultuur en nationaal verleden, in de groei volgens eigen
lijnen bij ons moeilijk ingang vond. Maar bizondere omstandigheden stonden
daarenboven aan een ontwikkeling der geesten zooals in Duitschland plaats had juist
op dit punt van de waardeering der voor-humanistische letterkunde in de weg. De
Duitschers konden in hun politieke vernedering en verdeeldheid troost zoeken in het
roemrijke beeld van hun middeleeuwsch verleden. Voor Noord-Nederlanders
daarentegen was de zeventiende eeuw de groote, de luisterrijke tijd, en de politieke
scheiding van Vlaanderen werd haast door niemand als een gebrek gevoeld dat met
behulp van een vroeger verleden verholpen worden moest. Dat de
Middelnederlandsche letterkunde in haar geheel katholiek en bijna in haar geheel
Vlaamsch of Brabantsch was, maakte haar dus in de oogen van de protestantsche
Hollander, trotsch op zijn herinneringen van de Republiek, enkel maar onaantrekkelijk
en vreemd. Beroepen op een algemeen Germaansch rasgevoel wekten in een land,
waar men in voorspoediger dagen op de Duitschers had plegen neer te zien en waar
men ze nu begon te vreezen, licht ontstemming of argwaan.
En zoo heeft men die merkwaardige periode gehad waarin het met de voortzetting
van de toch reeds lang begonnen Middelnederlandsche studie maar niet wilde vlotten,
en waarin Duitschers als Hoffmann von Fallersleben, Mone, Kaussler onze geleerden
voorgingen in de opsporing en waardeering van onze letterkundige schatten uit de
middeleeuwen. In Vlaanderen, waar men vanzelf tegenover de middeleeuwsche
herinneringen geheel anders stond dan in het Noorden (daar wàs het een groote en
voorspoedige tijd geweest), waar bovendien de verstikking door Fransche invloeden
tot een reactie leidde, vonden die Duitsche ijveraars een veel behaaglijker atmosfeer.
Maar de intellectueele kracht van Vlaanderen kon zich na de ramp van 1830 niet vrij
ontplooien en zoo werden het na 1840 toch Hollanders, Jonckbloet, De Vries, Verwijs,
die, hoe beperkt ook nog in hun begrip van de middeleeuwsche
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cultuur, de grondslagen voor de moderne studie van Middelnederlandsche taal en
letteren gelegd hebben.
Met veel inzicht, met een open oog voor wijdere cultuurhistorische verbanden,
heeft Dr De Buck dit alles uit een zeer ruime belezenheid beschreven. Zijn aanhalingen
uit talrijke geleerdencorrespondenties zijn hoogst interessant. Het moest evenwel
niet mogelijk zijn dat zulk een boek zonder register afgedrukt werd.
P.G.

Verbetering.
Van het in de vorige aflevering verschenen gedicht ‘Hart en Wereld’ door J.C. Bloem
gelieve men de laatste strofe als volgt te lezen:
Nochtans weet het: ook dit is ouder worden:
't Leven te schouwen met ontgoocheld oog,
Vermoeid, omdat veel herfsten al verdorden,
Maar dat geen dood in schijn van bloei bedroog.
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[Mei 1931]
In memoriam Aart van der Leeuw
‘Zonder hartstocht harmonie en geluk te bezingen, is een wonderlijke bezigheid in
dezen tijd. Maar mijn opgaaf is nu eenmaal niet anders.’ ‘Niets heeft waarde voor
me, dat niet uit de lagen van onbewustheid en onderbewustheid in het volle heldere
zonnelicht is gebracht en daar door den vorm is geheiligd.’ ‘Ik geloof niet dat ik
gauw de wapenen zou strekken: Er bestaat geen geluksplateau waar je rustig je huis
kunt bouwen. Er is altijd weer een ander geluk, dat op een hooger plateau is te vinden
en dat je geen rust laat. De weg van het eene plateau naar het andere is de harde,
bezwaarlijke.’ Aanhalingen uit brieven. Wij zien er in, hoe helder en hoe scherp van
der Leeuw zich in wat hij zijn dichterlijke taak wist vreemd voelde, èn aan de Nieuwe
Gidsformules onder wier heerschappij hij opgroeide, èn aan dat snelle, schrille en
disharmonische, dat blind en onbevredigd naar instinct en drift leven, dat hij als het
eigenlijk kenmerk van een groot deel der huidige menschheid om zich heen zag. Wij
lezen er uit, hoe hij zijn doel echter ook niet in een leven uit en naar de intuitieve
ervaring van een als wezen des levens erkende onbewustheid, maar in de geboorte
van de vorm uit de wederkeerige doordringing van het onbewuste en het bewuste
stelde. Wij lezen er ten slotte uit af, dat dáárin, in dat tot vorm brengen van het wezen
des levens voor hem de diepste zin van het geluk lag: dat zijn geluksverlangen een
drang, niet tot werkloos rusten en genieten, maar tot een werkzaam voortschrijden
en overschrijden was, voor hetwelk hij de onvermijdelijke ontbering en teleurstelling
met open oogen aanvaardde.
‘Als een weinig licht stof glanst mijn leven in de holte van mijn handpalm, en
tusschen de heesters, daarginder, zwelt de windvlaag al aan, die het zal meenemen,
de oneindigheid in, aanstonds.’ Deze zin, uit de laatste overpeinzing die van der
Leeuw zijn ‘kleine’ Rudolf deed neerschrijven, is profetisch gebleken. Zijn vrouw
en zijn vrienden hebben in hem een man, een makker van bijzondere adel en bekoring
verloren. Onze letteren een van haar beste en zuiverste dichters, die - mochten
onverschilligheid en inbeelding weer afnemen - als zoodanig steeds warmer en guller
bewonderd zal worden. ‘Leiding’ verliest in hem een overtuigd medestander. De
behoefte aan een tijdschrift als het onze had hij reeds lang gevoeld en meermalen
uitgesproken. Voor de eerste aflevering
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schreef hij die mooie, ook voor hem zelf zoo kenmerkende beschouwing over de
schrijver die de grootste ontdekking van zijn latere jaren geweest was: Thomas
Traherne. Het beginhoofdstuk van zijn ‘Kleine Rudolf’, zijn beschouwing over
Büchner's ‘Lenz’ kon hij daar binnen een jaar tijds nog aan toevoegen. Verzen,
verhalen, andere beschouwingen, over Aloysius Bertrand bijvoorbeeld, had hij ons
toegedacht. Als wij ons streven - een streven, gelijk het zijne, tot voortschrijding en
overschrijding - nu zónder zijn bijdragen moeten voortzetten, als het missen van die
bijdragen ons daarbij te bezwaarlijker zal vallen naarmate de geringe beschikbaarheid
van wezenlijke krachten, die hij ook zelf zoo betreurde, zich door zijn heengaan te
scherper gevoelen doet, - het zal niet zonder zijn geest zijn die, hoewel zelf alleen
tot de, afgedwongen, verdediging van het eigene strijdbaar, de noodzaak van
vrijwillige strijd ook voor het gemeenschappelijke inzag, en die, in zijn persoonlijke
schakeering, gelijk wij, de vorm als zijn doel, de vormkracht als zijn middel erkend
had.
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Hedendaagsch decentralisatiewerk in Nederlandsch-Indië
De decentralisatie is wel eens bij haar invoering in Indië genoemd: de sprong in de
vrijheid. Zij gaf in plaatselijke kringen zelfregeering; zelfstandigheid bij het trekken
van richtlijnen, zelfstandigheid in het handelen ten bate van de gemeenschap. Voor
velen was en is het een lichtende gedachte.
Wie organiseeren wil, zal zich altijd bewust dienen te blijven van de geestdrift,
de scheppingsvreugde, die men wekken kan door het vormen van sferen van
zelfstandigheid. Want hierin ligt voor een groot deel de kracht, de organisatorische
waarde der decentralisatie. Mits op de juiste plaats en op den juisten tijd tevoorschijn
geroepen, zal de vreugde, zichzelf te mogen zijn en zich in daden te kunnen uiten,
een geweldige stuwkracht zijn bij den arbeid in dienst van de gemeenschap.
Ter verkrijging van een bruikbare organisatie zal men echter evenmin uit het oog
moeten verliezen dat decentralisatie niet enkel zelfstandigheid beteekent. Zij
beteekent: zelfstandigheid in een ruimer verband, zoodat samenwerking, dus
samentrekking van kracht, waar en wanneer noodig, is verzekerd.
Hierin, in de omstandigheid, dat decentralisatie steeds gepaard gaat met
betrekkelijken samenhang, die naar omstandigheden verzwakt of versterkt kan
worden, ligt haar tweede groote kracht, haar verdere organisatorische waarde. Zij
drukt een verbinding, en wel een blijvende, lenige verbinding, uit, van vrijheid en
eendracht.
Men heeft het wel zoo geformuleerd, dat decentralisatie en centralisatie altijd naast
elkaar voorkomen.1) Het wordt dan een zaak van organisatie-techniek, uit te maken,
- in verband met omstandigheden van tijd en plaats, - in welke verhouding beide
beginselen verbonden moeten worden, om ‘het grootste rendement’,2) het grootste
nuttige effect voor de samenleving te bereiken.
Het opsporen van de organisatie-wijze, waarbij het maximum van nut wordt
verkregen, treedt juist tegenwoordig sterk op den voorgrond. Zoo schrijft
Dubois-Richard: ‘Ce n'est past une règle de droit que nous cherchons d'abord, c'est

1) Mr J. In 't Veld, Nieuwe vormen van decentralisatie.
2) Prof. G.A. van Poelje, Wilde groei of organisatie?
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une règle d'organisation rationelle, susceptible de procurer à un groupe humain le
maximum possible d'utilités individuelles ou collectives.’ Om aan het rechtsbesef
inhoud te geven gaat men zich meer en meer afvragen: hoe dient de gemeenschap
ingericht te zijn, opdat de belangen van haar leden erkend worden niet alleen, doch
ook en vooral zoo doelmatig mogelijk worden behartigd?
Aangezien het rendement bestaat in bevrediging van maatschappelijke behoeften, is
voor doelmatige organisatie in de eerste plaats eisch, dat men zich helder rekenschap
geeft van den aard der maatschappij, voor welke de organisatie is bestemd.
Om de in Indië aan de decentralisatie toe te kennen plaats te beoordeelen is dit
wel in bijzondere mate noodig.
Want zooals bekend is, vertoont de Indische samenleving ten deele een andere
structuur dan de Europeesche. Zij is niet, als deze, in hoofdzaak een eenheid, doch
een samenstel van twee sterk verschillende bestanddeelen: een nieuwer, overwegend
‘Westersch’ en een ouder, vooral ‘Oostersch’ bestanddeel. Zij heeft, om een
gebruikelijken term te bezigen, een ‘dualistisch’ karakter.
Wat hier met de tegenstelling tusschen oud en nieuw wordt aangeduid, valt met
de geografische tegenstelling tusschen Oost en West slechts tot zekere hoogte samen.
De oudere maatschappij, ten onrechte wel eens met de Oostersche vereenzelvigd,
heeft vroeger ook in Europa bestaan, zelfs tot ver voorbij de middeleeuwen. Van de
oude Europeesche markgenootschappen, die zooveel gelijkenis vertoonen met de
Indonesische dorpsgemeenschappen, zijn zelfs nu nog sporen over, b.v. in de
Zwitsersche Korporations-gemeinde; maar over het geheel zijn die oudere vormen
althans in Europa toch verdwenen. Daarentegen is de oudere maatschappij in een
groot deel van Azië, en ook in Ned. Indië, nu nog de overheerschende wijze van
samenleving. Zij kenmerkt zich door een uiterste verbrokkeling in kleine,
zelfgenoegzame en exclusieve, min of meer onafhankelijke plaatselijke
gemeenschapjes. Haar leden produceeren in hoofdzaak rechtstreeks voor eigen
behoefte; arbeidsverdeeling komt weinig voor; ruiling, handel, slechts in zeer beperkte
mate. Deze maatschappij vertoont een eigenaardige langzaamheid van beweging,
verplaatsing en verandering; haar initiatief is ge-
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ring; zij wordt voortbewogen door de werking van natuurmachten, de zon, de
vruchtbaarheid van den bodem, of door andere buiten haar beheersching liggende
krachten; zij is sterk gebonden aan traditie en routine. Haar samenhang berust
voornamelijk op de gelijksoortigheid van haar leden; Durkheim1) spreekt hier
kenschetsend van een ‘mechanische’ solidariteit. Voor beheersching door van buiten
opgelegde macht is deze los verbonden wereld zeer vatbaar gebleken. Een organisch
geheel vormden de aldus gevormde despotische rijken echter niet.
In Europa is dan echter langzamerhand de nieuwere maatschappij ontstaan; dat
is de maatschappij van arbeidsverdeeling en samenwerking; van initiatief,
bewegelijkheid en verandering; de maatschappij van verkeer, handel en geldgebruik;
van marktproductie, nijverheid en techniek. Geleidelijk ziet men hier een ontplooiing
van overweldigende organisatorische scheppingskracht. Hier is het geheim ontdekt
van de organische solidariteit, die haar energie put uit de samenwerking bij
verscheidenheid. Hier is de moderne staat gevormd, waar de burgerij mederegeert
door een vertegenwoordigend stelsel en onder een doelmatig ineengrijpen van
centralisatie en decentralisatie.
De overweging van de op dit laatste betrekking hebbende vraagstukken behoort
tot het wezen zelf van den nieuwen tijd.
Voor de versterking van den factor centralisatie zal men als argumenten hooren
aanvoeren: de mogelijkheid van opvoering van techniek en besparing naar streng
doordachte beginselen; de verhooging van overzichtelijkheid en eenvoud; de
versterking van arbeidsvermogen door eenparigheid. Voor decentralisatie: het wekken
van scheppende zelfwerkzaamheid en vindingrijkheid; de snellere afdoening van
zaken in kleinere werkcomplexen, waar alles gemakkelijker is te overzien en vlotter
ineengrijpt; de benutting van plaatselijke kennis, belangstelling en offervaardigheid.
Maar steeds en overal zal men zorg dragen, centralisatie en decentralisatie te verbinden
ter verkrijging van een zoo gunstig mogelijk effect. In allerlei vormen zal men nuttige
samenwerking zien van centrale en periferie-organen; zoo, waar de eerste het initiatief
van de laatste aanvullen, steunen of controleeren, dan wel instellingen, uit dit initiatief
voortgekomen, verder helpen verbreiden; men ziet gedwongen naast vrijwillige
samenwerking. De

1) Emile Durkheim, De la division du travail social.
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verschillende bruikbare vormen en methodes en de omstandigheden, waarin zij
toepassing kunnen vinden, zijn een voorwerp geworden van wetenschappelijk
onderzoek. En voortdurend vindt ook hierin bevestiging dat bij moderne organisatie
zoowel centralisatie als decentralisatie een functie hebben; beider samengaan ligt in
het karakter der moderne civilisatie, die men met Reinsch aldus omschrijven kan,
dat zij gekenmerkt wordt door een maximale vrijheid van beweging, gepaard met
een maximaal vermogen om alle krachten zoo noodig samen te trekken.
Zeer bijzondere aspecten vertoont de inwerking der modern georganiseerde
maatschappij met haar twee-eenheid zelfstandigheid-samentrekking in alle Aziatische
landen, waar de oudere maatschappij nog in belangrijke mate is blijven voortbestaan,
in onafhankelijke staten zooals China of Japan even goed als in koloniën van
Europeesche mogendheden.
Ook hier vindt men de gevolgen van de organisatorische omzettingen, die
geleidelijk het karakter der Europeesche maatschappij hebben veranderd.
Toen in West-Europa de stedelijke burgerijen met de in haar levende
organisatorische kracht haar arbeidsveld gingen vergrooten in verkeer en handel,
kwamen haar vertegenwoordigers in de Aziatische landen in aanraking met zwakke
staten, waar wanbeheer en wanorde het bedrijf bemoeilijkten; de toestand lokte uit
tot ingrijpen, waarbij kracht van organisatie, - die zich ook uitte in financieele
middelen en techniek van transport en bewapening, - al spoedig veroveringen van
een verrassende uitgebreidheid mogelijk maakte. Zoo ontstonden de koloniën,
monumenten van het organisatie-vermogen der moderne maatschappij.
Gemakshalve werden in de koloniën aanvankelijk in hoofdzaak de daar aangetroffen
bewindsvormen overgenomen en in de nieuwe organisatie benut. Zoo kreeg men de
starre overkapping van despotisch vorstengezag, zich welvend over een groot aantal
betrekkelijk zelfstandige, elk op zichzelf homogene, doch onderling los verbonden
gemeenschapjes, ten deele onder het gezag van vazallen samengebundeld, - de weinig
ontwikkelde organisatie der rijken van sultans en maharadjas, in wezen
overeenstemmende met die van het heilige Roomsche rijk of het vroege rijk der
Normandische vorsten op de Britsche eilanden. Maar al spoedig werd het
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effect van betere organisatie en verkeerstechniek merkbaar; de contrôle van het
centraal gezag werd veel intensiever. Gemeenschapjes en vazallen kwamen onder
toezicht van een hierarchische formatie van ambtenaren, met de noodige speciale
kennis toegerust. Centralistische ambtelijkheid drong al spoedig de beteekenis der
feodale machten terug, koppelde vorsten, vazallen en dorpsbesturen als werktuigen
aan het ambtelijk stelsel. Op deze wijze was het alles doordringend vermogen van
den modernen staat ook in de oude Aziatische maatschappij tot een onbetwistbare
werkelijkheid geworden; maar door de lijdelijkheid en onbewegelijkheid van deze
maatschappij ontbrak de keerzijde, die aan de moderne maatschappij juist
scheppingskracht en levenslust verzekert: de zelfstandigheid.
Economisch stond de oude maatschappij ook volkomen machteloos tegenover de
nieuwe.
Meer dan een schrijver wijst er op dat hier breede bevolkingslagen in de vrije
concurrentie van handel en bedrijf tegenover de Europeesche ondernemers als
economisch zwakkeren achterbleven. Boeke noemt ter verklaring het feit dat in de
beschavingen der betrokken volkeren de kracht tot sterke ontwikkeling niet werkzaam
was. Inderdaad deed hier de mentaliteit der oudere maatschappij zich gelden. Het
overwicht der economisch sterkeren, dat in Europa het sociale vraagstuk in het leven
heeft geroepen, had in de Aziatische landen met hun stagneerend oud
maatschappij-leven een nog veel ernstiger uitwerking.
Men heeft het hier beproefd met beschermende maatregelen van allerlei aard. Maar
tevens werd men zich bewust dat de geest zelf der oude maatschappij en daarmee
haar structuur herziening eischten. En daarbij is gezocht naar moderne
organisatievormen als hulpmiddel bij het vernieuwingsstreven. Te meer werd dit
noodig, toen bleek dat de tegenstelling tusschen oud en nieuw op allerlei wijzen
wrijving en ontevredenheid deed ontstaan.
Twee middelen vooral greep het Westersche gezag aan om den geest der oude
maatschappij te vernieuwen: de verruiming van het te enge maatschappelijke
bewustzijn door verbreiding van modern ontwikkelend onderwijs, en
burgerschapsvorming door toekenning van medezeggenschap in 's lands bewind,
met name ook door invoering van decentralisatie.
Het eerst zijn hiermee de Engelschen in Britsch-Indië be-
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gonnen, vooral sedert de opstand van 1856 de noodzakelijkheid had aangetoond van
maatregelen ter verzoening van de oude maatschappij met de nieuwe; men hoopte
door cultuur-associatie de kloven tusschen oud en nieuw te overbruggen; men hoopte,
zelfregeering in het leven te kunnen roepen, met behoud van den samenhang met het
Britsche gezag.
Aanvankelijk beschouwde men in Nederland dit ‘Engelsche stelsel’ als volkomen
dwaasheid. Onze koloniale autoriteiten waren nog sterk onder de bekoring van het
cultuurstelsel. Maar ook hier werd de weg tot vernieuwing gebaand. In
Nederlandsch-Indië schiep de agrarische wetgeving van 1870 vrijheid van
landbouwbedrijf voor particuliere ondernemers. Stoomvaartlijnen en spoorwegen
vergrootten er de snelheid van verkeer. Een moderne maatschappelijke groep met
bewegelijke economische organisatievormen ging meer en meer in het stagneerende
Indische milieu een eigen plaats innemen en zooals overal ontplooide ook hier het
moderne leven een verbazingwekkende stuwkracht. Het bestaande centralistisch
regeeringsapparaat achtte deze groep ten eenen male uit den tijd; het was te stroef,
het werkte te omslachtig en te langzaam om in haar behoeften te voorzien. Zij schiep
zich in een eigen pers strijdbare organen van oppositie; haar klachten vonden
weerklank bij geestverwanten in Nederland. En nu werd steeds sterker van Nederland
uit op de Indische regeering druk uitgeoefend om haar centralistisch stelsel te herzien.
Na ettelijke vergeefsche pogingen is het in 1903 eindelijk zoo ver. Liberalen,
anti-revolutionairen, katholieken en sociaal-democraten werken hierin bijna
broederlijk samen. Idenburg loodst, als Minister van Koloniën, het ontwerp der
decentralisatie-wet voorspoedig door de beide kamers der Staten-Generaal.
In dezen tijd doet zich ook de ‘ethische’ gedachte gelden: opheffing van de
Inlandsche bevolking wordt een doel der koloniale staatkunde. Snouck Hurgronje
bepleit de associatie. Besloten wordt, het onderwijs der bevolking ter hand te nemen.
Kortom, de eerste bakens worden uitgezet voor het moeilijke werk der
maatschappelijke vernieuwing.
Met veel voorzichtigheid werd nu dan ook de decenniën lang overwogen
decentralisatie ter hand genomen. De geest van den tijd bracht mede dat niet enkel
met de Europeesche eischen, doch ook met de belangen der niet-Europeanen
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ernstig werd rekening gehouden. Bij de invoering werd voorloopig maar weinig van
de actieve medewerking der niet-Europeesche groepen verwacht. Wel hoopte men
op geleidelijke cultuur-associatie en moderniseering bij deze groepen, wel was men
er in den beginne op bedacht, de niet-Europeesche belangen tegen overvleugeling
door de Europeanen te beschermen. In dit opzicht meende men vooral voorzorgen
te moeten nemen met het oog op de egocentrische gezindheid der particulieren. Men
gaf dus niet alleen aan de Inlanders en vreemde Oosterlingen in de locale raden een
zeker aantal zetels, - zij het, met het oog op hun geringere ontwikkeling en
belangstelling, een minderheid - doch bovendien hield de Regeering de samenstelling
der raden in de hand: de leden werden door haar benoemd en de meerderheid bestond
uit ambtenaren. Nederlandsch zou de taal van beraadslaging zijn; men achtte dat bij
dezen modernen bewindsvorm van zelf sprekend, immers deze raden waren
‘Westersch’ georiënteerd. Het voorzitterschap werd opgedragen aan een plaatselijk
bestuursambtenaar, die zijn functies van decentralisatie-orgaan moest vereenigen
met zijn taak als deel van de centrale bestuursmachine.
Bij de behandeling van de decentralisatiewet werd nog, in overmaat van zorg,
bedongen, dat de zoo behoedzaam georganiseerde locale gemeenschappen geen
zeggenschap zouden hebben over de oude Inlandsche adatgemeenschappen. Zelfs
werd de verhouding tusschen beide niet geregeld. De inheemschen, die in de raden
zouden zitting nemen, werden dus van de adatgemeenschappen los gedacht, zij
vertegenwoordigden deze gemeenschappen niet. Eerst later is men gaan pogen, een
organisch verband tusschen moderne en traditie-gemeenschappen in 't leven te roepen.
Hoe ging het nu in de practijk? Voor de in- en doorvoering van de nieuwe organisatie
werd in Indië aan de centrale regeeringsbureau's een nieuw kantoor toegevoegd: dat
van den Regeeringscommissaris (later den Adviseur) voor de Decentralisatie. Hier
werd een onderzoek ingeleid om uit te maken op welke plaatsen het mogelijk zou
zijn om locale raden in het leven te roepen. En hier bleek men een scherpen blik te
hebben: men zag dadelijk in dat de kansen voor het wekken van zelfstandig locaal
leven in de steden het gunstigst stonden. Zoo kwamen dan in 1905 het eerst de
gemeenteraden
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van Batavia, Meester Cornelis en Buitenzorg tot stand. Geleidelijk volgden hierop
andere gemeenteraden en, op Java, ook gewestelijke raden; slechts voor de gewesten,
door de midden-Javasche vorstenlanden ingenomen, werden geen raden ingesteld,
aangezien men hier de mogelijkheid tot invoering van de decentralisatie niet aanwezig
achtte. Elders zag men geen bezwaar tegen het samenvallen van een locaal ressort
met Inlandsch zelfbestuursgebied: dit geval deed zich voor bij het z.g. cultuurgebied
ter Oostkust van Sumatra en eenige in dezelfde streek gelegen gemeenten.
Behalve voor het genoemde Cultuurgebied werden in de buitengewesten nog
eenige z.g. plaatselijke raden ingesteld voor een ressort, grooter dan een stad en
kleiner dan een gewest. Aanwezigheid van een zekere mate van ontwikkeling onder
de ingezetenen bleef echter het criterium.
Na de instelling van de raden bleef het Decentralisatiekantoor werkzaam om de
Regeering te adviseeren bij de uitoefening van toezichtfuncties en bij het treffen van
regelingen, voor de decentralisatie van belang.
Het is nu wel merkwaardig, met welk een vlotheid de nieuwe ‘Westersche’
gemeenten zich al spoedig gingen ontwikkelen te midden van het oude ‘Oostersch’
milieu. Als tegenstelling moet worden vermeld, dat de vorderingen in de zelfstandige
gewesten hierbij zeer achterbleven.
De gemeenten met hun betrekkelijk sterk particulier Europeesch bevolkingselement
en ruimer vloeiende bronnen van inkomsten werden de eigenlijke pioniers der
decentralisatie. Het kwam aan de ontwikkeling ten goede, dat met het
Decentralisatiekantoor een op moderne organisatie ingesteld lichaam was geschapen.
Maar het eigen initiatief der plaatselijke gemeenschappen moest toch de voornaamste
stuwkracht leveren. En in de gemeenten werd het nu al spoedig duidelijk wat moderne
organisatie op het gebied van locale zorg vermag. Waar tot dusver het centrale
bestuursapparaat was tekort geschoten, omdat het niet in staat was tot concentratie
op moderne locale vraagstukken, daar begon de locale zelfverzorging nieuwe wegen
te banen. Zij schiep een voor Indië nieuwe wereld in de moderne stad.
De decentralisatie had hiervoor gunstige voorwaarden in het leven geroepen. In
de eerste plaats wat betreft de personeele zijde. Men ging niet langer aan de behoeften
en wenschen van het publiek voorbij, doch gaf aan zijn vertegen-
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woordigers gelegenheid zich te uiten en op verbetering aan te dringen. Dit werkte
van zelf als een krachtige hefboom tot vooruitgang. Daarbij kwam nog iets anders.
De voortdurende overplaatsingen der centrale ambtenaren waren vroeger een
hinderpaal geweest voor een rustige bestendige ontwikkeling van de locale
overheidszorg. Nu bleven wel de centrale ambtenaren de leiding houden, doch in de
raden zelf of althans in het locale ambtelijke personeel kwam een meer blijvend
element. Dit werd nog beter sedert de aanstelling - te beginnen met 1916 - van
burgemeesters. Deze konden zich ook geheel aan de leiding van hun gemeente wijden,
terwijl de bestuursambtenaren-raadsvoorzitters behalve hun locale taak nog hun
centrale bestuurstaak hadden te vervullen. Zoowel de aanstelling van locale
ambtenaren, vaak toegerust met theoretische en practische kennis van het
Nederlandsche gemeentewezen, als de meerdere specialisatie in locale vraagstukken
en de medewerking van belangstellende elementen uit de burgerij kwam ten goede
aan de degelijkheid van het locale werk. Men begon nu voor het eerst grondig studie
te maken van het in Europa reeds zoo hoog ontwikkelde moderne locale bestuur.
En dit was wel hard noodig.
‘Wanneer de decentralisatie op menig gebied van plaatselijke werkzaamheid sterk
stimuleerend heeft gewerkt’, schrijft de Semarangsche architect Ir. Th. Karsten,1)
‘zoo was zij voor behoorlijke moderne stedebouwkundige ontwikkeling bepaald
onmisbaar.’ Van een geregelde en welbewust volgehouden stadsverzorging en
uitbreiding was tevoren veelal geen sprake geweest. Hiervan was al dadelijk het
gevolg, dat de jonge gemeenten kwamen te staan voor een op dit gebied min of meer
verwaarloosden toestand. Dit was te hinderlijker omdat de in het eind der vorige
eeuw ingezette economische opbloei van Java in het algemeen en van de steden in
het bijzonder stedebouwkundig ingrijpen hoog noodig had doen worden. De eenigszins
willekeurig gevormde zeer extensieve Indische stad van een vijftig jaar geleden met
hoogstens een betrekkelijk kleine dichter bebouwde Europeesche kern en Chineesche
kamp, doch verder met zeer ruime, soms half landelijke woonwijken en kampongs
groeide sterk, zoowel door uitbreiding als door verdichting van de eerst zoo ruime
bebouwing. Bij dit concentratie-proces was dus leiding noodig.

1) Gedenkboek ‘25 Jaren Decentralisatie’.
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Eenerzijds om tijdig maatregelen te nemen voor een behoorlijken nieuwen uitleg,
anderzijds om te waken tegen overschrijding van een toelaatbare dichtheid van
bebouwing.
Niet alleen uit een oogpunt van bebouwing en verkeer deed de opeenhooping van
bevolking in de steden tal van vraagstukken ontstaan, ook de hygiëne begon in de al
dichter bevolkte centra bijzondere eischen te stellen.
‘Een incidenteele gebrekkige hygiënische toestand te plattelande is wegens de
daar aan te treffen open bebouwing van belangrijk minder invloed op de omgeving
dan eenzelfde tekortkoming binnen een dicht bevolkingscentrum. Het is om die
reden, dat over het algemeen voor de Indische gemeenten belangrijk hoogere
morbiditeits- en mortaliteitscijfers gelden dan voor het platteland.’ Zoo vat Ir. Stam
het gemeentelijke gezondheidsvraagstuk samen.1)
Om aan de behoeften van bebouwing en volksgezondheid te voldoen, moesten de
gemeentebesturen veelzijdig regelend optreden. Zij moesten bouw- en
woningvoorschriften uitvaardigen, stadsplannen ontwerpen, wegen traceeren, goten
aanleggen, poelen ontwateren, ongelijke terreinen egaliseeren; zij moesten de
volkshuisvesting ter hand nemen, een deugdelijke grondpolitiek organiseeren. Daarbij
kwamen de zorgen voor onderhoud en verbetering van wegen, bruggen, pleinen en
plantsoenen; de zorg voor de stadsreiniging, de straatverlichting; de inrichting van
eigen bedrijven als waterleidingen, slachthuizen, markthallen; de inrichting van een
behoorlijk toezicht op levensmiddelen. Kortom, moderne eischen van
gemeentebestuur, aan het Indische milieu aangepast, deden zich aan alle kanten
gelden. Maar de Indische gemeenten begonnen nu dan ook in de plaatselijke behoeften
al beter te voorzien.
De materieele zijde verdient hierbij nu wel de bijzondere aandacht.
De decentralisatie heeft op de geschetste wijze slechts kunnen werken mede dank
zij de van Britsch-Indië in hoofdtrekken nagevolgde financieele regeling. De
grondgedachte was dat de autonome gemeenschappen de beschikking zouden krijgen
over eigen geldmiddelen, welker besteding telken jare bij begrooting en verder
financieel beheer toezicht uitoefenen en al was ook haar hulp in bepaalde gevallen
niet uitgesloten.
Bij de instelling kregen de locale lichamen een zekere taak

1) Gedenkboek ‘25 Jaren Decentralisatie’.
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ten aanzien van beheer en onderhoud van openbare werken en terreinen en daarbij
als vaste jaarlijksche uitkeering uit de algemeene middelen het bedrag dat het land
gemiddeld placht te besteden. Aangezien dit bedrag zeer aan den schralen kant was
en bij de bepaling daarvan geen rekening was gehouden met den aanwas van de
kosten als noodzakelijk gevolg van de toeneming van bevolking en verkeer, moest
reeds met het oog op de aangeduide taak gelegenheid bestaan tot uitbreiding van de
inkomsten. Bovendien was natuurlijk nog meer noodig, aangezien de locale lichamen
in het algemeen belast waren met alle belangen van hun gebied, voor zoover de zorg
niet aan het land of anderen was voorbehouwen, - en dat was nog heel wat.
Wel werden op de landsbegrooting regelmatig subsidieposten uitgetrokken
voornamelijk om locale ressorten, die voor bijzonder kostbare openbare werken
ondersteuning noodig hadden, daarin terzijde te kunnen staan, maar dit was nog niet
voldoende.
Zoo werd dan aan de locale lichamen de heffing van verschillende eigen belastingen
en van opcenten op landsbelastingen toegestaan. De heffing was gebonden aan
regeeringsgoedkeuring en aanvankelijk was zij zeer beperkt, maar al vrij spoedig
werd het recht van heffing verruimd. Waar bij sommige locale raden eerst nog eenige
aarzeling had bestaan om van hun recht gebruik te maken, verdween deze, toen in
1913 de Regeering in de behoefte aan een accres van haar jaarlijksche vaste
uitkeeringen voorzag door aan de raden toe te zeggen dat ze ieder jaar een toeslag
zouden ontvangen, overeenkomende met het bedrag, door henzelf in een bepaald
voorafgaand jaar aan belastingen geheven. Hierdoor werd elke zelf geheven gulden
dus verdubbeld. Vooral na dezen maatregel begint een flinke vordering in het werk
der locale gemeenschappen merkbaar te worden. Aangezien de belastingen vroeger
voor de Europeesche bevolking, gegeven haar draagkracht, zeer laag waren geweest,
werd door het nieuwe stelsel de beschikbare kracht beter ten bate van de gemeenschap
productief gemaakt.
Ook bleek voor de autonome lichamen van groote waarde, dat van meet af hun
bevoegdheid werd erkend om, behoudens het noodige toezicht, op de openbare
geldmarkt leeningen aan te gaan. Want al werd meestal als eisch gesteld, dat slechts
voor z.g. rendabele objecten mocht worden geleend, zoo werd
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toch de opzet van rendeerende bedrijven mogelijk, waartoe groote kapitaaluitgaven
ineens waren vereischt. Een niet onbelangrijke bron van inkomsten vonden de locale
gemeenschappen dientengevolge vaak nog in de eigen commercieel georganiseerde
bedrijven, vooral waterleidingen, slachthuizen en markten, benevens (in de gemeenten)
grond- en woningbedrijven.
In vergelijking met Nederland spelen de markthallen (pasars) een groote rol. De
Inheemsche bevolking vindt hier aansluiting op de beweging van handel en verkeer,
waaraan zij rechtstreeks door haar gesloten dorpshuishouding nog zoo weinig deel
heeft. Ofschoon toezicht wordt gehouden op matiging in de heffing van marktgelden,
worden hier toch, door den grooten omvang van het marktbezoek, belangrijke
omzetten en vaak niet onaanzienlijke bedrijfswinsten gemaakt.
In enkele cijfers vindt men de snelle opkomst der locale ressorten weerspiegeld.
In 1905 kregen de gemeenteraden van Batavia, Meester Cornelis en Buitenzorg
bij hun instelling de beschikking over inkomsten (in ¾ jaar) van resp. f 299.400, f
59.240, en f 33.500. In 1908 beliepen de ontvangsten der toen bestaande locale
ressorten f 6.6 millioen; in 1912 waren de locale ontvangsten f 13 millioen; resp. 36
en 60% daarvan was verkregen uit andere bronnen dan 's lands kas. Reeds begon de
zelfstandige behoeftendekking dus een rol van beteekenis te spelen, waardoor de
locale ressorten later den naam kregen van ‘de voordeeligste der
Gouvernementsbedrijven.’
Het restant uitstaande locale leeningen liep op van f 2.7 millioen op uit. 1911 tot
f 5.1 millioen op uit. 1914. Het eigen locaal personeel telde op 1 Januari 1912 202
Europeanen, 436 Inlanders, 23 vreemde Oosterlingen; op 1 Januari 1916 waren de
cijfers 391, 1942, 58.
In de oorlogsjaren vertoonden de cijfers wederom een sterke toeneming. In 1921
beliepen de gezamenlijke ramingen van locale ontvangsten f 80.5 millioen, waarvan
slechts f 13.6 millioen afkomstig uit 's lands kas. Het restant uitstaande leeningen
beliep eind 1920 in totaal f 33.8 millioen. Begin 1921 waren in localen dienst 1113
Europeanen, 4805 Inlanders en 85 vreemde Oosterlingen.
De abnormale conjunctuur had zich hierbij echter sterk doen gelden. Weldra volgde
een bezuinigingsperiode. De uitkeeringen op de landsbegrooting voor plaatselijk en
geweste-

Leiding. Jaargang 2

215
lijk zelfbestuur uitgetrokken, werden aanzienlijk verminderd. In 1925 kwam het
totaal cijfer van de begrootingen der 57 locale ressorten - te weten 15 gewesten, 32
gemeenten en 10 andere locale ressorten, - op 67.3 millioen. Van belang is het te
constateeren, hoe belangrijk het aandeel der gemeenten in dit cijfer was, n.l. f 40.3
millioen.
Zooals reeds gezegd werd, in de gemeenten lag de groote kracht der decentralisatie.
In deze centra van modern leven was het financieel vermogen, maar ook de
scheppingskracht het sterkst gebleken; de decentralisatie-vraagstukken waren hier
telkens het eerst en veelal met den besten uitslag ter hand genomen.
Een succes voor de steden vooral mag het dan ook genoemd worden, dat bij de
viering van het 25-jarig jubileum der decentralisatie in 1930 algemeen in Indië de
door hare instellingen verkregen resultaten met warme waardeering werden besproken.
Voorzoover doorgedrongen, was zij als organisatorische richting zéér nuttig en
doeltreffend gebleken.
Maar met het verder voortschrijden van de moderniseeringsbeweging in de Indische
samenleving kwamen ook veel verder strekkende plannen aan de orde: de
bestuurshervorming was in aantocht.
We hebben gezien dat het begin der decentralisatie viel in een periode, waarin van
regeeringswege een politiek tot opheffing en ontwikkeling van de niet-Europeesche
bevolkingsgroepen werd ingezet. Naast de werking van de decentralisatie moet ook
de invloed der regeeringsmaatregelen op de moderniseering der bevolking van groot
belang worden geacht.
Zoo werd de opleiding der Inlandsche bestuursambtenaren verbeterd; de Regeering
stichtte Hollandsch-Chineesche, Hollandsch-Inlandsche en 2e klasse-scholen,
middelbare en vakscholen; zij subsidieerde instellingen van bijzonder onderwijs en
steunde het sociale werk der zending; verschillende voorzieningen werden getroffen
op het gebied der volksgezondheid. Hierbij sloten zich economische maatregelen
aan, als onderwijs en voorlichting in zake landbouw en nijverheid, de aanleg van
irrigatiewerken, de bevordering van transmigratie.
In het kader der regeeringsmaatregelen vallen ook verschillende voorzieningen,
waarbij dorpsbesturen en zelfbesturen werden betrokken of die in naam van deze
zelf uitgingen. Vooral de op moderniseering gerichte dorpsmaatregelen zijn nauwelijks
gecamoufleerde producten van lijdelijkheid.
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Dit heeft wel tot kritiek geleid. Haga b.v., wraakt in zijn geschrift ‘Indonesische en
Indische democratie’ de neiging van het centraal bewind om het oorspronkelijk
adatgezag van bepaalde hoofd ente versterken en uit te breiden, ten einde er partij
van te trekken voor het doorvoeren van bepaalde maatregelen. En Adam klaagt over
‘de ontelbare bevelen, die schier dagelijks door dat machtige orgaan van de Indische
samenleving, het Bestuur (Europeesch en Inlandsch), de desa ingezonden worden
en haar autonomie geducht aan banden kunnen leegen.’ (De autonomie van het
Indonesische dorp).
Laceulle erkent in zijn Eindverslag over het desa-autonomie-onderzoek op Java
en Madoera, dat de ‘directe bemoeienis van het Europeesch en Inlandsch bestuur’
op de desa ‘steeds van grooten invloed’ is geweest; ook, dat ‘soms de
bestuursbemoeienis te ver is doorgedreven en daardoor de zelfwerkzaamheid der
desa heeft belemmerd’. Toch meent hij dat deze bemoeienis er wel toe heeft
bijgedragen, de desa's, zij het niet overal, economisch tot hooger ontwikkeling te
brengen.
In de eerste fase der ontwikkelingspolitiek was het, ook door krapheid van
middelen, wel niet anders mogelijk dan dat het bestuur zich ter doorvoering van
allerlei maatregelen in het belang der bevolking van zijn overwicht op de
dorpshoofden bediende. Intusschen zal wel aandacht moeten worden geschonken
aan den herhaaldelijk door prof. Boeke geoefenden aandrang om, ter verkrijging van
reëele resultaten, meer te gaan streven naar het wekken van de autoactiviteit der
bevolking.
Verwant met de schijnwerkzaamheid der dorpsbesturen in zake moderne
voorzieningen is hetgeen op dit gebied gepresteerd is ten name van de zelfbesturen.
Wel wordt er b.v. door Visman op gewezen, dat hier sinds 1900 ook een
decentralisatie-politiek wordt gevoerd, maar het bestuur wordt hier als vroeger
gevoerd door ‘de zelfbestuursorganen onder leiding van het Europeesch bestuur’ en
deze decentralisatie ‘was niet gebaseerd op medezeggenschap der ingezetenen’.
Voorloopig geeft èn de autocratische vorm van het zelfbestuur èn zijn sterke
beïnvloeding door de bestuursorganen reden tot twijfel, of hier het bij moderne
maatregelen zoo belangrijke element der zelfstandigheid wel voldoende tot zijn recht
kan komen.
In vergelijking, met de maatregelen, door de Regeering hetzij rechtstreeks, hetzij
middellijk - door inwerking op dorpsbesturen en zelfbesturen - in het leven geroepen,
is de
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decentralisatie van 1903 door de hier wettelijk gewaarborgde zelfstandigheid als
stuwkracht bij de ontwikkelingspolitiek van relatief zeer groote waarde geworden.
Reeds werd gewezen op de beteekenis van de hier ingevoerde medezeggenschap
der ingezetenen. Terwijl overigens politieke vergaderingen nog verboden waren,
mocht in de raden zoowel als in de locale kiesvereenigingen over de wenschelijkheid
van bepaalde bestuursdaden worden beraadslaagd; en in de raden zelf bestond
gelegenheid voor de ingezetenen om bruikbare denkbeelden in daden om te zetten.
De belangstelling werd in ruimere banen geleid, naar mate bij de raden het kiesrecht
werd ingevoerd, eerst voor de Europeanen, later ook voor de andere groepen. En wat
van veel belang was voor de penetratie van moderne denkbeelden: de verschillende
bevolkingsgroepen werkten in de raden, mede dank zij het op associatie gebaseerde
kiesrecht, vreedzaam en vlot samen; ambtelijke groepen werden in de raden al spoedig
niet meer noodig geoordeeld voor de bescherming van niet-Europeesche belangen.
Meer en meer werd de moderne radenvorm ook bruikbaar geacht voor plaatsen, waar
het Europeesch element schaarsch was of ontbrak. In de buitengewesten met name
kwamen onderafdeelingen of nog grootere ressorten, binnen een gewest gelegen,
plaatselijke raden tot stand met Inlandsche meerderheden; zelfs raden van uitsluitend
Inlanders.
Zoo ging dus de zelfstandige publieke werkzaamheid der moderne maatschappij
steeds meer vooraanstaande en ontwikkelde individuen, afkomstig uit de oudere
maatschappij, omvatten. Maar ook kreeg de decentralisatie op allerlei wijzen aanraking
met de oude adatgemeenschappen. De gemeenteraden toonden zich al spoedig geneigd
om in de Inlandsche wijken binnen hun ressort ingrijpende verbeteringen aan te
brengen. Aanvankelijk bestond twijfel, in hoever zij daarmee de vaag gebleven
adat-autonomie zouden aantasten. Door een bekende regeeringsuitspraak van 1907
ging men echter aannemen dat een gemeente bevoegd en zelfs verplicht was, zich
kampong-belangen aan te trekken ‘zoodra een kampongbelang tevens beteekenis
krijgt voor hen, die niet tot de kamponggemeenschap behooren, en aldus een belang
wordt van de huishouding der gemeente’, - hetgeen vrijwel hierop neerkwam dat de
gemeente tegenover de in haar gebied gelegen adatgemeenschap naar eigen opvatting,
behoudens natuurlijk het regeeringstoezicht, haar huishoudelijke taak kon afba-
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kenen. Practisch heeft deze oplossing bevredigend gewerkt. Ter versterking van de
staatsrechtelijke basis voor gemeentelijke bemoeiïngen met stadskampongs werd in
1918 wettelijk vastgelegd, dat adatgemeenschappen binnen gemeenten zoo noodig
zelfs zouden kunnen worden opgeheven of in haar taak beperkt. Van het eerste is
echter alleen gebruik gemaakt, en wel in enkele gevallen, waar de adatgemeenschap
feitelijk reeds was teniet gegaan.
Een bepaald verband werd tusschen adatgebied en locaal ressort enkele malen
gelegd, doordat adathoofden als zoodanig in een localen raad zitting namen of doordat
adatressorten als kiesdistricten voor locale raden werden aangewezen. Zoo konden
dus de belangen der adatgroepen bij het treffen van moderne voorzieningen tot uiting
komen.
Als blijken zal, ging men bij de bestuurshervorming verder.
Intusschen mag men aannemen dat reeds de oorspronkelijke locale raden, waar
zij ingesteld waren, psychisch vaak vernieuwend en activeerend hebben gewerkt op
een kring van inheemsche meer ontwikkelde elementen, ook buiten de ambtelijke.
Als gevolg van de verschillende wijzen, waarop de nieuwe maatschappij de oude
was gaan beïnvloeden, werd een steeds toenemende laag van niet-Europeesche
elementen in het moderne maatschappelijke leven opgenomen. Bracht dit op zichzelf
reeds de geesten in beweging, ook de invloed van de Aziatische volksontwaking
deed zich gelden. Verschillende politieke acties begonnen zich te vertoonen; vaak
nog tot mislukking gedoemd, maar toch symptomen van ingrijpende verandering.
Onmiskenbaar was het wenschelijk, nieuwe perspectieven te openen en zoo kwam
het in 1918 tot opening van den Volksraad. Een erkenning van de waarde van het
voorbereidend en scholend werk der decentralisatie lag in de toekenning aan de leden
der locale raden van het recht om een deel der leden van den Volksraad te kiezen.
Maar het jaar 1918, dat in Europa en andere deelen der wereld zulke hevige
politieke stormen deed uitbreken, bracht voor Indië nog meer perspectieven: in dat
jaar kwam de belofte van een nieuwe staatsregeling en de Herzieningscommissie
toog aan het werk. Het beginsel van de autonomie van Indië werd aanvaard, de taak
van den Volksraad werd verruimd; tevens echter werd het noodig geacht den
onderbouw
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der decentralisatie te verbreeden en te verstevigen.
Men maakte zich nu op om de lijnen der ontwikkelingspolitiek verder door te
trekken en het bestuursstelsel in zijn geheel grondig te herzien.
In het voorgaande hebben wij gezien, hoe verschillende aan de moderne maatschappij
ontleende organen temidden van de oude maatschappij werden geplaatst; hoe zij met
de groeikracht, aan het moderne leven eigen, voor zich een plaats vonden niet alleen,
doch ook steeds meer de oude vormen gingen omwoelen en omvatten.
Wanneer men aan de werkzaamheid van moderne Westersche energie in Oostersch
milieu denkt, dringt zich een Oostersch beeld op: een jeugdige ficus heeft zijn wortels
geslagen in een verweerde muur; hij rukt in zijn verder groeien dien muur steeds
meer uiteen, houdt tenslotte in zijn takken en wortels brokken van den muur stevig
omkneld: en steeds breidt hij zich uit; hij decentraliseert zich in luchtwortels, die
zich in den bodem vastgraven en aan den ouden muur gaandeweg ook den laatsten
steun ontnemen.
Er is iets tragisch in zulk een aanblik, als men zich vereenzelvigt met dien ouden,
toch niet leelijken muur; maar iets hoopvols als men let op de welige groeikracht
van de ficus.
Van zulk een visie en zulk een hoop heeft de Nederlandsche wetgever zich zeker
doordrongen, toen hij besloot te pogen, aan de bevolking de starre en onveranderlijke
eigenschappen van een muur te ontnemen en in haar de groeikracht en plooibaarheid
van de inheemsche ficus te wekken.
Onder den indruk wellicht van Wilson's beginsel van zelfbeschikking, of van de
in het Volkenbondsverdrag geproclameerde ‘sacred trust of civilization’, beoogende
de ‘well being and development’ van de zwakkere volken, ‘not yet able to stand by
themselves under the strenuous conditions of the modern world’, werd een politiek
ingeleid, beoogende de zelfregeering der bevolking voor te bereiden door een
uitgebreid en diep ingrijpend plan van bestuurshervorming. Het opent inderdaad een
nieuwe fase in de Zwitsersche geschiedenis.
Had men tot dusver aan de decentralisatie vaak een plaats gegeven tusschen of
tegenover de adatgemeenschappen, thans zou de decentralisatie stelselmatig over
nagenoeg het geheele land worden uitgebreid, organisch wortelend in de
adatgemeenschappen zelf en deze mede in het nieuwe leven be-
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trekkend; waar de adatgemeenschappen reeds haar kracht mochten hebben verloren,
zouden de nieuwe organen - met name in de steden - de gemeenschapstaak ten volle
overnemen met uitstooting van alle overblijfselen van verouderde formaties. Bijzonder
hoopte men in het stelsel van moderniseering partij te kunnen trekken van het
traditioneel gezag van adathoofden als de regenten, door hun een plaats aan te wijzen
als voorzitters van regentschapsraden, ieder het van ouds bij de bevolking bekende
ressort van een regentschap omvattend. De regentschapsraden zouden evenals de
Minahasaraad ten deele door verkiezing uit de adatgemeenschappen voortkomen,
en hunnerzijds verschillende regelingen betreffende die gemeenschappen vaststellen;
ook zouden regentschapsorganen op hare handelingen toezicht uitoefenen. In de
stadsgemeenten zou gestreefd worden naar eenheid van bestuur door opheffing van
stadsdesas, gepaard met terugtreden van het oude centralistisch bestuur.
Stadsgemeenten en regentschappen beide zouden geplaatst worden onder toezicht
van provinciale organen. De provincies zouden elk ingesteld worden voor een groot
gebied, zooveel mogelijk rekening houdende met de samenhoorigheid der hier
gevestigde bevolking; een uigebreide taak zou haar door het land worden
overgedragen. In de nieuwe provincies zouden de vroegere gewesten worden opgelost;
de gewestelijke raden zouden verdwijnen.
Met het decentralisatie-plan ging tevens een plan tot administratieve hervorming
gepaard, beoogende, met de geleidelijke ontwikkeling in de benedenlagen van de
bestuurspyramide, de samentrekking van het bestuur in de hoogere lagen voor te
bereiden.
In 1930 was voor Java de nieuwe decentralisatie ingevoerd; voor de Vorstenlanden
en de Molukken werden administratieve gouvernementen ingesteld.
Maar dis is natuurlijk nog maar een voorspel. Op de feitelijke werking van deze
stoutmoedige organisatie-poging met haar indrukwekkende afmetingen komt alles
aan.
De wijdere opzet en de meerdere ingewikkeldheid der hervormde decentralisatie
hebben ongetwijfeld de moeilijkheden in de practijk buitengemeen vergroot. Men
zal kritisch moeten staan tegenover oppervlakkige, rooskleurige berichten, die komen
melden, dat alles opperbest gaat. Het is onmogelijk bij een zoo geweldig werk van
herschepping al spoedig resultaten
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te verwachten, die inderdaad bevredigend zijn. Veel geduld is nog vereischt, eindeloos
veel krachtsinspanning zal nog moeten worden aangewend. Dikwijls zal het nog wel
noodig blijken, dehervorming zelve weer te hervormen.
De werking van de nieuwe organisatie op Java is uiteraard nog niet ten volle te
overzien en de wenschelijkheid van bepaalde verbeteringen is nog niet in elk opzicht
met zekerheid aan te wijzen. Maar op sommige punten kan nu toch al de aandacht
worden gevestigd voor verdere waarneming.
In de eerste plaats: de gemeenten zijn tot dusver de meest geslaagde
decentralisatie-instellingen geweest. In hoever is hiermee bij den opzet rekening
gehouden? - Bij onderzoek blijkt dit niet voldoende te zijn geschied. Stadsgemeenten
en egentschappen zijn vrijwel naar een zelfde model georganiseerd en op vrijwel
gelijke wijze onder toezicht van de nieuwe provinciale colleges van gedeputeerden
gesteld. Hierdoor is een suggestie van gelijksoortigheid gewekt, die niet met de
werkelijkheid strookt. Terwijl in de stadsgemeenten vlot en als van zelf het moderne
gemeenschapsleven is opgebloeid, moet het in de regentschappen nog met veel zorg
en beleid worden opgekweekt; terwijl de gemeenten financieel betrekkelijk ruim zijn
toegerust, leiden de meeste regentschappen door de economische achterlijkheid van
een groot deel van het binnenland meestal een hoogst armoedig bestaan; ook wat
betreft het voor elk van beide kategorieën beschikbare personeel staan de
regentschappen verre achter. Het spreekt dus wel van zelf dat deze laatste de activiteit
der gemeenten slechts zeer in de verte kunnen volgen. Op zichzelf is dit misschien
geen bezwaar: het binnenland heeft niet de zelfde behoeften als de steden. Maar de
suggestie der gelijksoortigheid brengt soms de toeziende autoriteiten in de verleiding
om aan beide kategorieën een zelfden maatstaf aan te leggen en op beide soortgelijke
methodes toe te passen. De gemeentebesturen klagen nog al eens over te diep
ingrijpende bemoeienis van provinciewege; van de regentschapsraden schijnt
daarentegen soms te veel initiatief, zelfstandigheid en inzicht in modern
decentralisatie-beheer te worden verwacht.
Een opvallend verschijnsel bij de hervormde decentralisatie is ook, dat veel meer
dan vroeger geschillen tusschen bestuursambtenaren en gemeentebesturen voorkomen.
Misschien is dit hieraan toe te schrijven dat de residenten nieuwe stijl belast zijn met
een niet gepreciseerd toezicht op de regent-
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schapsraden, werkende naast dat van het college van gedeputeerden; dit brengt dus
menigmaal bestuursinmenging in zaken van regentschapsraden met zich; en nu kan
ook hier de suggestie der gelijksoortigheid de neiging wekken om op analoge wijze
in de zaken der gemeenteraden in te grijpen, - waarvan deze echter meestal weinig
gediend zijn.
Met het oog op al dergelijke kwesties is wel eens het denkbeeld geopperd om de
stadsgemeenten buiten provinciaal verband te brengen en haar weer als vroeger onder
rechtstreeksch toezicht der Regeering te stellen.
Wil men een reëele ontwikkelingspolitiek zien gevoerd, dan zal zeker in de
organisatie steeds een scherp onderscheid moeten worden gemaakt tusschen nieuwere
en oudere maatschappij, tusschen de stad, waar de eerste overheerscht, en het
regentschap, waar het platteland, d.w.z. de oudere maatschappij, een overwegende
beteekenis heeft.
De bestaande tegenstelling wordt in de raden meestal duidelijk beseft. Het
denkbeeld, destijds van ambtelijken kant geopperd, om eenige kleinere gemeenten
bij de omliggende regentschappen in te lijven vond dan ook bij de betrokken
gemeenteraden sterke tegenkanting.
Eerder zou er voor te zeggen zijn om binnen de regentschappen een verdere
differentiatie in te voeren, door daar kleinere half-stedelijke complexen b.v. onder
den naam van landgemeenten van het omringende platteland af te splitsen. Groepen
van dorpen zouden dan in onderdistricten kunnen worden vereenigd. Het
hoofdvoordeel zou, behalve in de differentiatie, hierin liggen, dat een eenvoudig
begin van autonomie in modernen zin zou worden georganiseerd in kleinere kringen
dan de regentschappen, die door hun uitgestrektheid den gezichtseinder van het
grootste deel der bevolking nog ver overschrijden. Naar deze kringen zou dan de
moderne zorg kunnen worden overgebracht, waarmee thans de desa belast is, doch
waarop de desaorganen minder goed berekend zijn; de desa's zouden dan geheel tot
de adatsfeer kunnen worden teruggebracht en hun traditioneele zelfstandigheid in
hoofdzaak kunnen herkrijgen; naar veler meening zou dit de dorpsbewoners beter
bevredigen en hun autoactiviteit doen herleven. Het vormen van kleinere kringen
onder het regentschap zou slechts dit bezwaar hebben, dat dan het meestal toch al
zoo spaarzaam met middelen toegeruste regentschap daarvan nog weer een deel aan
de lagere ressorten zou
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moeten afstaan. Om hieraan tegemoet te komen is ook wel overwogen, eenvoudig
lagere commissies van het regentschap in te stellen, die dan met een beperkte
plaatselijke taak zouden kunnen worden belast.
Vraagstukken als deze zijn van groot belang met het oog op de verbreiding van
moderne burgerschapsopvoeding in nog half landelijke streken. Het feit dat men er
nog niet toe is kunnen komen ze terhand te nemen, stelt wel in het licht, hoeveel in
verloop van tijd voor de verdere doorvoering van de ontwikkelingspolitiek te doen
blijft.
Voorloopig blijft de stadsgemeente het kleinste moderne decentralisatie-ressort,
waar het bestuur het dichtst bij de ingezetenen staat en de door dat bestuur behartigde
belangen het gemakkelijkst door hen kunnen worden overzien, zoodat hier het recht
van medezeggenschap het meest beteekent.
Temeer geeft het in deze stedelijke centra, waar alle belangen zoo nauw
samenhangen, aanstoot, dat nog steeds geen gevolg is gegeven aan het voornemen
om hier eenheid van bestuur door te voeren en een eind te maken aan de ook hier
nog bestaande uitgebreide bemoeiïngen van het centralistische bestuur. Aanvankelijk
heeft men er over gedacht, de functies van het hoofd van plaatselijk bestuur binnen
de gemeente aan den burgemeester over te dragen. Dit zou wel het eenvoudigst zijn
geweest, maar zou o.m. hebben meegebracht, dat hij als centraal orgaan de politie
te behartigen zou hebben gekregen, waartegen bezwaren rezen. Men is nu een
oplossing gaan zoeken in de richting van uitbreiding van het gemeentelijk
medebewind. Dan zal echter al dadelijk ook de verhouding van de nog in stand
blijvende adatgemeenschappen tot de gemeente moeten worden geregeld, hetgeen
zal gepaard moeten gaan met een organisatie van wijkbestuur, misschien ook met
een herziening van het gemeentelijk kiesrecht, een wijziging van de verdeeling van
zetels in de gemeenteraden en een andere organisatie van het wethouderschap. Voor
de overweging van een en ander is eenigen tijd geleden de z.g.
medebestuurscommissie ingesteld.
Het streven naar de eenheidsgemeente, die een waarlijk Indische gemeente zal
moeten zijn en niet langer zal worden beschouwd als een ‘Westersche enclave’, vloeit
niet alleen voort uit overwegingen van bestuurstechniek, doch vindt ook steun in
politieke verlangens van de zich steeds duidelijker formeerende nationalistische
Inheemsche groep. Wanneer de
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adatgemeenschap in de gemeente wordt opgelost, of als ondergemeenschap daarmede
organisch verbonden raakt, wordt, naar men beseft, de taak der Inheemsche fractie
in den raad belangrijker, haar positie krachtiger; temeer, wanneer tegelijk de
bemoeiïngen der bestuursambtenaren met verschillende bevolkingsbelangen worden
uitgeschakeld.
Het verdient wel de aandacht dat het nationalisme als richting van de min of meer
modern ontwikkelde Inheemsche elementen hoe langer hoe meer een politieke factor
is geworden. Het uit zich meermalen in gemeente- en provinciale raden, soms vrij
scherp. Zoo o.a. in acties, strekkende tot vergrooting van het aantal zetels, voor
Inheemsche leden bestemd. De Regeering heeft tot dusver vastgehouden aan het
beginsel, dat in de gemeenteraden, als zijnde bij uitstek ‘Westersch’ georiënteerd,
de Nederlandsche leden de meerderheid moeten uitmaken. Alleen voor de gemeente
Menado, met haar Christelijke, dus toch ook in zekeren zin ‘Westersch’ georiënteerde
bevolking, is wat dit betreft een uitzondering gemaakt.
Een onevenredigheid ligt in het feit, dat in den Volksraad aan de Inheemsche groep
wèl een meerderheid of althans een overwicht is toegekend, een feit, waarop dan ook
bij gelegenheid een beroep pleegt te worden gedaan.
In de provinciale raden hebben Nederlandsche en Inheemsche leden gelijke
aantallen zetels, een verhouding, die blijkbaar beter geschikt is om aan de betrokken
groepen rust te geven. Hier doen zich alleen een enkele maal kwesties voor over de
- wettelijk niet geregelde - verdeeling van zetels in het college van gedeputeerden
tusschen de verschillende bevolkingsgroepen.
Zetelkwesties doen zich vrijwel niet voor in de regentschapsraden, waar de
Inheemsche leden in de meerderheid zijn.
Moeilijkheden vloeien hier meer voort uit de schraalheid der beschikbare middelen,
uit de zwakheid van de nieuwe lichamen. Gegevens over hun nog zeer beperkte
werkzaamheid vindt men in de decentralisatie-verslagen, die, te beginnen met dat
over 1929, ook deze nieuwe gemeenschappen zijn gaan behandelen. Nauwkeurige
waarneming van de resultaten blijft hier vooreerst bijzonder noodig. Uitgebreide
voorlichting, raad en steun door provinciale organen en eventueel door
bestuursambtenaren is blijkbaar nog vaak moeilijk te missen.
Enkele malen kwam verschil van meening of wrijving voor over de afbakening
van de regentschapsbevoegdheden tegen-
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over die van het Europeesche bestuur. Door de wet is dit niet voldoende geschied,
hetgeen wel jammer is, omdat hier klaarheid van verhoudingen niet gemist kan
worden en regeling achteraf altijd groote bezwaren heeft; immers men heeft daarbij
altijd veel kans dat zekere opgewekte verwachtingen worden teleurgesteld. Toch zal
een betere wettelijke omschrijving, speciaal van de aan den resident opgedragen
toezichttaak, op den duur niet kunnen uitblijven; want als men hier aan de praktijk
eenvoudig den vrijen loop laat, blijft de kans op conflict open. Ofwel dit leidt er toe
dat de toezichtfuncties tot schade van een goeden gang van zaken ongebruikt blijven,
ofwel zij breiden zich, juist omgekeerd, onredelijk uit, met het gevolg dat het bij de
zelfbesturen en dorpsbesturen zoo bedenkelijk gewortelde verschijnsel van
schijn-zelfstandigheid ook hier gaat woekeren.
Een commissie is destijds ingesteld om te geraken tot betere afbakening van de
bevoegdheden van Europeesch en Inlandsch bestuur; een ontwerp van regeling
dienaangaande passeerde onlangs den Volksraad; misschien zal het mogelijk zijn
om in aansluiting daaraan ook de verhouding tusschen bestuur en regentschapsorganen
te verhelderen.
Menigmaal wordt geklaagd dat de werkzaamheid van het regentschap ligt buiten
den gezichtskring van een te talrijk deel der bevolking; hetgeen, zooals al eerder
opgemerkt werd, ook valt toe te schrijven aan de groote uitgestrektheid van het
ressort. Een gevolg van een en ander is o.m. dat bij de getrapte verkiezingen voor
den regentschapsraad nog weinig blijkt van zelfstandig inzicht omtrent de te volgen
richting; een typische lijdelijkheid uit zich in het op groote schaal kiezen van
Inlandsche bestuursambtenaren. Wanneer in de raden aan dergelijke ambtenaren
behoefte bestaat, zou het veel beter zijn, hen daarin te benoemen; er zijn verschillende
bezwaren aan verbonden, dat men hen bij verkiezing met de niet-ambtelijke elementen
in mededinging doet treden. Dit werkt het ontstaan van allerlei conflicten tusschen
ambtenaren en niet-ambtenaren in de hand en brengt de politieke onpartijdigheid der
ambtenaren te licht in gedrang. Maar het ergst is dat de ambtelijke candidaturen aan
een onbelemmerde meeningsuiting der bevolking in den weg staan, terwijl juist het
wekken van eigen oordeel en zelfwerkzaamheid het doel is.
De bemoeiïngen van wege de regentschappen met de adatgemeenschappen schijnen
deels nog van weinig belang, deels
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nog niet geheel bevredigend. Ook hier zal verdere observatie nog geenszins kunnen
achterwege blijven.
Een vraag, die velen en vooral ook een deel der provinciale autoriteiten bezig
houdt, is: of niet meer dan tot dusver deelen der landstaak op de autonome
gemeenschappen moeten worden overgedragen. Reeds vrij geruimen tijd is overleg
gaande speciaal over zaken van onderwijs en volksgezondheid. Daarbij zal ook
moeten worden uitgemaakt, welk deel der over te dragen onderwerpen aan de
provincies, welk deel aan de gemeenten, regentschappen of andere lagere
gemeenschappen dient te komen. Om de zelfwerkzaamheid der ingezetenen in ruime
mate te wekken, zal vooral zooveel mogelijk aan de lagere gemeenschappen moeten
worden overgedragen. In sommige gevallen kan hierbij de gelegenheid worden
aangegrepen om de dorpsbesturen te bevrijden van bemoeiïngen buiten de adatsfeer,
zooals de zorg voor het volksonderwijs.
De voor dergelijke veranderingen vereischte organisatie blijkt intusschen nog veel
voeten in de aarde te hebben. Zij eischt natuurlijk dat gevestigde centralistische
opvattingen, soms ook technische bezwaren, worden overwonnen. Toch zal het juist
bij zaken als onderwijs en volksgezondheid, die zich bijzonder leenen voor het
wekken van belangstelling in ruimer kring, wenschelijk zijn, zoo krachtig mogelijk
op decentralisatie aan te sturen, zij het onder de noodige waarborgen voor deskundig
toezicht.
Als gevolg van de economische depressie ondervindt blijkbaar ook de reeds lang
verbeide nadere regeling van de financieele verhouding tusschen land en autonome
gemeenschappen ernstige vertraging. Een commissie is reeds geruimen tijd met de
voorbereiding bezig. De regeling is niet gemakkelijk. Al lang bestond een onopgelost
vraagstuk van de financieele verhouding tusschen land en gemeenten. Thans is het
nog gecompliceerd door de instelling van de regentschappen en de inschuiving van
de provincies met haar omvangrijke taak tusschen het land en de lagere
gemeenschappen. Een regeling, waarbij sommige landsbelastingen deels aan de
provincies, deels aan de lagere gemeenschappen worden overgedragen, zal
vermoedelijk niet kunnen uitblijven. Het is echter de vraag of hiervan in de bestaande
omstandigheden spoedig komen kan.
Bij de hier besproken vraagstukken van onmiddellijke practische beteekenis sluiten
zich die aan, welke betrekking hebben op een deugdelijke stelselmatige ontwikkeling
van de organi-
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satie van Indië als geheel. Zooals bekend is heeft men zich in Britsch-Indië laten
leiden door de gedachte dat zelfstandigheid het eerst in volle maat geschonken kan
worden in de kleinste plaatselijke eenheden, waar de te verzoreen belangen het best
door de ingezetenen kunnen worden overzien; de volgende trap is de zelfstandigheid
in grootere locale eenheden, de provincies; de laatste is de zelfstandigheid in de
landseenheid, - bij welke laatste fase van zelfstandigheid dan ook nog niet het verband
met het staatsgeheel behoeft verloren te gaan. In onze Nederlandsche literatuur is de
gedachte van een der gelijk stelsel van trapsgewijs voortschrijdende zelfstandigheid
voorgestaan door Colijn. Met nadruk heeft hij bepleit, niet dadelijk aan te sturen op
zelfstandigheid in de hoogste sfeer en dus den Volksraad niet te maken tot het
middelpunt der ontwikkelingspolitiek, doch vooreerst provinciale zelfstandigheid
aan te wijzen als de te bereiken top, te beklimmen langs een weg, voerende over de
autonomie der lagere gemeenschappen. Hierdoor zouden z.i. wrijving en conflicten
worden beperkt, de geleidelijkheid van ontwikkeling zou worden bevorderd en ook
zou de ethnologische groepeering der bevolking beter tot haar recht komen. In een
scherpe formule heeft hij aangedrongen op vorming van een federatie van provinciën
en zijn wenschen zoo samengevat: ‘dat de staatkundige ontwikkeling van Indië niet
in de richting van een unitarischen, maar in die van een federalistischen staat behoort
te worden geleid’.
Zijn scherpe formuleering heeft veel tegenkanting gewekt. Maar wel is vrij
algemeen de opvatting verbreid, dat hetzij federalisme, hetzij decentralisatie, - welker
vormen elkaar dikwijls dicht naderen, - in de verdere publiekrechtelijke organisatie
van Indië nog een niet te onderschatten rol zal moeten spelen om de
ontwikkelingspolitiek langs geleidelijke lijnen verder te voeren. Voor het bepleite
stelsel van geleidelijke opklimming in de toekenning van moderne bevoegdheden
van autonomie, te beginnen met de lagere organen, is inderdaad veel te zeggen, en
dit is te verwezenlijken langs den weg even goed van decentralisatie als van federale
organisatie.
Zoo komt dus de decentralisatie (of federalisatie) een belangrijke plaats toe in het
groote, ook nationale Nederlandsche probleem van de toekomst van Indië.
Het spreekt wel van zelf dat de voortgang van de decen-
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tralisatie een zaak is, die voortdurend de aandacht der Regeering zal blijven eischen.
De organisatie van de centrale zorg op dit gebied in aansluiting aan het provinciale
toezicht is dus van het grootste belang.
Het besef dat de decentralisatie geen zaak op zichzelf is, staande naast het oude
bestuur, doch dat zij met dit centrale apparaat verbonden moet zijn, heeft geleid tot
de toevoeging van het Decentralisatie-kantoor aan het Departement van Binnenlandsch
Bestuur, met behoud van een zekere zelfstandigheid. Geleidelijk zal dus onder den
invloed van dit departement de omzetting van oude in nieuwere bestuursvormen zich
in onderlinge samenwerking kunnen voltrekken. Men heeft er menigmaal op
aangedrongen, de nieuwe richting te accentueeren door den naam van het departement
te veranderen in ‘Binnenlandsche Zaken’ en aan het Decentralisatiekantoor meer
een leidende positie te geven. Waar het op aan komt, is in allen gevalle een lichaam
te vormen, waar in het belang der decentralisatie de gang van zaken op dit gebied
voortdurend wordt nagegaan, waar de gegevens worden gegroepeerd, waar met alle
betrokken autoriteiten overleg wordt gepleegd tot het bepalen van de eventueel te
treffen maatregelen. Want de decentralisatie schept telkens nieuwe verhoudingen;
de maatschappelijke belangen, die zij dienen moet, wisselen voortdurend; juist in
het eigenaardige Indische milieu, met zijn telkens verschuivende betrekkingen
tusschen de oude en de nieuwe maatschappij en zijn talrijke wisselwerkingen tusschen
nationaliteiten en ethnische groepen, is voortdurende paraatheid noodig om de
organisatie tegen haar taak opgewassen te doen blijven. Nog lange jaren zal temidden
en ten behoeve van de ontwikkeling scheppend en herscheppend werk te doen blijven.
Het Kantoor der Bestuurshervorming, dat thans naast het Departement van
Binnenlandsch Bestuur staat, hoofdzakelijk met de taak, de bestuurshervorming
verder door te voeren, is bestemd om, na de voltooiïng van deze taak, in het
departement te worden opgelost; zoodat bij dit departement, - welken vorm het dan
ook op den duur zal aannemen, - in hoofdzaak de zorg voor den verderen gang van
zaken bij de decentralisatie, in haar samenhang met het centraal gezag, zal zijn
geconcentreerd. In het belang van een deugdelijke organisatie zal het zaak zijn, deze
concentratie niet al te lang meer uit te stellen. Misschien zal het aanbeveling ver-
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dienen om dan aan het departement een Decentralisatie-commissie te verbinden,
waar de verschillende bij de decentralisatie betrokken autoriteiten, zooals die, welke
bemoeienis hebben met openbare werken, volksgezondheid, onderwijs, financiën,
enz. geregeld aan het noodige overleg betreffende de te voeren decentralisatiepolitiek
kunnen deelnemen.
Met het oog op het toezicht en de leiding, welke bij de decentralisatie noodig zijn
in het komende tijdperk van overgang, is ook van groot belang de vraag: welke taak
aan de ambtenaren van binnenlandsch bestuur dient te worden voorbehouden. Dit
punt is hiervoren al ter sprake gebracht. De hoofdgedachte, die ook bij de regeling
van de opleiding al sinds 1911 heeft gegolden, is deze: dat het voortaan bovenal de
meer belangrijke bestuursaangelegenheden zullen zijn, waarop de bestuursambtenaren
de aandacht zullen hebben te richten; hun aantal zal gaandeweg beperkt worden,
doch hun werkkring zal in beteekenis toenemen. Bij de bestuurshervorming vindt
men deze gedachte terug in de schepping van hoogere bestuurstoppen, waar de leiding
van de groote provinciale ressorten wordt gevoerd, eenerzijds, - en een losmaking
van het bestuur uit de lagere sferen anderzijds, waar meer en meer de zorg wordt
overgenomen door zelfstandige organen. Betere afbakening zal, als gezegd, nu nog
noodig zijn van de voorloopig in de lagere sferen nog overblijvende functies.
Bij de regeling van de opleiding der bestuursambtenaren is terecht gedacht aan de
taak van bemiddeling, die zij zullen hebben bij de omzetting van de oude in de nieuwe
maatschappij en bij de samenwerking tusschen de verschillende nationaliteiten. In
1921 heeft men getracht dit te bereiken, door te streven naar een harmonische
vereeniging van taalen volkenkunde eenerzijds, staatswetenschappelijke studiën,
staatsrecht en staathuishoudkunde omvattend, anderzijds. Om het oudere, inheemsche
deel der maatschappij te begrijpen en met de inheemsche bevolking het noodige
contact te krijgen heeft de bestuursambtenaar studie van taal- en volkenkunde noodig.
Maar om haar ter zijde te staan in haar evolutie, moet hij doorkneed zijn in begrip
van de moderne maatschappij. De opleiding geschiedt in Nederland, omdat, zooals
Minister Cremer het in 1907 uitdrukte: ‘de bestuursambtenaar door de bevolking
wordt aangemerkt als de afgezondene van het moederland, en voor haar de maatstaf
is, waarnaar Nederland
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en het Nederlandsch bestuur beoordeeld moeten worden.’ Tegenwoordig dient hierbij
m.i. ook te worden gedacht aan den eisch, dat de bestuursambtenaar deugdelijk
georiënteerd moet zijn in de vorderingen van het moderne gedecentraliseerde bestuur
in Nederland en andere Europeesche landen. Bij de opleiding in Nederland zal zooveel
mogelijk partij moeten worden getrokken van de hier bestaande gelegenheid om op
de hoogte te komen van moderne Europeesche organisatie, in zake locaal beheer,
locale financiën, locale bedrijfsvoering en dergelijke. Bij de Indologische studie zal
het dus zaak zijn, als keuzevak zoo mogelijk bv. Nederlandsch administratief recht
of Nederlandsche gemeentefinanciën te nemen. Daarbij zou het wel wenschelijk zijn
om een zeker aantal doctorandi in staat te stellen zich verder in moderne
bestuurskunde te specialiseeren. Ook ambtenaren, met verlof in Nederland
vertoevende, zouden hiertoe kunnen worden aangemoedigd. Wanneer aan de
bestuursambtenaren ruime gelegenheid geschonken wordt om zich in dit bij uitstek
moderne vak van locale bestuurskunde te bekwamen, of althans een deel hunner zich
hierin zal kunnen specialiseeren, zullen de bestuursposten in Indië punten zijn,
waarvan bij de moderne ontwikkeling niet alleen macht uitgaat, doch ook voorlichting
en steun, op grondige kennis van zaken berustend. Het wil mij voorkomen, dat hieraan
nog veel meer dan tot dusver aandacht zal kunnen worden geschonken.
Het betreft een punt van niet te onderschatten beteekenis. Menigmaal is in het
verleden de meening uitgesproken dat een antagonisme bestaat tusschen binnenlandsch
bestuur en moderne decentralisatie. Naar mate de opleiding meer naar de moderne
organisatie-wijze wordt georiënteerd, zal deze tegenstelling kunnen verdwijnen. Dit
zal vaak in Indië kunnen leiden tot een grootere mate van waardeering voor het
moeilijke werk van het B.B. En voor het B.B. zelf zal het werk in menig opzicht aan
inhoud en perspectief winnen, dus meer voldoening kunnen geven. Want het zal zich
dan gedragen gevoelen door de overtuiging dat het bij het soms zoo pijnlijke
overgangsproces van oud tot nieuw in de Indische samenleving voor de bevolking
met volle kennis van zaken een zoo belangrijk deel der Nederlandsche cultuur kan
vertegenwoordigen als in de decentralisatie ligt besloten.
A.B. COHEN STUART.
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De stomme dingen
Femia Menke zat op een Chesterfield met opgeheven gezicht; de oogleden ontmoetten
elkander een weinigje over de diep-liggende, blauwe oogen. Achter haar drentelde
onverschillig de man die het laatste woord moest zeggen. Hij sprak het, de pijp nog
in zijn mondhoek. Nu bleef haar alleen het gebaar. Langzaam nam ze haar armen
weg van de rugleuning, bracht haar handen bijeen, witte, moedelooze handen, bekeek
ze, en schokte even met haar schouders - heel even. Haar gezicht vertrok, de mond
werd scheef, het wangvleesch trilde boven dien opgetrokken hoek. Haar adem bleef
ze beheerschen, ze zuchtte niet en ook gingen haar oogen niet verder dicht. Dan het
geluid dat ze verwacht had: het vallen van het gordijn. Ze hoorde Richard naar voren
komen, bedwongen haastig; nu legde hij zijn hand op de Chesterfield. - Kom, zei
hij, woord dat ze verstond temidden van een rumoerig en luid applaus. Maar ze bleef
zitten totdat ze de zaal terug zag, nu wit verlicht tot in de uiterste hoeken. Toen stond
ze op, boog, bescheiden en glimlachend. De oude révérence was in haar land nog
niet uit de mode, maar ze maakte die niet, ze boog als een lieve, beleefde jongen, en
meende te glimlachen als een rijpe vrouw.
De overige spelers waren opgekomen, en Femia trad terug voor den directeur. Hij
was een oud-achtig man van middelbaren leeftijd, die gebaarde alsof hij stilte verzocht,
opdat hij zich aan het publiek zou kunnen voorstellen. Maar het publiek zag dit niet,
of wist wel beter, en ging geestdriftig voort met in de handen klappen. Een vrouw
riep: Femia Menke! Een man, voor in de stalles, gooide een bloem, die door de holle
orchest-ruimte voor het tooneel werd opgeslokt. - Zal ik voor je halen, - hoorde ze
zich toefluisteren. - Doortje, dacht ze. Ze probeerde achteruit te loopen, voorzichtig,
enkele stappen, - merkte plotseling dat ze alleen op de planken stond. Omdat een
vrouw haar naam had gegild - dwaasheid. ‘De wil van het publiek,’ zei Monck. Het
verafschuwde stersysteem; zij en Kurt Wieser, en Frank Delmont misschien, streden
er tegen.
Op dat oogenblik klonk er een zwak, kelig geroep uit het applaus omhoog, en
Femia dankte met een verwonderd blijden glimlach. Ze schoof steeds meer
achterwaarts, verlangend naar het einde, en wenschte toch plotseling dat er haar
bloemen zouden worden gebracht. Ze voelde haar inconsequentie en
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glimlachte nog overvloediger. Niet zooveel bloemen als bij de première, acht dagen
geleden, - een enkelen korf, dan kon ze terwille daarvan een auto bestellen en meteen
naar huis rijden, want ze had zelfs geen afspraak met Rejo.
Ze bereikte de tooneeldeur en waagde het weg te loopen. Gelukkig, het applaus
verminderde, het gordijn viel voor de laatste maal. Het gewone gerucht nu van een
vertrekkend publiek - voetgeschuifel, neus snuiten. Een paar tooneelknechts in blauw
linnen overalls liepen langs haar. Vlug sprong ze hun weer vooruit, bereikte het
gordijn, ging bijna schuil in de zware plooien en bracht één oog voor het kijkgat.
Even nam ze de heele zaal in zich op, toen bleef ze kijken naar een man die voor de
eerste stoelenrij in de zaal stond. Femia had dezen man meer gezien. De vrouw die
bij hem hoorde kwam nu ook naar voren; vertrouwelijk pakte hij haar elleboog en
begon meteen te praten. Ze wist bijna zeker dat ze deze menschen ook bij de première
had gezien. - Was hij de onbekende criticus, die haar had gewaarschuwd? Dat haar
stilstand nu, na eenige jaren, achteruitgang beteekende, dat haar talent.... Ze schrok,
nu zijzelf een hand voelde om haar elleboog. Het was Monck.
- Jij hebt geen haast, zei hij - heb je een wagen besteld?
Ze hoorde aan zijn stem hoezeer hij terug was in het gewone, huiselijke leven.
Zorg - ziekte.
- Nee, maar ik kan alsnog...
Hij weerde af. - Dank je, doe geen moeite.
Ze wilde graag loopen, alleen desnoods, maar Kurt bracht haar wel. Het was een
donkere maar bijna zachte avond; in de pauze had ze op het kleine balcon van haar
kleedkamer gestaan met de oude Martha.
Ze draaiden zich gelijktijdig om en liepen weg. Monck woonde haar kant uit, had
met haar mee willen rijden om gauw thuis te zijn. Ze hoefde niet meer af te
schminken; voor het laatste bedrijf, waarin ze de verslagen, vernederde vrouw was,
kon haar gezicht met het gewoonlijk matte teint en de sprekende, donkere oogen
onveranderd blijven; - Martha had alleen wat witte poeder over haar wangen gestrooid.
- Waarom lieten jullie mij staan? vroeg ze Monck; wat zal die onbekende criticus
wel gedacht hebben.
Hij haalde licht zijn schouders op, deed de deur van zijn kamer al open. - Nou, tot
morgen - jij redt je wel.
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Ze liep ook door. Hij is geen echte regisseur, dacht ze, hij kan een stuk niet krachtig
opbouwen, maar hij is de man van het sublieme oogenblik. Hij doet ons iets voor,
en dan trachten we het van hem over te nemen. Fijn besnaard is hij, en gevoelig.
Martha ruimde haar kleedkamer op; weer stonden de balcon-deuren open. - Hier
kind, je mantel. Femia bukte overdreven diep om zich door Martha, die klein was,
te laten helpen. Ze voelde den wijden, mouwloozen mantel om haar schouders,
draaide zich om en kuste Martha, die haar een klinkenden zoen terug gaf.
Juist duwde Kurt Wieser de deur verder open. - De koning en Martha, zei hij.
Femia keek om zich heen. - Gaan we? Die kus van den koning is nu wel smakeloos
geworden, in den letterlijken zin. In haar oogen zag Martha dat ze er toch graag aan
werd herinnerd.
Ze had voor het eerst de zware rol van Irwa Godolsky gespeeld - de koning riep
haar in zijn loge. Bijna verloor ze haar evenwicht in de diepe révérence die ze voor
hem maakte. Hij vroeg wat hij haar geven mocht; bloemen, - een sieraad?
- Het liefst een kus, Uwe Majesteit.
De koning lachte - ze voelde zijn lippen op haar wang, en meteen was het ook
voorbij.
- Ik dacht dat een koning niet kussen mocht, zei ze.
De adjudant stootte een schaterlach uit, maar de koning hief zijn wijsvinger op. Dus daarom vroeg u het mij, Eva's dochter.
Ja, de koning had haar gekust, maar ze was een lieve meid, trots kende ze niet.
Martha liep naar het balcon en wuifde met haar stofdoek. Ze stonden bij elkaar
onder de boomen; daar kwam Doortje aangetrippeld op haar spillebeenen. Nu liepen
ze gearmd weg: Kurt en Femia, Frank en Doortje.
Martha ging voor den hoogen penant-spiegel staan; ze droeg een blauw gestreepte
boezelaar over haar onderlijfje, daardoor kwam haar oude, mollige hals bloot. Heur
bijna witte haar lag in een kleine wrong bovenop haar hoofd. Ze spreidde haar rok
een beetje uit en maakte een révérence; de stofdoek, tusschen duim en wijsvinger
gehouden, sleepte daarbij over den valen grond. Het weer omhoog komen vas het
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moeilijkste, haar knie-gewrichten kraakten. Ze had, zoo goed als Doortje,
tooneelspeelster kunnen worden in haar jeugd, ze was van goede familie. Ze reed
met haar zusjes in een rijtuig naar dansles, - maar ze trouwde verkeerd, en toen liep
alles haar tegen. Nog eenmaal boog ze voor den spiegel. Haar oogen waren even
blauw als die van Femia Menke. Ze hoorde dichtbij een deur slaan, dat moest Richard
zijn, de laatste, - hij liet zijn maîtresse wel graag wat wachten. En een rommel dat
ze op zijn kamer zou vinden! Ze nam stoffer en blik en begon den vloer te vegen.
Het viertal was nu buiten de stadsstraten gekomen; de breede grintweg door het
bosch was schaars verlicht. Femia woonde in het huis van haar ouders, dat tegen de
berghelling stond; haar beide zusters waren getrouwd, haar broer studeerde in de
hoofdstad. Zelden kon ze na de voorstelling de laatste funiculaire halen, maar ze
hield ervan, te loopen. Vaak liet ze Rejo komen, haar dienstmeisje en kamenier, maar
sinds korten tijd bracht Kurt haar. Ze mocht Kurt graag, hij was zoo jong en dwaas.
Intelligent ook, en een goed tooneelspeler. Hij zou als jeune premier Richard
verdringen, die te geposeerd werd, dank zij den rijkdom van zijn maîtresse.
- Hoe hebben we vanavond gewerkt? vroeg ze. Richard lijkt me heel goed in deze
rol, - eigenlijk heb ik niets op hem tegen. Hij voelt zich en doet een beetje dik, - hij
moet er nog aan wennen, de man van veertig te zijn.
- Als we ons niet voelen, zei Frank Delmont, dan zijn we niets. Hij liet de woorden
onverschillig en een beetje slordig over zijn lippen komen. - Hoe heb ik vanavond
geheeten? Ik kruip altijd zoo gauw mogelijk terug naar mijn wiegenaam, en toch ben
ik een geboren tooneelspeler, of te wel: humorist. Jongens, dit stuk zullen we het
heele seizoen spelen, maar goddank niet iederen avond.
- Ik vind het een van onze beste stukken, zei Doortje, die er de kleine rol van het
dienstmeisje in vervulde.
- De actrice d'Angoulard over ‘Herfstnevels’, - een merkwaardige uitspraak.
- Stik, zei Doortje.
Kurt boog zich voorover om haar te kunnen aankijken, en meteen vormden ze een
kring, midden op den weg.
- Een auto, gilde Frank, zoodat ze verschrikt uit elkaar stoven.
Wat flauw, wilde Femia zeggen, maar meteen schoten er
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felle lichtbundels tusschen de boomstammen. De weg kronkelde en steeg, - een auto
gierde de helling af.
- Kinderen, het is niet grappig je te laten overrijden, het is grappig te sterven, als
je den dood lang om den tuin hebt geleid. - Frank zorgde opnieuw voor een bonte
rij; Femia liep nu aan den buitenkant. - Ik zou jullie daar wat van kunnen vertellen.
- Zie zoo, links, rechts. Een vriend van me heeft een scenario geschreven: de Wedloop
met den Dood. Een jonge man moet alsmaar sterven, maar hij wil natuurlijk niet, en
hij ontsnapt. Eerst zijn het van die poëtische gevaren, watervallen die hem meesleuren
- een woeste branding, geheime draaikolken in stilstaande vijvers bij maanlicht. Dan
wordt het grover en botter. Een hijmachine - weten jullie wat een hijmachine is? waar een schurk hem onder duwt - alligators en brullende stieren. En de man wordt
ouder, gedurende de film.
- Dat's wat nieuws, zei Kurt.
- Inderdaad, en toch is het een reuze-film, met weergave van natuurklanken,
sissende slangen en zoo. Maar de man wordt dus ouder, en schatrijk. Dan worden
hem listige lagen gelegd.
- Een psychologische draad loopt er ook doorheen, zei Femia.
Weer stonden ze aan den wegrand om een auto te laten voorbijgaan. De beboschte
helling voor hun oogen werd een oogenblik helder groen als bij daglicht.
Frank vertelde zijn scenario verder; het was duidelijk dat hij het in een slapeloozen
nacht had verzonnen.
Wat is hij braaf, dacht Femia - of lijkt dat maar zoo? We lijken allemaal braaf en
niet hoogmoedig; hoogmoed vind ik de ergste zonde. Kurt hief den laatsten
Gassenhauer aan en Frank bromde de tweede stem ertegen. Hij was muzikaal en in
liedjes graag sentimenteel. Daarna spraken ze weer over het stuk, en over Monck,
hun regisseur. Ze moesten nu een smalle laan in om bij Femia's huis te komen. De
lamp onder de overkapping van de voordeur brandde.
- Jij zoudt onmogelijk kunnen spijbelen, zei Kurt, dat licht verraadt je.
Ze antwoordde effen: Rejo doet die lamp uit als ik niet kom.
Doortje lachte met hooge schokjes.
- Stel je niet zoo aan, meid.
‘Honi soit qui mal y pense’, zei Frank plechtig. Hij kon
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een bijzonder diepe spreekstem maken. - Nu begonnen ze afscheid te nemen, maar
Femia hield niet van een lang vaarwel; ze stak den sleutel in het slot. Op de haltafel
lag een bos bloemen. Doortje trippelde erheen. - Weer een aanbidder, zei ze. De
groote staande klok wees even over twaalven.
- Hier, zei Femia, ook wat voor jou, en dan de deur uit. St, maak tante Lize niet
wakker.
- Wie is tante Lize?
- Een vriendin van moeder, die bij ons woont.
Ze wordt een ander in dit huis, dacht Kurt. Hij nam haar hand en drukte er zijn
lippen op. - Freule Menke, vorstelijk gekuste...
- Ja, zei ze, goedennacht, en dreef hen naar de deur. Het buitenlicht liet ze nog
branden.
Boven, op haar kamer, wachtte Rejo. - Van wie zijn die bloemen?
- Weet ik niet - vanavond gebracht.
- Je hadt ze tenminste in water kunnen zetten.
- Mevrouw zei ze zou het doen.
- Hm - ga ze maar halen, en kijk de deuren na. - Ze was vaak onvriendelijk tegen
Rejo, een Zigeuner-kind dat van haar ouders was weggeloopen. Ze moet netheid
leeren, dacht Femia; wat komt er van haar terecht als ik alles door de vingers zie?
Den laatsten tijd is ze droomerig en onhandelbaar; ze wordt groot, - misschien is ze
verliefd. Ze heeft over de trapleuning naar ons gekeken - Kurt of Frank? Tja, waarom
niet?
Rejo kwam terug, borg Femia's avondmantel weg. - Kan niet slapen, zei ze, de
zieke vrouw praat zoo. - Ze moest haar deur open laten om tante Lize te kunnen
hooren.
- Kom, je stopt je hoofd onder de dekens en denkt aan andere dingen, dan slaap
je wel in.
- Mag ik haar druppeltjes geven?
- Och ja, - maar ik zal het zelf doen, - ga jij dan maar.
Rejo liep onhoorbaar weg. Door de open deur kwam murmelend en zingend de
stem van tante Lize. - Och God, dacht Femia, ze moet slapen.
De zieke vrouw had een mannelijk knap gezicht, een hoog voorhoofd, een
prachtige, forsche neus. Ze hield haar oogen open, - donkere, scherpzinnige oogen
- maar haar geest was verward. Ze had kans gezien zich bloot te woelen, hoewel de
dekens aan de matras waren vast geknoopt. - Dat lieve
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kind, zei ze - heusch, het was toch zoo'n lief kind - maar toen is het grooter geworden.
Femia luisterde niet, ze nam het slaapmiddel, telde de druppels die op den lepel
vielen, liet de vrouw slikken. De dekens knoopte ze opnieuw vast. Bij de deur aarzelde
ze even, ze had die graag willen sluiten, maar ze dorst niet. Nu liep ze naar haar eigen
kamer, ontkleedde zich. - Het is bijna zoel, dacht ze nog, maar niet in verband met
de zieke. Ze waschte zich haastig. Nu hief ze haar armen op en liet het zijden
nachthemd over haar naakte leden glijden.
Doortje d'Angoulard maakte zich belachelijk, ze verzamelde handteekeningen van
bewonderaars, om Monck ervan te overtuigen, dat ze wel iets meer kon dan voor
kamerkatje spelen. Kurt had het Femia verteld.
- Denkt me zoo'n Doortje dat ze bewonderaars heeft, zei hij; ze kan misschien
miss Europa worden, als ze haar kuiten wat opvult; ze heeft een mooi snoetje, maar
spelen...
- Jij bent niet verliefd op haar, Kurt.
Hij lachte en gooide zijn cigaret weg. - De moeilijkheid is: kan ik als confrater
mijn handteekening weigeren?
- We moeten het haar zeggen - als confraters.
- Wat?
- Dat ze zich belachelijk maakt. Monck is een slappeling, maar ik geloof niet dat
hij Doortje ooit een rol zal geven.
- Misschien niet.
- Ze moet naar God terug gaan, en een andere stem vragen.
- Hm, vind je haar stem zoo?... Erger is dat haar schoonheid niet doet op de planken.
Monck kwam aanloopen, zijn gezicht stond gespannen. - Vooruit, waar is
d'Angoulard?
- Krijgt ze een rol?
- Ja, een zwijgende. Hij liep voor hen. - Jullie vergeet dat ze ook salaris krijgt.
Femia maakte een grimas tegen Kurt.
Monck begon een nieuw stuk te lezen; als hij in vuur raakte, acteerde hij, gaf
commentaar bij moeilijk uit te beelden zinnen. In den tekst werd zoo min mogelijk
veranderd of geschrapt. Plekken die dof lijken of doodsch, zei hij, kunnen uitstekend
zijn als rustpunten, als overgang naar meer be-
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wogen woorden; juist daar kan je de mooiste gevoels-modulaties maken - als je
spelen kunt.
Femia dacht weer aan Doortje. De regisseur was bij zoo'n eerste lezing op zijn
best; hij gaf de rolverdeeling niet van te voren, wist hoe bij zijn troep de spanning
erin te houden.
Na twee uur hield hij op. - Waar blijft Doortje? Ik wil niet dat ze ontbreekt.
Niemand antwoordde.
- Goed, tien minuten pauze; ik zal haar gaan halen. Hij liep haastig weg.
Richard Oerbeck geeuwde achter zijn hand. - Is ze ziek?
- We konden wel eens wat vriendelijker voor haar zijn, zei Frank met
sentimenteelen nadruk.
Femia stond op en stak een cigaret aan. - Ze verzamelt handteekeningen, kan ik
het helpen?
Martha bracht koffie. Ze telde de dampende koppen en de menschenhoofden.
- Natuurlijk, één te veel, die schlemiel holt net de deur uit.
- Achter Doortje aan, zei Richard.
- Doortje? Ik heb haar vanmorgen gezien, al vroeg, in een nieuwen voorjaarsmantel,
en een hoed, zóó.
- Tja, zei Kurt, vroeg of laat, Martha?
- Een nieuwe hoed, - een nieuwe bewonderaar.
Frank begon over het stuk te praten. - Ik heb geen idee wat mijn bakkes daarin
moet.
- Gebrek aan fantasie, man, ik zie je als dien ouden aristocraat....
Femia liep weg met Martha. - Ik heb een mooie japon voor je gevonden, zeg, kom
je eens halen?
- Liefje, ik heb het niet op die Rejo. Menschen met zulke donkere oogen, - dank
je.
Femia lachte. - Rejo is erg trouw. Maar graag of niet, hoor. Een goeie japon van
tante Lize.
- Die stumperd? zou ik dan niet ook gek worden? Neen meid, dan moet je maar
boos zijn.
Femia lachte nog. - Wat een huis eigenlijk, bij ons, - een Zigeunerkind en - en
Lize.
Monck kwam haastig de gang door. - Ze is ziek, riep hij Femia toe, - waarom wist
jij dat niet?
Martha gichelde. - Dat weet ze toch zelf het beste.
Femia liep naast hem. - Neem Martha voor die zwijgende rol, of anders dat
nieuwelingetje, Hedwig.
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Monck keek snel op. - Heb jij wel eens wat van dat kind gemerkt?
- Ja, niet veel, - zoo'n burgerlijk typetje, toch misschien niet kwaad.
Zal je ooit een andere vrouw ronduit prijzen, dacht hij, - maar hij vroeg niets meer.
Hij liet zijn oogen over allen gaan. - Dames en heeren, attentie. Juffrouw Hedwig
Blancke, wilt u goed luisteren?
Hedwig bloosde. - Zeker, mijnheer Monck.
Voor het eerst keek Femia haar aan met eenige belangstelling. Een kind van de
tooneelschool, schapen gewoonlijk, maar meestal bloosden ze niet. Zou het eigenlijk
prettig zijn om te blozen? zooiets als een gevoels-verdieping? of was het enkel
zenuwen?
De lezing ging voort. Femia had haar rol gekozen. Ze wist dat Monck zich verraden
zou door soms naar haar toe te acteeren in de woorden van die rol, en ze lette scherp
op hem. Het stuk boeide haar. Ze verwachtte met Frank te zullen samenspelen, wat
nog niet dikwijls gebeurd was. Zou hij zijn rol zuiver kunnen houden tegenover haar?
Ze zou hem tot het uiterste beproeven. Onderwijl keurde ze Monck, - hij had prachtige
momenten.
Voor het uiteengaan praatten ze nog een oogenblik over Doortje; Hedwig Blancke
stond er ook bij, een tenger meisje, met kroezig, kastanje-bruin haar.
- Als haar verzameling nu maar is aangegroeid....
- Waarom geef je haar niet wat spreekles? vroeg Kurt plotseling en keek Femia
aan.
- Ik? heb ik daar tijd voor? en bovendien...
Zijn oogen lachten. - Je bent niet edelmoedig.
- Neen, mompelde Hedwig, en beet op haar lippen. Toen keek ze schuw rond en
zag dat niemand haar had gehoord. - Moet ik later mijn rol weer aan Doortje
overdragen? vroeg ze, - ik zou het graag doen.
Sterk articuleerend vroeg Femia: Speel jij liever niet?
Hedwig greep naar haar mantel; Frank schoot toe om haar te helpen.
- O ja, maar...
- Ze wil edelmoedig zijn, vulde Kurt aan.
- Maar ze maakt zich belachelijk.
Frank grinnikte. - Doortje's opvolgster.
Ze liepen de straat op, Hedwig met Frank Delmont.
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- Ik ben bang voor Femia Menke, zei het meisje.
Hij antwoordde: Ze is beter dan jij denkt.
Een Zondagmiddag; het regende zacht maar aanhoudend; op het sappig groene gras
van den voortuin parelden de fijne druppels. Mevrouw Menke zag den postbode
aankomen. - Geef den man een glas sherry, Gusto, hij brengt misschien een brief
van Ernst.
- Hij mag niet drinken onder diensttijd, antwoordde August Menke.
- Och, onzin, en als het een brief van Rosa is?
- Ja, lieve vrouw, dat maakt geen verschil.
Ze lachte, een beetje schamper. - Voor jou wel - en stond op. - Een Zondagsche
fooi mag hij zeker ook niet hebben? Het antwoord wachtte ze niet af.
August Menke strekte zijn beenen uit en zuchtte. Hij keek naar de vrouw die
zwijgend in een hoogen leunstoel zat. - Waar blijft Femia nu? Ze komt toch bij ons,
hè Lize?
Lize richtte haar bijna blinde oogen naar het plafond. - Ik weet het niet, zei ze.
Het viel hem weer op dat haar stem zoo beschaafd en prettig klonk.
Caroline kwam terug. - Natuurlijk voor Femia, zei ze. Maar ook een brief van
Ernst. Ze scheurde de enveloppe open. - Eén zijdje, het wordt hoe langer hoe korter.
Er werd geklopt; Rejo kwam binnen. - De juffrouw vraagt of post is gekomen.
Mevrouw Menke keek niet op uit haar brief. - We verwachten de juffrouw beneden.
- Zij ligt in bed, zei Rejo, en sloot de deur achter zich.
- In bed? herhaalde Lize vaag.
- Als ze niet ziek is, kan ze komen. Ernst schrijft goed, er staat niets in.
- Mag ik eens zien? vroeg de vader.
- Ik zal het nog eens lezen, misschien ligt het aan mij.
- Het ligt altijd aan ons, als de kinderen niet deugen.
- Wie zegt er dat hij niet deugt?
Lize begon zachtjes te lachen.
Een kwartier later kwam Femia binnen. Ze scheen onmiddellijk den ongeopenden
brief te zien en het handschrift te herkennen. - Aardig, om mijn post achter te houden.
De moeder kon niet laten te vragen: Van wie?
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Femia was in een goede stemming. - Van Doortje d'Angoulard, zei ze.
- Hoe komt dat schepsel toch aan dien naam?
- Laat ons hopen van haar vader. - Hè, tante Lize, wat zegt u? Femia knielde bij
haar stoel. - Een kind heet toch naar zijn vader, niet?
- Ja, zeker, zei Lize.
Caroline merkte op: Ze weet altijd wat ze moet antwoorden.
- Dan vroeg u dus naar den bekenden weg, mama.
- Hè, flauw.
Femia speelde met den brief als met een waaier. - Wat drinken we? witte port? ik
een vingerhoedje vol, ik treed vanavond op.
- Zal je eer beter dan slechter van spelen. - Wat heeft Doortje?
- Niet veel goeds, denk ik. Dit laatste rolletje stijgt haar naar het hoofd. Ze moet
me een paar beleedigende woorden toevoegen, en gaat gelooven dat ze me haat. Echt
haat. En dan is er Hedwig Blancke. Och, het tooneel blijft altijd hetzelfde.
- Alleen de spelers wisselen, zei haar vader, - en de figuranten, maar dat merkt
niemand.
Mevrouw schonk de glazen vol; de brief van Ernst bleef een oogenblik onbeheerd
liggen; toen schoof de vader hem langzaam naar zich toe en zette zijn bril op. Even
nog keek hij Femia aan. - Ik heb weer Zigeunerwagens gezien aan den anderen kant
van de stad, zei hij. Merk je niets aan Rejo?
- Onrechtmatig verkregen goed, - begon mevrouw.
Femia stoof op. - Schei toch eindelijk eens uit met dat grapje. Ernst heeft het in
de wereld gebracht. ‘Wat je gestolen hebt, moet je houden’. Ik heb Rejo niet gestolen,
en het kind kan ieder oogenblik gaan.
- Ja, ja, zei mijnheer sussend.
- En als ze gaat, vraag ik Martha om hier te komen.
- Martha? die heeft een man.
- Een man die drinkt.
- En haar mishandelt misschien, maar daarom laat ze hem nog niet in den steek.
De vader keek op van zijn brief. - Martha gaat voor je door het vuur, zou ik denken.
- Nou ja, zei mevrouw schamper.
De deur ging open en Rejo kwam binnen. Wanneer ze wist
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dat haar meesteres in de kamer was, klopte ze niet. - Een hond moet dadelijk naar
zijn baas kunnen loopen, had Femia eens gezegd. Rejo droeg een rood-zijden japon
over haar arm.
- Zoo, ben je klaar? ik moest hem maar aantrekken. In de kast, Rejo, en draai het
licht op. Ze stapte achter het meisje in een diepe muurkast. - Neen, laat de deur open,
anders stikken we.
- Een heel verstandige brief van Ernst, hoorde ze haar vader zeggen. En goed
nieuws ook, - jij begrijpt niet het gewicht van een verloren partij schaak met zijn
professor.
- Nee, zei mevrouw beslist.
Lize lachte weer.
- Kom, zei Femia en trad uit de kast te voorschijn, we zullen een walsje spelen.
- Te rood, zei mevrouw en bekeek haar aandachtig, - schreeuwerig bepaald.
- Het is een tooneeljapon, lieve; vanavond ben ik mezelf niet, en mijn bleeke
gezicht wordt geschilderd. Ze knielde voor Lize neer.
- Doet dit pijn aan uw oude oogen, tantetje? deze kleur? kijkt u eens, - dat is toch
niet te fel?
- Neen, neen hoor, zei Lize.
Mevrouw Menke haalde haar schouders op. - Jij zoudt de stomme dingen willen
leeren spreken, om bijval, altijd meer bijval.
- Ja, zei de dochter, even beslist als de moeder een minuut te voren neen had
gezegd. Ze richtte zich op en ging naar de piano. - Hier, Rejo, een tamboerijn, dans
jij maar.
De belletjes rinkelden door de gooi. Rejo ving het ding behendig op, haar rechter
knie op den grond brengend. - Nu klonken de eerste tonen.
- De Zigeunerwagens zijn in de stad, zei August Menke. Rejo keek hem aan. Hij
zag den lichtflits niet in haar donkere oogen. Plotseling danste ze en hief de tamboerijn
boven haar hoofd.
Femia speelde sneller, vuriger; als Rejo langs haar ging, hoorde ze de vlugge
ademhaling van het meisje. Het was haar of ze alleen die woorden illustreerde: De
Zigeunerwagens zijn in de stad. Toen dacht ze: Het kind danst beter dan een van ons,
maar zij heeft het niet geleerd. Misschien is het iets dat je niet leeren kunt, als
tooneelspelen. Waarom kan ik tooneelspelen en niet dansen?
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Rejo viel op een stoel neer, de tamboerijn legde ze op haar geheven hoofd.
De beschaafde stem van tante Lize: Dat was heel mooi, hoor.
- Nu een kalme polka, zei August Menke; ik met Rejo, als ze weer adem heeft.
- Goed, zei Femia.
Maar de dagverpleegster kwam binnen, frisch door den regen en de Aprillucht.
Ze keek verwonderd om zich heen, vergat te groeten.
- Weet u dat hier een vreeselijke stofwolk staat? Zal ik dadelijk een raam open
zetten?
O God, dacht Femia. Luid zei ze: Twee ramen open, voor mijn part, maar we
zullen dansen. Zuster, wilt u Johan tot partner? Belt u dan even.
- Dank u, zei de zuster waardig, ik dans niet op een gespijkerd kleed.
August Menke kon een glimlach niet weerhouden. - De Zigeunerwagens zijn in
de stad, mompelde hij.
De huisknecht kwam, zonder te zijn gebeld; hij bracht een visite-kaartje.
- Baron Schönbrunn, zei mevrouw, waarop Femia in lachen uitbarstte. Meteen
duwde de zuster een raam wijd open.
- Lach niet.
- De linker salon? opperde mijnheer.
- Daar zijn de hoezen over de stoelen.
Femia kwam naar voren. - Altijd vecht ik tegen die hoezen, zei ze dramatisch.
- De eetkamer?
- Ik heb de tafel al gedekt, mevrouw.
Caroline richtte zich op. - Johan, laat de baron langzaam binnen, pak plechtig zijn
hoed aan.
Johan vertrok geen spier.
- En laat hem zijn handschoenen opblazen, dat neemt tijd.
De zuster trok tante Lize uit den leunstoel omhoog. Het ergerde haar dat Femia
bij het open raam stond en glimlachte. - Rejo, help jij even. Maar Rejo nam juist een
aanloop en sprong over de vensterbank naar buiten.
Tante Lize richtte zich niet heelemaal op, in bijna zittende houding liet ze zich
meetrekken; de zuster bloosde van inspanning. De deur werd opengegooid voor ze
die nog hadden bereikt; de baron, die binnen wilde gaan, deed een stap terug. Achter
hem stond Johan, schoof met zijn rechter hand

Leiding. Jaargang 2

244
over zijn linker en schudde zijn hoofd. Mevrouw begreep het: geen handschoenen.
De baron was een pretendent naar Femia, maar een modern man. Hij had haar
gezegd: Ik wil graag met u spreken, zoodra het me blijkt dat u daartoe geneigd bent.
Mevrouw ontving hem ongedwongen hartelijk. Na de begroeting verontschuldigde
Femia zich.
- Ik moet vanavond optreden, - heeft u ons nieuwe stuk al gezien? O, ik moet u
nog hartelijk danken voor uw bloemen, nog eens mondeling. Uw bloemen geven
zooveel kleur aan onze premières.
- U kunt steeds over mijn kassen beschikken, juffrouw Menke.
Ze glimlachte. - Ja, maar dat is niet aardig, ik wil het gevoel hebben dat u beschikt.
Ze ging naar haar eigen kamer en verwisselde nogmaals van japon.
Den volgenden morgen om zeven uur wekte Rejo haar. Ze voelde het volle zonlicht
in de kamer nog voor ze haar oogen opsloeg.
- Zoo, je bent op tijd. Er is toch geen post geweest? Ze zag een ongeopenden brief
in Rejo's hand.
- Van gisteren, zei het meisje.
Het was de brief van Doortje; Femia opende hem met haar pink.
‘Lieve, trouwe vriendin’, las ze. ‘De toestand maakt me wanhopig, zeg me toch
eerlijk (dat laatste woord eenige malen onderstreept) wat je denkt van de verhouding
Frank-Hedwig. Ik kan (onderstreept) zoo niet verder leven. Tot voor kort wist ik niet
wat Frank voor me beteekende. Wat denk jij? In godsnaam, zeg het me. D. d'A.’
Femia gooide haar mond open en lachte. De beweging met haar hoofd, die ze
daarbij maakte, kwam haar nieuw voor. Ze probeerde het nog eens, toen riep ze Rejo.
- Breng den grooten spiegel even; ja, op het voeteneind.
Rejo nam met haar sterke armen den metalen spiegel op en zette hem tegen den
achterwand van het bed. In 't begin van haar studie had Femia eenige spiegels
gebroken, maar deze kon niet breken, alleen krassen en dof worden, dan werd hij
opnieuw geschuurd en gepolijst. Ze had hem bij een antiquair gekocht en was
verontwaardigd geweest over den hoogen prijs,
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maar die verontwaardiging herdacht ze later met plezier. - Nu lachte ze, maar wierp
haar hoofd zoo ver achterover dat ze haar beeld in den spiegel niet meer kon zien.
- Rejo, kom eens hier, lach net zoo als ik. Zijn jouw tanden witter dan de mijne?
Plotseling stond ze op en hoorde het papier van den brief ritselen. - Wat ik denk?
vroeg ze zichzelf, - niets denk ik. Ze zou Doortje een telegram sturen. Ze liep naar
haar zitkamer, schreef op een bloc-note: Actrice d'Angoulard, toen het adres, en dat
ééne woord: Niets - onderteekend: F.M. en scheurde het blaadje af. - Rejo, wacht
den postbode op en geef hem dit: een telegram.
Ze zag Doortje voor zich, hoe die haastig het telegram zou openbreken, denkend
aan Hedwig en Frank, - of aan de directie van een grooten schouwburg misschien.
‘Lieve, trouwe vriendin’ - theater-stijl, maar dan van een vorige eeuw. Waarom kon
Doortje niet met haar tijd meegaan? Dat ze van Frank hield, was verbeelding: ze
gunde hem Hedwig niet, - God mocht weten waarom niet. Hedwig een rol misgunnen,
omdat ze die niet zou kunnen spelen, - best, - maar een man...
Femia Menke had in haar leven geen groote moeilijkheden ondervonden. Van
haar jeugd af aan had ze geweten wat ze wilde: actrice worden. Ze had gereisd om
zich te ontwikkelen, had les genomen van een beroemde buitenlandsche
tooneelspeelster. Ze was niet mooi, maar haar leermeesteres had haar bijna
hartstochtelijk verzekerd dat schoonheid geen vereischte was voor het tooneel. Ze
moest veel aan sport doen, haar spieren krachtig en soepel maken, ze moest veel
gaan zien, veel opmerken en luisteren in de wereld. Niet met zichzelf praten, - niet
opzettelijk over het leven denken - het leven ondergaan, en er zoo zuiver mogelijk
op blijven reageeren. Ze staalde haar energie om haar doel te bereiken, ze oefende
zich in zelftucht en werkte hard. Ze meende dat niemand een moeilijker jeugd kon
hebben, omdat ze voelde zichzelf te moeten opvoeden, maar wist niet hoe goed haar
natuurlijke aanleg was. Als ze dit had beseft, zou ze misschien haar ouders dankbaar
zijn geweest; nu keerden alle diepere gevoelens tot zichzelf terug en maakten haar
sterk en hard. Ze was zesentwintig jaar geworden en dacht zelden over een huwelijk.
Een enkele maal, als een rol haar niet lag en tegenviel, als een ander dit merkte en
ernaar wees, dan, in een ontmoedigde bui kon ze denken: ik trouw en zeg het tooneel
vaarwel. Maar de
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ontmoediging duurde nooit lang; na een nacht van rustigen slaap voelde ze de gewone
stemming teruggekeerd. Ze vroeg zichzelf: Kan ik weer op je rekenen? en mopperde
nog wat onder het aankleeden: Het is zoo hinderlijk, als je me plotseling ontvalt - ik
kan het heusch niet hebben. Onvoorwaardelijke trouw, - dat hadden we toch
afgesproken. Nou moet je niet weer zoo doen, want je drijft me tot het uiterste. Een
huwelijk, - stel je voor.
Baron Schönbrunn, al was hij jong en rijk, had dus weinig kans.
En wie was Femia Menke in zijn oogen? De dochter van een koopman, een meisje
uit den burgerlijken stand, - maar een bewonderenswaardige vrouw, - niet mooi,
zelfs niet onberispelijk van houding, maar zelfbewust en toch vol onbegrepen
levensliefde. Haar laatste woorden: Ik wil het gevoel hebben dat u beschikt - gaven
hem te denken. Hm, ze was dus toch een vrouw als anderen, ze wilde overheerscht
worden? Hij dorst het niet zeker te zeggen. Voelde hij zich nu teleurgesteld in haar,
of van haar afgedreven door een besef van eigen onmacht?
Doortje was woedend; ze liep dien avond regelrecht Femia's kleedkamer binnen. Dat
Martha daar weer omhing, deed haar ergernis nog stijgen.
- Alsjeblieft, wat beteekent dat idiote telegram?
Femia keek haar met opgetrokken wenkbrauwen aan. - Niets, zei ze.
- Pas op, je tergt me. Maar Martha, naar voren komend, leidde haar af. Er was iets
in de oogen van die vrouw... Zou ze zich aan haar hals werpen en snikken? - Hier
Martha, dit telegram; - ik had haar om raad gesmeekt, ik gaf me aan haar over, - maar
ze is een doortrapte, hartelooze....
- Laat mij maar eens zien, Doortje.
Femia zat roerloos voor den spiegel en bekeek haar eigen, spottende gezicht.
Langs de open deur liepen Frank Delmont en Hedwig; achter hen aan kwam
Monck, riep: Zijn jullie klaar?
- Niets, - las Martha - niets; word je daar zoo boos om? En wat beteekent het? Dat
ze niets weet van Frank en Hedwig. Ze zullen het haar toch niet vertellen? Doortje
borg het telegram op haar borst. Ze had besloten zich te beheerschen - ze moest nog
optreden, en ze zou straks tegenover
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Femia staan, in het publiek. Ze liep weg en sloeg hard met de deur. - Och God, zei
Martha, wat een comedie.
Richard kwam om een hoekje kijken. - Spelen we vanavond, of spelen we niet?
Femia stond op. - Nou, je zult wat zien, de actrice d'Angoulard maakt groote
vorderingen.
Monck, haastig teruggekeerd, riep: Waar blijven jullie? er wordt gehaald.
Ze moesten gearmd het tooneel opkomen, een jong paar, van de huwelijksreis
terug. - Ze kwamen.
Na afloop verzoenden de vrouwen zich. Doortje had haar woede uitgespeeld.
- Je was heel goed, zei Femia spontaan, je vergat je mooie gezicht.
- Daar zullen we op drinken, zei Frank.
Ze zaten met elkaar op het terras van een klein café tegenover den schouwburg.
Fïet was een bleeke sterrennacht in Mei; het jonge blad van de boomen geurde.
- We zullen nooit meer kibbelen, zei Femia. Trouwens, wat hebben we beschaafd
gekibbeld, is jou dat ook opgevallen? als prinsessen. - Wat beteekent dat telegram?
- Lieve, niets. - Pas op, ga niet te ver, - en de ander houdt in. Als we weer kibbelen,
zullen we het even grootmoedig doen.
Monck praatte met Wilhelmi over een nieuw stuk. Hij zei: De moeilijkheid is: ons
kleine gezelschap. Menke is heel goed, - maar... Je hebt natuurlijk dien nieuwen
criticus van ‘De Vrije Stem’ gelezen. Ik vraag me af wat het haar doet; kan een vrouw
zooiets verwerken? Jouw vrouw zou het gekund hebben.
- Heeft het vaak genoeg bewezen, zei de ander rustig.
- Ja, een pracht-actrice. Hij stond plotseling op, Wilhelmi met hem. Ze drukten
elkaar zwijgend de hand, ontroerd door de gedachte aan Maria Wilhelmi.
De maîtresse van Richard Oerbech reed voor in haar auto; Richard sprong op om
het portier te openen. Mevrouw Reynhold ging naast Femia zitten, de eenige vrouw
van den troep die ze vreesde.
- Blij je te zien, mijn kind, - je weet: liever naast de planken dan er op. Dat Richard
spelen wil- enfin, het is zijn grootste liefde.
Femia zag dat een man buiten hun kring op haar lette, - het was de man dien ze
met den onbekenden criticus had
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vereenzelvigd. De vrouw die altijd bij hem was, zat naast hem, steunde haar ellebogen
op het marmeren tafelblad en leek haar oogen overal tegelijk te hebben. Is dit een
ideaal huwelijk? dacht Femia, een huwelijk in kameraadschap? Ze wist niet wat haar
in die menschen aantrok. Hij, de criticus, vond haar een goed actrice, maar nog niet
groot. Hij wachtte op haar innerlijke ontplooiïng, - hij wachtte nu al vier jaar. Ze was
nog jong, zeker, - maar juist daarom was stilstand zoo gevaarlijk. Een oudere vrouw
zou zich mogen bezinnen op haar werk en haar leven, - zij moest zonder omzien
vooruit, nieuwe gebieden veroveren, het gulden licht ontdekken (of iets dergelijk
fraais) dat schijnt in de diepste lagen van de ziel. Als ze Maria Wilhelmi nog gekend
had, een actrice bij de gratie Gods, enzoovoort. Het was iets voor dezen man om zoo
te schrijven, - hij zou het zijn vrouw hebben voorgelezen, en samen hadden ze het
goed gevonden.
Ida Reynhold pakte haar hand. - Meisje, wat ben je in gedachten; broeit er wat?
- O nee. Ze stond op. - Neem mijn plaats, - je flirt zoo gezellig met Kurt. Een
oogenblik. - Ze ging naar de beide vreemden, sprak den man aan. - Neemt u mij niet
kwalijk, bent u de criticus van ‘De Vrije Stem’?
Ze zag zich verwonderd aangestaard. - Neen, zei de vrouw bot, en de man,
aarzelend: nee, dat nu juist niet, - waarop de vrouw begon te lachen.
Femia lachte mee. - Het is dwaas van me, ik heb het stellig gedacht.
- Ja. Wilt u een oogenblik gaan zitten? u hebt ons misschien wel eens in den
schouwburg gezien.
Femia nam den leegen derden stoel aan hun tafeltje. De vrouw had een prettige,
volmaakt natuurlijke stem. - We houden het meest van Frank Delmont, ging ze voort;
zou hij zelf wel weten hoe humoristisch hij is? En telkens speelt hij anders; ik bedoel:
in eenzelfde rol maakt hij kleine verschillen, daardoor blijft het altijd zoo levend bij
hem.
- Dus u gaat om Frank Delmont naar den schouwburg.
- Voornamelijk, - niet uitsluitend, hè Sieg?
De man bleef zwijgen.
- Misschien wilt u zelf ook tooneelspeelster worden? opperde Femia.
- Ik? O nee. Ze lachte. Ik heb mijn werk; - en ik zou het niet kunnen, voegde ze
erbij.
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Femia stond op. - Ik ga weer. Prettig dat u me niet kwalijk neemt. Ze glimlachte,
knikte.
- Dag juffrouw Menke. De man groette niet.
- Wat moest dat? vroeg Doortje, toen Femia langs haar schoof.
- Kennissen van me.
- Me dunkt, niet zoo erg toeschietelijk? - Maar de ander gaf zich niet bloot.
- Och Kurt, houd jij een auto voor me vast.
Kurt keek naar de sterren. - Het is een avond om te loopen.
- Neen, ik heb slaap.
Het gesprek wilde niet meer vlotten; alleen Monck en Wilhelmi praatten gedempt
en hevig. Boven alles uit klonk soms het kinderlijk vroolijke lachen van de vreemde
vrouw.
Toen Femia thuis kwam - ze liep door de smalle laan, de auto keerde op den
grintweg - zag ze Rejo een man uitlaten. Onverschillig langzaam en met geluidloozen
tred kwam hij haar tegemoet, nam zijn pet af. Het was nog bijna een jongen, zag
Femia, hij had een mager, hongerig gezicht, en dat onderworpene in de donkere
oogen, dat Rejo in het begin ook had gehad. Haar eerst gewekte gevoel van boosheid
veranderde. Ze zou met Rejo praten.
Ze vond het meisje doende zich uit te kleeden. - Wat een haast ineens, zei ze,
scherper dan ze had gewild.
- Ik heb zoo'n slaap.
Femia keek naar het bed, dat onaangeroerd was. - Jawel, eerst zoo lang vrijen....
Rejo schudde haar hoofd. - Hij is mijn broer, zei ze.
- Zoo, weet je dat zeker?
- Dezelfde ouders - een broer.
- Kwam hij je terug halen?
- Nee, ze hebben armoe.
De rechtstreeksche antwoorden van het kind troffen Femia. Ze is altijd te
vertrouwen geweest, dacht ze, en aarzelde met haar volgende vraag: Heb je... had je
iets om hem te geven?
- Geld - een beetje maar.
- Hm; waarschuw me als hij weer komt, dan kan ik... Haar argwaan roerde zich
opnieuw. - Waarom kwam hij zoo laat?
- Hij kwam niet laat.
Op dat oogenblik hoorde ze een zacht, klagelijk geroep.
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- Tante Lize, zei Femia, en liep meteen weg. Bij de deur vroeg ze: Heeft Lize druppels
gehad?
- Nee, ik dacht zij slaapt.
Beduvelt ze me, vroeg Femia zich af, heeft ze Lize niet eerder gehoord door dien
‘broer’?
De zieke lag scheef in een omgewoeld bed en kreunde. - Nou, nou, is het zoo erg,
moet er een dokter komen?
- Hè? vroeg Lize, en sloeg haar oogen op.
- Dag oudje; wie ben ik? Zeg eens: Femia.
Maar de vrouw noemde nooit meer iemand bij den naam, en richtte haar enkele
woorden tot de leegte. Ze was bijna blind, en toch hadden haar oogen nog een
scherpen blik. Femia voelde haar pols. - Heeft u pijn? vroeg ze. Waar zit die pijn
dan, in de maag? - De pols was flauw, maar rustig.
Rejo kwam de kamer in; ze droeg een wit jakje zonder mouwen, en een witte,
geplooide rok. - Helpen? vroeg ze.
Femia knikte. - Trek de lakens wat recht, ik zal haar zien op te tillen. Neem eerst
de dekens weg, en het kussen. Zooze is zwaar. Nu hijgde ze van inspanning. - Twintig
druppels, Rejo, en vergeet niet straks je deur open te laten; ik kan het niet helpen, ik
heb mijn nachtrust ook noodig.
Rejo antwoordde niet.
- Als ze erg veel kreunt, moet morgen de dokter komen.
- De dokter, ja, zei Lize.
Femia boog zich opnieuw over haar heen. - U wilt altijd graag den dokter hebben,
bent u dan zoo ziek?
- Ziek? het klonk vaag, verwonderd. Neen.
- Arme, zei Rejo.
- Ze wil dat we ons met haar bemoeien, maar ze heeft toch de zuster, den heelen
dag. Ze keek Rejo aan. - Mag jij de zuster wel?
Het meisje sloeg haar oogen neer. - Ik weet niet, - zij en ik - nee.
Femia glimlachte. Ze zag de blonde zuster voor zich met de harde, ontevreden
trekken, en daarnaast het Zigeunerkind, slordig en mooi. Het verlangen steeg in haar,
Rejo te beschermen, goed voor haar te zijn. Ze dacht ook aan den blik van dien
jongen. - Kom, zei ze een beetje bruusk - we gaan naar bed.
Twee nachten later wekte Rejo haar. - Niet slapen, - zij is ziek.

Leiding. Jaargang 2

251
Femia stond onmiddellijk op. De vroege morgen lichtte door de ruiten, grauw en kil;
van ver kwam hanengekraai.
Tante Lize, in haar nog donkere kamer, kreunde schreiend; haar wangen waren
koortsig heet.
- Doe de gordijnen open, Rejo, en blijf bij haar; ik zal den dokter telefoneeren. Ze
liep door het stille huis; het nachtelijk zwart verbleekte, werd ijler, weggevaagd door
een nog kleurlooze klaarte. Een paar musschen begonnen snerpend te sjilpen. De
stem door de telefoon, door Femia opgeroepen, kwam haar toch onverwachts - een
diepe mannenstem. Ze sprak, hoorde: Goed, ik kom dadelijk.
Met Rejo samen waschte ze de zieke, ruimde de kamer wat op. Toen stuurde ze
het meisje naar beneden om den dokter af te wachten; ze wilde niet dat hij zou bellen.
Het licht werd sterker en warmer van kleur; in den parelgrijzen hemel kwam een
blauw-gouden schittering. Aan alle kanten zongen nu de vogels.
De zieke zag het licht niet; ze gooide haar hoofd heen en weer, en praatte rusteloos.
- Stil maar, nu komt de dokter, die maakt alles goed. Over welk kindje praat u
toch? Heeft u dan een kindje gehad? Een meisje, heette het Rosa? U noemt haar altijd
Rosa. Geef eens antwoord. - Diep boog ze zich over het bed. - Ik ben het, Femia,
zeg het dan eens. - Ze pakte de zieke bij de schouders, drukte die neer, moest zich
bedwingen er niet haar volle kracht op te geven. De sterke drang was in haar dit leven
te kennen, het geheim ervan, dat wat het zoo zeer had geschaad. Maar ze ging weer
zitten en wendde haar oogen af. Teveel inspanning, dacht ze, het helpt me niets, ik
krijg geen enkel woord terug.
De dokter kwam. Ze verontschuldigde zich, - het was zoo vroeg, maar mevrouw
Rettich had koorts, - en haar maag...
- We zullen eens zien, zei hij rustig. Hij praatte tegen de zieke, maar vroeg haar
niets; ze bleef nu onbewegelijk liggen. Het onderzoek duurde lang. Eindelijk zei hij:
Ik kom in den avond nog eens terug; - ik zal medicijnen laten brengen.
Femia vroeg of ze de verpleegster iets moest opdragen, en hij gaf enkele
aanwijzingen. - Mevrouw blijft natuurlijk in bed, - ik kan niet zeggen wat dit worden
zal.
Samen liepen ze naar beneden en bleven in de open huis-
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deur staan. De jonge dag was nu volkomen; het gras en de lage struiken parelden
van morgendauw, de hemel boven de hooge boomkruinen was wolkenloos en
glanzend.
- Het is een vreemd geval, zei Femia, voor u als medicus misschien niet, - maar
ik vraag me af: Heeft ze een ziel?
De dokter glimlachte. - Dat weet ik niet; ik kan ook vragen: Heeft u een ziel?
- Ik, als normaal mensch - twijfelt u daaraan?
- Neen, ik denk er niet over.
- Haar ziel is verstoord, of vernietigd, maar wat beteekent die ziel, als ze tijdens
ons leven sterven kan?
Hij antwoordde niet en ze bleven een oogenblik zwijgend naar buiten kijken.
- Rijdt u mee? vroeg hij dan, - het is een prachtige morgen.
- Dank u, ik ga nog wat slapen. Om negen uur moet ik in den schouwburg zijn,
we zijn de slaven van ons werk.
- We zijn vrij om te doen wat ons goeddunkt, antwoordde hij, en stak haar zijn
hand toe. - Juffrouw Menke, wel te rusten, en denk niet te veel over de ziel.
Ze sloot de deur achter hem. Nu zal ik een briefje neerleggen voor de zuster, dacht
ze, dan kan ik nog twee uur slapen. - En meteen voelde ze een bijna hartstochtelijk
verlangen naar haar werk.
Slot volgt.
ELISABETH ZERNIKE.
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Ritme en metrum
IV.
Ritme is levensbeweging. Maar niet de natuurlijke levensbeweging zonder meer. De
geest moet erbij komen.
‘Weder das Rauschen des Meeres’ - zegt een duitsch schrijver - ‘noch der Fall der
Regentropfen ist an sich rhythmisch: beide Vorgänge sind gleichmässig monoton,
rhythmuslos. Der Mensch kann, um der unersträglichen Monotonie dieser natürlichen
Gliederungsformen zu entrinnen, dieselben rhythmisieren, er kann in die Vorgange
von sich aus einen Rhythmus “hineinlegen”. Dann tritt er ihnen aber aktiv, nicht rein
passiv gegenüber.’
Op dezelfde wijs kan men van de marschbeweging spreken. Wijzelf ritmiseeren
de eindelooze reeks van stap-stap-geluiden door ze in groepen te verdeelen, die
terugkeeren, maar die we ook kunnen afwisselen.
Hoe gaarne onze geest zoo werkzaam is, blijkt wel als we opzettelijk naar het
klokgetik luisteren. Het duurt niet lang of we veranderen tik-tak, tik-tak, in tik-tak-tik,
tik-tak-tik en leggen er zoodoende een ritme in, een spel van gelijkheid en afwisseling,
zooals het ons behaagt.
Men kan het vermogen waarvan ik hier spreek wel ‘oor’ noemen, maar dan is het
toch niet een enkel-luisterend, maar een werkzaam oor, en wat is het werkzaam oor
anders dan het orgaan van een werkende geest?
Evenmin schijnt het mij voldoende om van ‘rythmisch gevoel’ te spreken. Dat
gevoel kan niet enkel passief zijn, niet enkel opnemend; het moet, van zich uit, de
reeks van gewaarwordingen ‘verdeelen in als gelijk gewaardeerde maten’. Daar mee
is evenwel gezegd dat het doet wat des geestes is.
Ook ons spreken is niet zonder meer ritmisch. Er wordt onritmisch gesproken en
geschreven. Zij die het doen leggen wel de klemtonen die de steunpunten van hun
volzin zijn, maar zij brengen niet in de verhouding van die klemtonen tot elkander
de regelmatigheid met afwisseling die aan de zin het ritmisch verloop geeft.
Er is geen sterker geestelijke inspanning dan ritmisch schrijven, het zoodanig
schikken van de woorden naar klank en beteekenis, dat de heele mensch, met al zijn
vermogens van geest en zintuigen, zich bevredigd voelt.
Een dergelijk schikken beproeft een schrijver in iedere prozazin. Maar wat doet
hij in het vers?
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Inderdaad niets anders; en toch is er een onderscheid. Iedere volzin is tegelijk klank
en beteekenis. In het proza gaat de nadrukkelijkste werking van de laatste uit, in het
vers van de eerste.
Scherper durf ik het onderscheid niet vaststellen; maar ook zoo is het voldoende.
Er volgt immers uit dat de ritmische beweging - die toch een zinnelijk waarneembare
beweging is - een overwicht krijgt, dat ze min of meer als op zichzelf bestaand
klankverloop wordt waargenomen, dat de geest dus allereerst in haar zijn bevrediging
zoekt.
Nu geloof ik, dat als men welke geest ook tot opgaaf geeft bevrediging te zoeken
in een klankverloop, hij het zoo duidelijk mogelijk geordend wenscht. Hij zal het
onvermijdelijk op zulk een wijs ritmiseeren dat het als geheel overzichtelijk en in al
zijn deelen gemakkelijk ontleedbaar is.
Dat wil zeggen: het heele gedicht is één ritme, één lijn die men van het eerste tot
het laatste woord volgen kan. Maar het éene ritme is verdeeld in kleinere, op zichzelf
herkenbaar, maar die ieder een beeld van het eene zijn. In strofen, in regels, in
regeldeelen en verbindingen van silben.
Van metrum is geen sprake, want het ritme is het gedichtals-klanklichaam, een
saamgroei van regelmaat en verscheidenheid; terwijl het metrum een abstractie is.
Toch is het duidelijk dat de geest zich maar even hoeft te bezinnen om uit de vele
ritmen het traditioneel geworden schema af te leiden, en dat dit dan verder invloed
uitoefent.
Telkens in tijden als de fantasie weer wakker wordt, als een krachtig levensritme
zich in vers-ritmen wil verzinnelijken, zullen dichters trachten die invloed te
weerstreven, hem te overwinnen, aan hem te ontkomen. De oude vorm wordt
gewijzigd, verlevendigd, gebroken, opdat hij de uitdrukking zijn kan van een nieuwe,
een fellere, een andersgeaarde vormdrift. Maar ook het nieuwe gedicht zal niets
kunnen zijn dan één ritme, ontleedbaar in vele ritmen, een saamgroei van regelmaat
en verscheidenheid. Als soort zal het straks ook zijn schema oproepen en de vraag
is dan welk tusschen het oude en het nieuwe schema het onderscheid zal zijn.
Ik zeg: als soort zal het gedicht zijn schema oproepen. Ja, hoeveel van dergelijke
soortvormen zijn er niet. Een strofenvorm als het sonnet, een rijmvorm als de terzine,
een regelvorm als de alexandrijn zijn wel zeer sterke, men zou zeggen onverwoestbare
voorbeelden. Als men zulke ziet moet men
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wel erkennen dat het schema niet iets gerings kan zijn. Als een dichter ze gebruikt
zal hij moeielijk kunnen volhouden dat de gedachte aan maat niet voor hem bestaat.
Ze bestond niet voor hem toen hij dichtte, maar ze bestond vroeger voor hem en de
versvorm moest in zijn onderbewuste zijn afgedaald eer hij hem in het gedicht weer
verschijnen kon.
Nu evenwel ontstaat er een tegenspraak, die we vooral in onze tijd niet kunnen
loochenen.
De dichter wil, zegt hij, met geen enkel schema meer iets van doen hebben. Hij
wil wat hij noemt het vrije vers.
Laat ik, om daarvan te spreken, teruggaan in mijn eigen herinnering. In 1883,
1884, 1885 schreef ik Rouw om het Jaar, In Memoriam Patris en nog enkele zulke
gedichten. Kloos noemde dit vrije verzen, en ze waren inderdaad van een dubbele
vrijheid, namelijk vol afwisseling in ritme en in regellengte. Dergelijke vrije,
onregelmatige verzen schreef men echter, deels onder invloed van het oude
balladen-vers, deels om te ontkomen aan de fransche regelmaat, in de 18e eeuw al.
Andere soorten van vrije verzen had men zelfs in de 17e eeuw en reeds vroeger.
Zoodra het vers, onder zuidelijke invloed, regelmatig geworden was, kon het niet
anders of in noordelijker landen moest telkens weer de eigen aard van het daar
inheemsche vers, dat accentueerend was, doorbreken en de lust naar wat meer
afwisseling van onbetoonde silben tusschen de accenten bovenkomen. Er was daar
dan eigenlijk meer een on- of halfbewuste strijd tusschen twee systemen, dan het
afzien van ieder systeem.
Een beslister verzet scheen, omstreeks 1887, de strijd voor het zoogenaamde vers
libre in Frankrijk. Daar was de lettergrepen-telling inheemsch. Een eigenlijk
accent-vers gebruikte men niet. Het was dus een ongewoon iets dat Gustave Kahn
(die ik al noemde), inplaats van het symmetrisch ingedeelde fransche vers, regels en
strofen ging schrijven bestaande uit afwisselende ritmen die hun eenheid hadden in
wat hij noemde ‘un arrêt de voix et un arrêt de sens’. Eenvoudig dus, zou men kunnen
zeggen, een natuurlijk ingedeeld spreken. Regels zou men kunnen maken, rijmen
zou men kunnen gebruiken, strofen zou men kunnen vormen; maar uitsluitend naar
de behoefte van zin en oor.
Het spreekt vanzelf dat men van dit vers maar weinig behoefde af te nemen of het
was proza. Nu de gelijkmatige alternantie van de silben was weggenomen, werden
de steunpunten
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onvermijdelijk, zooals Mockel opmerkte, de zinsaccenten, die in 't fransch, zooals
we weten, wisselend, soms zwevend zijn. Het was de vraag of het ritme, hoewel het
zeer vloeiend en glijdend werd, niet die vastheid en doorzichtigheid verliezen zou
die het gedicht tot meer maakt dan een enkele bekoring van zintuigen en een
dithyrambische gedachten-reeks.
Toen ik voor het eerst met de theorie van het vers libre kennis maakte, omstreeks
1888, zag ik er voor ons, die al de vrijheden van het accent-vers genoten, geen
voordeel in. Ik vond het uitsluitend een fransche aangelegenheid.
Evenzoo was het niet in aansluiting aan eenig prosodisch streven, dat het volgende
jaar sommige verzen van Gorter ontstonden, die in kleine kring nog grooter opzien
dan zijn Mei verwekten.
In het algemeen kan men zeggen dat er bij nieuwere kunstenaars, ook bij de
kunstenaars van het woord, een drang bestond om de gedachte achter te stellen bij
het gevoelsleven. In 't begin van de beweging van '80 was die drang niet zoo sterk.
Voor Perk en Kloos - om alleen maar deze te noemen - was het gedachteleven wel
degelijk van beteekenis. Gedachte zoowel als gevoel konden worden opgenomen in
de verbeelding. Anders stond het met de naturalistische prozaschrijvers en de
impressionistische schilders, onze bondgenooten. Wat zij aankweekten was niet de
gedachte, maar het gevoel naar een bepaalde zijde: de zintuigelijke gewaarwording.
Gorter's Mei was een werkelijke bloei van zintuigelijke gewaarwording, maar
gebonden in een verbeeldings- of geestesvorm: het sprookje van Mei en Balder. Toen
het gedicht voltooid was, werden zijn gewaarwordingen niet langer bijeengehouden
door een geestelijk concept, dat ze hadden te dienen, maar ze werden oppermachtig,
berustten op hun eigen recht, en trachtten zich uit te drukken.
Een mooi voorbeeld van zulk een gewaarwording is het vers, dat ik afschrijf:
De lamp schijnt, de kamer is open,
buiten hoor ik de wind loopen.
De bladen, de flappende bladen,
de flaplentebladen - de flapnachtbladen,
ze zijn groen en ze zijn zwart en slap,
hun natte lippen, 't slap handegeklap,
hoor 't opwaaien, 't alle-weggaan,
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daar komen ze weer aan het schermutsel in 't donker van zachte wapenen,
het aan elkander klapperen,
hoor ze in de verte aangaan,
de nacht is heel opengegaan
als sluizen langs mijn hand koel gezoen en gestrook,
het licht schijnt als in rook,
't is als om slapen te gaan,
in 't schijnlicht, die vlijblaân, 't opgaan, 't neergaan.

Dit was een klein gedicht: één gewaarwording, die tegelijk een stemming opwekte,
een stemming waaruit zoo goed als alle bewustzijn geweken was. Die gewaarwording
ging open in meer dan twintig saamstellende gewaarwordingen, en het scheen alsof
het gedicht ontstond doordat die gewaarwordingen achter elkaar, zonder bekommering
om een metrum werden opgenoemd. Toch was dit niet geheel waar; rijm en verschil
van regellengte deden veel om het ritme lijn te geven.
In het daaropvolgende grootere gedicht De Dagen, hoewel ook daar rijmen en
verschil van regellengte bleven, scheen het evenwel of de dichter werkelijk niet
anders wou dan een gedicht dat door het eenvoudige noemen van gewaarwordingen
zou ontstaan. Van aktieve geestes-werking die het zou ordenen en doorlichten, d.w.z.
ritmiseeren, was hierin niets. Het was chaotisch, zooals alle gewaarwordingsleven
op zichzelf chaotisch is.
Niet Gorter, maar Van Deyssel noemde de theorie waarvan deze verzen uitgingen,
toen hij in 1898 mijn gedichten De Schoone Schijn en het Duindal besprak. ‘Ik
begreep niet innig’ - zei hij - ‘wat Verwey bedoelde met zijn nadrukkelijk
specializeeren van het “vers” - - ik begreep niet hoe iemand uit kon gaan van
rhythmen, van “geluids-schemaas”, en, zoo die ontbraken, in elk geval van metrische
gegevens, daarvan uitgaan ter opsporing der te verwerkelijken poëzie, in plaats van
uit te gaan van de meest simpele waarneming en die zich te doen verdiepen,
afwachtend welk poëtisch leven die van zelve wellicht zou aannemen.’
In die laatste woorden lag zijn sympathie met Gorter.
Ik zelf had in Januari van datzelfde jaar geschreven: ‘Gorters hoop dat hij van de
zintuigelijke aandoening uitgaande even goed tot een beeld zou geraken als van de
innerlijke ver-
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beelding uit, was (in 1890) teleurgesteld. De zinnen van alle zijden om de dingen
speurende konden zelden hun buit zoo ordenen dat het beeld van die dingen ons
zichtbaar werd.’
Van Deyssels uitspraak en de mijne bevatten dezelfde tegenstelling. Volgens de
eene bewering ontstaat ritme uit lijdelijke gewaarwording, volgens de andere door
aktief ingrijpen van de geest die de chaos van de gewaarwordingen ordent.
De strijd tusschen die twee opvattingen beheerscht niet alleen ónze dichtkunst,
maar ook die van de omliggende landen, en ook die van Amerika. Het laatste kunnen
wij niet noemen zonder te denken aan Walt Whitman, wiens Leaves of Grass, in
1855 voor het eerst (ten deele) verschenen, eerst omstreeks 1890 de europeesche
practijk begonnen te beïnvloeden.

V
Als de Franschen een vrij vers schrijven doen zij niets anders dan hun silben-vers
vervangen door een accent-vers. Als de Germanen een vrij vers schrijven, ontdoen
zij hun accent-vers van de invloed die het silben-vers erop heeft uitgeoefend.
Het vrije vers is dus in wezen een germaansche creatie.
Het ritme van het germaansche vers loopt voort over duidelijk kenbare
zins-accenten. Maar zins-accenten zijn niet in de eerste plaats elementen van het
vers, maar van de zin. De zin, de volzin heeft in het accent zijn middel van zingeving,
verdeeling, ordening. Op zichzelf kunnen de accenten, de klemtonen, dus nooit
hoogtepunten zijn van een versmelodie. Ware dit zoo, dan waren alle proza-zinnen
melodisch en vers. Zins-accent en melodisch hoogtepunt zijn dus twee, d.w.z. de
beklemtoonde lettergreep moet zóó zijn dat zij in de melodische beweging bruikbaar
is. In de eerste plaats bruikbaar als klank, maar misschien ook wel als beteekenis,
want beteekenissen werken door de associaties die ze opwekken, niet weinig
zintuigelijk.
Uit deze overwegingen blijkt dat het beheerschende element, in alle verzen, ook
in de germaansche, 't zij die veel of weinig ‘vrij’ zijn, in de woordmelodie gelegen
is. Is deze kenbaar, meer dan het accent, dan is men geneigd het gesprokene als vers
te kenschetsen, is het omgekeerde het geval, dan zegt men liever dat het proza is.
Dit is dus tegenover vrije verzen, die de prozavorm vaak zoo zeer naderen, het
eerste kriterium. Men vraagt of ze
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melodisch zijn. Alleen wegens de melodische opeenvolging van zijn tonen - dus
wegens een zuiver zinnelijk element - kan een rede die overigens het voorkomen
van proza heeft, aanspraak maken op de naam van vers.
Nochtans kan zelfs een melodisch gedicht zwak-ritmisch zijn. Ritme is het heele
gedicht, zooals het niet enkel tot de zinnen, maar ook tot de geest spreekt. Het is zelf
een eenheid van zintuigelijkheid en geestelijkheid. En de vraag is dus aan welk
menschelijk orgaan het zich als zoodanig kan kenbaar maken. Welk menschelijk
orgaan voorstellingen opneemt die tegelijk lichamelijk en geestelijk zijn. De zintuigen
op zichzelf kunnen zulk een orgaan niet wezen: die ontvangen niets dan
gewaarwordingen van uiterlijkheid. De geest, als denken, kan het ook niet zijn, want
die rekent enkel met afgetrokkenheden. Het moet een onmiddelijk
voorstellingsvermogen zijn dat uiterlijk voorkomen en innerlijke zin in hun eenheid
samenvat, begrijpt en erkent. Dit vermogen is geen ander dan onze verbeeldingskracht.
Die vormt een beeld waarin buiten en binnen, voelen en denken, elkaar doordrongen
hebben: een verbeelding, maar die de onmiddelijke representant is van de voor haar
liggende werkelijkheid.
Stellen we ons dus tegenover een gedicht, dan zal de enkele ervaring dat het
melodisch is ons niet voldoen. Bevredigt het tevens ons denken, dan is dat een begin
van bevrediging, maar geen volledige. Geheel bevredigd zijn we pas wanneer de
eenheid van melodie en gedachte ons zoozeer aangrijpt, dat wij het gedicht, het
levende ritme, eenheid van zinnen en geest, door onze verbeelding voelen
overgenomen en het ons eigen maken, zoodat het is of wij door die verbeelding zelve
het opnieuw voortbrengen.
Het spreekt vanzelf dat een gedicht, om zóó tot ons te kunnen spreken en op ons
te kunnen werken, vóór alles het karakter van éénheid hebben moet, - niet enkel van
zinnelijke, of van verstandelijke, maar van gestaltelijke eenheid. Het gedicht dat één
levend ritme is, moet als innerlijke gestalte door ons kunnen gezien worden.
We behoeven niet te vragen wat iedere levende gestalte, als ze geheel en al levend
is, tot gestalte maakt. Het is de verhouding tusschen haar deelen, de eene als
noodzakelijk gevoelde verhouding die blijkbaar maakt dat ze een gestalte en levend
is. De wet van het gedicht kan dus in niets anders gezocht worden dan in zulk een
verhouding, d.w.z. in een
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niet maar gevoelde, doch als noodzakelijk gevoelde maat.
Willen wij een gedicht, als het eenmaal in onze verbeelding is opgenomen, geheel,
tot in alle onderdeelen nagaan, dan moeten wij de maat ontdekken waarin het
geschreven is. Die maat is niet een of ander bestaand metrum, hoe veel of weinig dit
ook tot het ontstaan van het gedicht moge hebben bijgedragen, maar het is de maat
van het ritme, het spel van gelijkheid, herhaling, tegenstelling dat in voortdurende
weving en vervlechting de struktuur van het gedicht bewerkt.
Zien we een gedicht van Nine van der Schaaf: De Optocht.
Een wonderlijke drom gaat aan het vuur voorbij
Van de flambouwen. Vreugde op de gezichten wordt
Nu bleek en strak. 't Veelsoortig smartgelaat
Der menschen beeldt zich uit. 't Verborgne treedt
Uit hartenschuilhoek voor. Er dreigt een woest alarm,
De fakkels sidderen woest. Te stiller het gelaat
Dat in het licht staart bij de roes van kreet
En feestgebaar. Het zegt zijn somber zijn. Het grijnst
Bij 't dolle dansen gaan. Het stom misbaar verglijdt,
De schaduwen dansen om het wezen snel.

Dit ritme is rustig, en zóó regelmatig van heffing en daling dat men een schema van
beurtwisselend beklemde en onbeklemde silben er onder kan schuiven, zonder dat
het noemenswaardig er van afwijkt. Maar in dat rustige, regelmatige ritme is een
buitengewone onregelmatigheid van rusten. Haast zonder uitzondering valt de rust
niet aan 't eind van een regel, maar ergens er midden in. Bij de tien verzen is er
eigenlijk maar één dat men, als een vers op zich zelf, eruit kan lichten:
De schaduwen dansen om het wezen snel.

Nergens elders kan men uit het gedicht een gedachte afzonderen die niet een of meer
fragmenten van verzen bevat. Toch wordt het melodisch verloop van de verzen
nergens verbroken. Iedere regel is een duidelijk erkenbaar element erin en met zachte
gradaties van toon daalt het van zijn begin naar zijn einde. Maar onder die melodie
is de gedachte klaarblijkelijk driftig bewogen. Waardoor?
Als men het gedicht goed leest, wat men niet kan doen voor men het geheel
doorgrond heeft, verdeelt men het ritme allereerst in vier gedeelten. De eerste roept
de voorstelling op van een ‘wonderlijke drom’, die voorbijtrekt in het flikke-
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rend fakkellicht. De tweede die van de in dat licht één oogenblik geziene gezichten:
drukken ze vreugde uit? tegen dat schijnsel worden ze bleek en strak, smartgelaten,
het veelsoortige smartgelaat van de menschen, hun eigenlijke gelaat, dat de
verborgenheid van hun hart toont. Nu komt er in de stoet een onrust: een dreigend
alarm, een woest flikkeren van toortsen. Dit is het begin van het derde gedeelte;
waarbij het nu eenmaal gemonumentalizeerde gelaat van de menigte onmiddelijk als
‘te stiller’ opdoemt, zijn somber bestaan uitdrukkend, grijnzend bij zijn overgang tot
de dolle dans. Vierde gedeelte: het vizioen is voorbij:
De schaduwen dansen om het wezen snel.

Deze vier gedeelten scheiden zich van elkander af door ietwat langere rusten dan in
hun geledingen voorkomen.
In de enkele oogenblikken dus dat de stoet zichtbaar was, beleefde de dichter:
eerst alleen het wonderlijke van zijn voorkomen, toen het bleeke en strakke van de
feestvierende gezichten, toen de transformatie van die gezichten tot zoovele
verscheidenheden van het ééne menschelijke smartgelaat, uitdrukking van het
wezenlijke in de mensch. Dat beeld werd door woester beweging van licht en menigte,
alleen stiller, somberder, eindelijk een grijns in de dolheid van de dans. Het wezen
van de menschheid had ze gezien en uitgesproken: rondom dat wezen dansten enkel
schaduwen.
Dit veelvoudig leven, van gewaarworden overgaand tot zien, van zien tot
veralgemeenende verbeelding, tot een verbeelding die dan op zichzelf verschillende
stadia van uitdrukking doorloopt, heeft plaatsgehad; maar de rust van de toeschouwster
is daardoor niet gebroken. Het heele gebeuren was een stroom, een ritme, en de
ongestoordheid van dat ritme vertolkte zich in een melodie.
Geen wonder nu dat in dit ritme, onder die melodie, de rust, het eenige middel van
verdeeling waarover de melodie te beschikken heeft, een aktieve taak had. Zij moest
al de bedrijven van dit drama uit elkaar houden, en bemerkbaar maken dat zij dit
deed. Zij plaatste zich in de stroom, telkens en telkens weer, en volgde daarbij niet
de drang van de versregel die haar aan zijn eind wenschte, maar juist daar waar ze
niet werd verwacht. Het plotselinge van de overgangen, het flakkerende van het licht,
het korte van het oogenblik, het verstarde, gebeeldhouwde, gemonumentalizeerde
van alle
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momenten in dit voorval kreeg zoodoende zijn uitdrukking in het vers, zijn ritmisch
equivalent.
Ritmisch equivalent van een heftig en veelvoudig gebeuren, dat uiterlijke en
innerlijke elementen had doen saamwerken tot een gruwelijk vizioen, werden ook
de woorden, zoowel door hun klank als door hun beteekenis.
Er is geen enkele poging de toon te verheffen boven die van het maatvolle
spreek-ritme.
Een wonderlijke drom gaat aan het vuur voorbij
Van de flambouwen.

De woorden ‘wonderlijke’ en ‘vuur’ krijgen de sterkste nadruk. Ook is er een zekere
opzettelijke langzaamheid, bijna iets slepends, in het vasthouden van de woorden.
Dit duidt op twee trekken die het heele klanklichaam van het gedicht beheerschen.
De sterkste tonen verschijnen er altijd bij wijze van tegenstelling. Vreugde die bleek
en strak wordt. 't Veelsoortige dat zich uitbeeldt. 't Verborgene dat vóór-treedt. En
zoo telkens. Het konflikt van donkerte en licht, van feestvreugde en starheid, van
innerlijke ellende en uiterlijke jubel zoekt telkens zijn praegnanste uiting en
zichtbaarheid. Een woordkoppeling als ‘stom misbaar’ is als een uiteindelijke vondst.
Tegelijk het verwijlen, omdat ieder woord vol is van beteekenis. Geen enkel dichter
zou het gewaagd hebben om eenzelfde woord, het woord ‘woest’ zóó te herhalen.
Het woeste alarm dreigt, en tegelijk is er het woeste sidderen van de fakkels. Die
twee momenten hoorden bij elkaar, er was maar één woord voor en het ging hier niet
om bevallige verscheidenheid, maar om het blijven bij de grondgalm, die gruwen
uitdrukte. Wild is ongebonden, maar woest is chaotisch.
We merken hier al op dat klank en beteekenis in de woorden verbonden zijn.
De klank van Nine van der Schaaf, is niet sonoor, klinkend, maar wel vol en zacht.
In die volheid evenwel die door de klinkers wordt uitgedrukt, is een opzettelijk door
de medeklinkers aangebrachte verlangzaming en demping. De oorzaak hiervan ligt
aan de scherpte waarmee zij op de beteekenissen van de woorden let. Zij wil dat de
hoorder niet enkel hoort maar tevens doordringt tot de zin. Wie dat niet doet, loopt
gevaar haar werk te meten aan de een of andere esthetische standaard en niet te zien
hoe het is. Laat iemand eens de achtste regel uit dit gedicht lichten.
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En feestgebaar. Het zegt zijn somber zijn. Het grijnst

Naar de zin kan natuurlijk niemand dit fragment verstaan als hij het gedicht niet kent.
Toch zal menigeen, ook als hij het in het gedicht leest, vragen: is dat nu een vers?
Ja, dat is een vers, en wel in hoogste zin. In zijn begin en zijn eind heeft het de sterkste
tegenstelling van klank, beweging en beteekenis, van dichterlijke verbeelding dus.
En in zijn midden heeft het een woordencombinatie, die een heele volzin is, maar
een volzin die men klaarblijkelijk pas begrijpt als men op het laatste ‘zijn’ en niet
op ‘somber’ een accent legt. Maar let nu eens op hoe in deze half-doffe, half-schrale
klinkers, de allitereerende medeklinkers tegelijk de weg wijzen en nopen tot
langzaamheid. Het is of de dichteres zeggen wil: zie, nu komt naakt wat ik wou
ontsluieren, het ‘sombere zijn’ van die feestvierders. ‘Het grijnst bij het dolle dansen
gaan.’ - Daarmee loopt het gedicht ten einde en het feit dat zij bezig geweest is het
zijn, het wezen te zoeken in die vertooning wordt bevestigd in de slotregel: om het,
nu onthulde wezen, danst weer de duisternis die het verbergt.
Als men nu nog eens het gedicht herleest, dan zal men zien dat de hier besproken
versregel, die zoo weinig een eenheid schijnt, zijn heele inhoud résumeert. Tusschen
het feestgebaar en het grijnzen ligt er het stille gelaat dat zijn sombere
levenswerkelijkheid uitspreekt. Daarom zei ik dat juist deze regel in hoogste zin
dichterlijk is. Hij toont het grondtype van het gedicht waartoe hij behoort, dus het
type van zijn ritme, zoo duidelijk mogelijk. Dit type is er niet enkel een van
kontrastwerking, maar van worstelend konflikt en door het heele gedicht is die
worsteling, als de wezenlijke maat van het ritme, in alle elementen waar te nemen.
Worsteling die alleen daardoor een eenheid is dat ze melodische verbeelding werd.
Dat Nine van der Schaaf, bij uitstek de schrijfster van vrije verzen, toch meer dan
eens zich voelt heengetrokken naar een geregelde afwisseling van beklemde en
onbeklemde lettergrepen, en zelfs naar een bepaalde verslengte, bewijst wel dat
metra, ook als men er niet aan denkt (zooals zij zeker niet) geweldige machten zijn.
De Optocht is duidelijk ‘jambisch’, en drie belangrijke regels, drie van de tien,
namelijk de derde, de zevende en de slokregel, vallen in 't gewone type van de
zoogenaamde vijfvoet.
Men kan zeggen dat dit maar een zienswijs is. Ik houd het
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voor een feit; maar ook als men zou kunnen waarmaken dat deze verzen niet
alterneerend, maar accentueerend zijn, dat zij dus bestaan uit een zeker aantal
beklemde tonen met tusschengelegen onbeklemde in ongeregeld aantal, dan maakt
men toch ook weer de nabijheid van een schema duidelijk, het schema namelijk van
het middeleeuwsch-germaansche vers.
Om het karakter van het gedicht De Optocht goed te laten uitkomen, zijn strijd
tusschen, eenerzijds, een toch wel zeer regelmatig vers en, anderzijds, een volzin die
ten opzichte van dat vers zeer weerbarstig is, zal ik het op zulk een wijs afschrijven
dat iedere volzin, en ook zijn verhouding tot het vers, duidelijk zichtbaar wordt.
En wel, als volgt:
1. Een wonderlijke drom gaat aan het vuur voorbij
Van de flambouwen.
2. Vreugde op de gezichten wordt
Nu bleek en strak.
3. 't Veelsoortig smartgelaat
Der menschen beeldt zich uit.
4. 't Verborgen treedt
Uit harten-schuilhoek voor.
5. Er dreigt een woest alarm.
6. De fakkels sidderen woest.
7. Te stiller het gelaat
Dat in het licht staart bij de roes van kreet
En feestgebaar.
8. Het zegt zijn somber zijn.
9. Het grijnst
Bij 't dolle dansen gaan.
10. Het stom misbaar verglijdt.
11. De schaduwen dansen om het wezen snel.

De vier gedeelten waarin we het gedicht eerst ontleedden, blijken er nu elf te zijn.
Elf volzinnen op tien versregels. En, zooals we nu dadelijk zien, er is maar één onder
die elf die juist met een vers samenvalt, en die ééne is de slotregel.
Het eerste vers mag zich geheel uitstrekken, maar de zin gaat verder. Drie maal
achter elkaar beslaat daarna de zin twee versfragmenten, en we zijn nu midden in de
vijfde regel. Van deze is op eenmaal de tweede helft en heele volzin. Evenzoo de
eerste helft van de zesde. Maar aanstonds breidt de zin zich uit en neemt de rest van
dit zesde vers, het heele
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zevende en een deel van het achtste in zich op. Plotseling een volzin die midden in
de regel ligt, dus nog altijd een deel overlaat. Dit deel samen met de helft van het
negende vers vormt een nieuwe zin. Een nieuwe zin ook de tweede helft van hetzelfde
vers. Eindelijk in de tiende regel zijn volzin en vers in elkaar bevredigd.
Wat hier wordt uitgebeeld is klaarblijkelijk de strijd tusschen vers en volzin tot
aan hun noodzakelijke bevrediging. Het vers voegt zich naar de gedachte, het heeft
eerst twee keer twaalf, dan twee keer tien, dan vijf keer twaalf lettergrepen en ten
laatste weer tien. De gedachte voegt zich ook, want er is in het ritme een hoorbare
regelmatigheid, die we verstaan als silbentelling. Maar deze inachtneming eenmaal
aanvaard, breekt de zin het vers onophoudelijk.
Daarbij is nog op te merken dat alle zinnen behalve alleen de zevende enkelvoudig
zijn. Dat wil zeggen zinnen in hun grootste kracht van bevestiging, zonder bepaling
of redegeving of betrekkelijkheid. Alleen de zevende is meerledig. Hij verbindt de
elementen die in de eerste zin gegeven waren, drom en vuur, maar verscherpt ze tot
gelaat en licht en verhevigt ze tot roes van kreet en feestgebaar. Hij verliest er niets
van zijn kracht door. Zijn karakter is even bevestigend als dat van alle andere.
Vergelijken we nu De Optocht met het vroeger besproken gedichtje van Gorter:
De lamp schijnt, de kamer is open,
buiten hoor ik de wind loopen.

dan schijnen beide juist zoo ontstaan te zijn als Van Deyssel meende dat een gedicht
ontstaan moest. Uitgaan van de simpelste waarneming, en die zich laten verdiepen,
om dan te zien welk dichterlijk leven er zich misschien uit zou ontwikkelen. Toch
is het onderscheid groot. De inzet is duidelijk die van vier accenten. Menige regel
heeft de verdeeling in twee die aan 't oude liedvers eigen was. Eindrijmen,
binnenrijmen, assonanties dragen en geleiden de zang in buitengewoon bemerkbare
mate. Tevens: van geestes- of verbeeldingswerking is weinig sprake. De wind wordt
lichtelijk verpersoonlijkt, er worden woorden gezocht om het slap heen- en weergaan
van de blaren uit te drukken, aan natte lippen wordt gedacht, aan slap handegeklap,
ook aan schermutselen, het opengaan van de nacht roept de gedachte aan sluizen op.
Al
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het zoo gevoelde voegt zich ook licht in het vers. Ieder vers is een volzin of een
kenbaar volzindeel. Beweging, licht, geluid zijn alles wat moest worden weergegeven:
de gewaarwording ervan, met de gedachte aan 't slapen gaan.
Nu is er evenwel een andere overeenstemming die zich opdringt. Evenmin als het
vers van Nine van der Schaaf is dat van Gorter zonder een element van traditioneele
binding. Het is wel zeker dat geen van beide daar een oogenblik aan gedacht heeft,
maar even zeker als we achter De Optocht de silbentelling bespeuren, zien we achter
het gedicht van Gorter de oude liedvorm. De in beiden zeer heftige drang naar vrije
onafhankelijke uitdrukking, bij Gorter van de zins-indruk, bij Nine van der Schaaf
van de gemoeds- en geestesdiepte, heeft zich niet kunnen losmaken van een
traditioneel element.
Verzen zijn woordenreeksen die door hun klank een in ons levende wetmatigheid
uitdrukken. Daar ze gehoord worden en zich dus niet in de ruimte, maar in de tijd
uitbreiden, kan die wetmatigheid niet op de ruimte, maar moet ze op de tijd betrekking
hebben. Niet evenwel op de tijd buiten ons, maar op de in ons levende, dus op de
duur. Er is in het heelal een geregelde terugkeer van hetzelfde dat toch telkens weer
anders is. De geslachten, de seizoenen, de dagen en nachten leeren het ons. Maar
ook in onszelf is het zoo. Onze voorstellingen volgen elkander op, telkens andere
die elkander oproepen; maar aanstonds toont er zich eene die andere onder zich
ordent. Groepen ontstaan die op hun beurt weer onder éene voorstelling gesteld
worden. En ten slotte erkennen wij dat een idee die we al van vroeger kenden is
teruggekomen, anders en toch dezelfde. Dit is de idee die we ons wezen noemen.
We kenden het al van voor we het zoo begrepen, want dit wezen openbaart zich
telkens weer in ons als de wereld die ons omvangt en doordringt ons noodzaakt ons
zelf te zijn. We noemen het ook onze Ikheid, en als we bespeuren dat er meer ikheden
dan wij zijn, zeggen we eenvoudig dat ze het leven is, zooals dat in ons ervaren
wordt.
Dit leven als het genoodzaakt wordt zich opnieuw te manifesteeren, onttrekt zich
een oogenblik aan de duur die ongehinderd altijd voort wil gaan. En die schok, de
stilstand van het leven in zijn drang om voort te gaan, verwekt de Maat, die stilstand
en voortgang samen is.
Maat, als de wet van het in ons werkende en tegelijk standhoudende leven, is het
eerste wat we uitspreken, zoodra het

Leiding. Jaargang 2

267
ons niet enkel om het ordenen van onze gedachten te doen is, maar om het verbeelden
van ons wezen. Zonder eraan te denken of het te beseffen, hebben we de teugel
aangelegd aan onze voortsnellende gedachten: we meten elk van hun bewegingen
en dragen zorg dat telkens twee met elkaar in evenwicht zijn: de wil tot stilstand en
de wil tot verdergaan. Ons oor let op de klank, omdat iedere overgang belemmerd
wordt als de klanken niet meewillen of niet volwaardig zijn. Ons verstand let op de
zin, zooals het dat bij alle spreken doet. Maar op de maat let dat evenwichtsgevoel
in ons dat het geweten van ons zelfbesef en van zijn verbeelding is.
Terwijl dus het prozastuk een geordende beweging is, is het gedicht een stilstaande
beweging of een bewegende stilstand. Het houdt nergens stil, ook niet aan zijn eind,
want het laatste woord heeft nog een zwevende beweging. Het beweegt zich ook
nergens vrij, want zelfs in zijn snelste beweging voelt men dat ze weerhouden wordt.
Wat het heele gedicht, het heele ritme, in de eerste plaats uitdrukt is een zwevend
evenwicht, een evenwicht tusschen bewegen en stilstaan.
Er is hierbij volstrekt geen sprake van eenig metrum dat van buiten zou worden
opgelegd. Er is enkel een dichter, een persoonlijkheid, een leven, dat staande in de
wereld zich zijn evenwicht niet ontnemen laat en het verbeeldt in taal. Hij zal het
doen kennen in het heele gedicht, al was het maar daardoor dat het ritmisch verloop
een stijging en een daling heeft. Maar hij zal evenzeer behoefte hebben het te
handhaven in de deelen van het gedicht, in strofen, in regels. Die strofen kunnen
onderling ongelijk zijn, maar ze toonen, elk voor zich, dat evenwicht. Die regels
kunnen kort of lang zijn, maar zij moeten er zijn omdat de dichter nergens zoo goed
de heerschappij van zijn evenwicht door bewijzen kan dan door een onmiddelijk
bevatbaar element, zoo lang als hij het nemen kan zonder het onbevattelijk te doen
zijn, zoo kort als hij het uit het gedicht durft afzonderen zonder dat het ophoudt drager
van evenwicht te zijn. Een groote kracht van zijn in regels gesproken gedicht zal
juist zijn de herhaling van zijn evenwichts-openbaring in telkens weer andere vorm.
Dit is dus het vers, in de zin van versregel. Uiting van maat, maar daarom niet van
metrum.
Nu is het duidelijk, dat evenals in het gedicht een stijgen en dalen van het ritme
en het blijven zweven van de eindtoon
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te bekennen is, dit ook in de strofe, en ook in het vers het geval zal zijn.
Ook in het vers, onverschillig of dat vers uit één woord of uit een lange, meerledige
zin bestaat.
Hiermee is natuurlijk het recht op bestaan van het zoogenaamd vrije vers
uitgesproken, het vers dat vrij van metrische binding is. Maar het is niet vrij, het is
evenals ieder vers gebonden aan de grondwet van het ritmisch evenwicht.
Toch spreekt het vanzelf dat bij ieder dichter de neiging zal bestaan om ook in
kleinere deelen van het vers zijn drang naar evenwichtsbeelding te
veraanschouwelijken, en ook om regelmatig terugkeerende vormen te vinden waarin
hij die drang het bevredigendst kan voldoen. Gelijke strofen en strofenverbindingen,
gelijke regellengten, gelijke plaatsing van rusten, regelmatige verdeeling van silben,
staande en glijdende, zijn niet anders dan de natuurlijke uitwerking van zijn
gronddrang.
Een systeemlievend lezer hoeft die vormen maar vast te leggen en hij heeft de
metra, uitkomst van de dichterlijke vinding maar daarvan afgetrokken en als schema
van soortelijke typen dienend.
Dat zulke typen ontstaan zijn, is zeker niet minder gewichtig dan het ontstaan van
de logica.
Metrum bestaat niet, er is enkel ritme. Voor de dichter die dicht is dat zeker zoo.
Als men spreekt denkt men ook niet aan de stellingen van de logica. Maar wie zal
ontkennen dat de logica een grootsche kreatie is, die geen denker verzuimen zal in
zich op te nemen. Zóó bestaat ook het metrum voor de dichter.
Ik heb in 1886, onder de naam A. de Mare eenige opstellen over literatuur en
kritiek geschreven. Ik schreef daar over de jambe. ‘Is dat niet de maat van het slaan
van geregelde polsen, van het slaan van het bloed in ons hart, van het gaan van een
rustig wandelaar? De maat van het knikken met het hoofd van een mensch in zijn
kalmste stemmingen? De maat van het equilibreeren met de armen dat een mensch
doet als hij loopt? Is er wel een maat natuurlijker dan die van dat rustige gaan en
komen, en is hij niet natuurlijk in de verzen van rustige menschen, als het ademhalen
van hun geluid?’ Evenzoo sprak ik van de dactylus: ‘de opgewekte marschmaat, het
haastige gaan van een aanrukkend leger, de galop van paarden, de directe uitdrukking
van levendige, opgewekte be-
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weging’ en ik noemde de hexameter de ‘natuurlijke maat’ van de Ilias.
Mijn toenmalige conclusie durf ik nu nog gerust overnemen: ‘Als die groote
eenvoudige maten zoo onmiddelijk en natuurlijk de uitdrukking zijn van de
natuurlijkste geluiden in het eigen lichaam van de menschen, - dan is het wel duidelijk
dat er heel wat gebeuren moet eer wij, menschen, zullen ophouden te schrijven in
zulk een maat. Ik geloof dat daarvoor eerst onze bloedsomloop zou moeten veranderen
en met de bloedsomloop ons lichaam en met ons lichaam onze taal en met onze taal
het heele voorkomen van de heele wereld, zooals wij ons die voorstellen.’ Ik voegde
er deze verklaring aan toe: ‘Ik houd de maten waar de menschelijke kunst in gemaakt
is, voor principiën van menschelijkheid.’
In dit hoofdstuk heb ik duidelijk gemaakt hoe ik dat bedoel. Men moet evenwel
altijd bedenken dat metra schemaas en ritmen klanklichamen zijn. Ook dat de maten
van de duur in onszelf iets anders zijn dan maten van de tijd buiten ons.
In hetzelfde jaar 1886 publiceerde ik in De Nieuwe Gids een opstel: Het Sonnet
en de Sonnetten van Shakespeare. Ik behoef er nog geen woord van terug te nemen.
De jambische vijfvoet werd erin verheerlijkt en uiteengezet werd hoe hij vernieuwd
kon worden. Het Sonnet werd er verklaard naar zijn oorsprong, bouw en beteekenis.
Een studie die bewijst hoezeer de vernieuwing van onze dichtkunst tegelijk een
prosodische vernieuwing was en de toenmalige dichters met de bewerking van vaste
maten en vormen - hoewel naar nieuw inzicht - rekening hielden.
Vrije verzen - ik zei het - kan men evenzoo schrijven. Ik schreef ze zelf. Maar
toch beteekenen zij voor het vers een gevaar. In het vers is evenwicht van gaan en
terughouding, herhaling van gelijken, ritmische klankbeweging die haar eenheid
vindt in een melodie. In het proza is voortstuwing, uiteengaan en weer saamkomen,
heerschappij van zin- en woord-accent met, hoogstens, welluidendheid. Terwijl het
vers zijn eigen door vers en verselementen voorgeschreven rusten heeft, die met de
volzin-rusten al of niet kunnen saamvallen, heeft het proza alleen deze laatste. Wat
gebeurt nu in het vrije vers? De volzin, die er zich ontslagen voelt van vroegere
metrische bindingen, aanvaardt alle spreekbewegingen van het proza, en rekt ieder
vers tot de lengte van de zin. Daarmee is de zin oppermachtig. De afdeeling in
versregels is schijn geworden.
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Om die afdeeling nochtans te markeeren gebruikt men oratorische middelen: herhaling
van dezelfde aanhef, parallelisme van zinbouw en dergelijke. Tenslotte leest, ondanks
de verdeeling in verzen, het heele gedicht als oratorisch proza, waarin een soort
dynamisch ritme, dat geen ritme is maar de uitwerking van impulsieve stooten, de
plaats heeft vervangen van het vers met zijn werkelijk, dat is melodisch ritme.
Voorbeelden hiervan vindt men te over bij Walt Whitman en bij tal van latere
dichters in Europa. De forsch geuite en oratorisch voorgedragen gedachte heeft zich
van het vers bevrijd, en stelde in de plaats daarvan de volzin of het volzin-deel.
Dit mag wel de reden zijn waarom in Frankrijk H. de Régnier, die eerst, hoewel
op een afstand, Kahn gevolgd had toen hij als kenmerk van het vers alleen ‘un arrêt
de voix et un arrêt de sens’ verlangde, terugkeerde tot een vernieuwing van het oude
vers. Dit is zeker ook de reden waarom Stefan George zijn hervorming van het
duitsche vers van het begin af aan zeer strenge normen bond. Zonder twijfel is hij
het niet eens met die dichters onder zijn landgenooten die van metra niets afwisten.
Hier te lande heb ik altijd de stelling voorgestaan dat het uitgaan van de ‘simpelste
waarneming’ zonder meer onvermijdelijk op het proza uitliep, en dat alleen het levend
maatgevoel, dat in de traditioneele metra schemaas van kostbare soort-typen erkennen
moet, goede gedichten voortbrengt.
Wordt vervolgd.
ALBERT VERWEY.
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Dietschers en Friezen
De talrijke verschijnselen gedurende de laatste decenniën die wijzen op een opleving
van het Friesch bewustzijn, al die stroomingen die men pleegt samen te vatten onder
den verzamelnaam ‘Friesche Beweging’, verdienen de aandacht van allen wien de
volkseigen ontplooiïng van de bevolking der Nederlanden ter harte gaat.
Reeds een oppervlakkige beschouwing leert dat men hier niet te doen heeft met
dat gewone gewestelijke particularisme, zooals men dat in zoo vele staten aantreft
in randgewesten die ontevreden zijn over een centralistisch bureaucratisch bewind
dat met hun bijzondere wenschen en verlangens (vooral op economisch gebied) niet
in voldoende mate rekening houdt. De Friesche beweging draagt een beslist cultureel
karakter. Al spelen bij vele Friesche leiders religieuse, economische, sociale of
politieke overwegingen een rol (deze zijn van cultureele overwegingen immers niet
of nauwelijks te scheiden, dat leert de Vlaamsche strijd ons ieder oogenblik), hun
hoofddoel is: de opbouw en bevestiging eener krachtige en zelfstandige Friesche
cultuur door middel der eigen Friesche taal.
Want dat het Friesch een zelfstandige Germaansche taal is, gelijk het Deensch,
Engelsch of Hoogduitsch, en niet een willekeurig Nederlandsch dialect (als het
Betuwsch, Groningsch of Westvlaamsch) behoeft tegenwoordig geen betoog. Op
deze zuiver wetenschappelijke constateering mag de omstandigheid of een taal aan
velen of aan weinigen tot omgangstaal dient, niet van invloed zijn. Wèl van zeer
groot belang is deze omstandigheid natuurlijk voor de vraag of het mogelijk zal
blijken de taalgemeenschap te ontwikkelen tot een gesloten, zelfgenoegzame
cultuurgemeenschap, tot een volksgemeenschap in den waren zin.
Deze Friesche bewustwording, die voor een belangrijk deel zich afspeelt binnen
de grenzen van het Koninkrijk1), in een gewest dat met de omringende gewesten door
zoo nauwe historische, economische en cultureele banden is verbonden, eischt
daardoor al de belangstelling op van ieder ernstig Nederlandsch staatsburger.
Hoeveel te meer is het den Dietschers geboden zich rekenschap te geven van den
ernst en de draagwijdte dezer herleving in de Friesche landen. Zij, wier dagelijksch
streven is gericht op de volkseigen ontplooiïng der volkerengemeenschap aan

1) Gelijk men weet strekt zij zich daarbuiten uit in Oost- en Noord-Friesland.
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deze zijde der Noordzee, mogen voor hetgeen er omgaat onder de Friezen de oogen
niet gesloten houden.
In het volgende hebben wij getracht eenige gedachten daarover te formuleeren en
een richtsnoer aan te geven.
Het is niet ons doel een studie te geven van de Friesche beweging in al haar
aspecten. Wat wij willen is, gegeven de Friesche nationale bewustwording, deze te
toetsen aan onze bij het bestudeeren van andere ‘nationale bewustwordingsprocessen’
opgedane ervaringen‘en aan onze Dietsche beginselen.
Wij zullen ons achtereenvolgens bezighouden met de volgende vragen:
I Kan men spreken van een Friesche natie?
II Is de Friesche Beweging wenschelijk?
a Uit Friesch oogpunt.
b Uit Rijks-Nederlandsch oogpunt. Is zij een gevaar voor het Rijk of
een verrijking?
c Uit Dietsch oogpunt.
III Mogelijkheden en moeilijkheden der Friesche Beweging, en hoe wij Dietschers
ons daartegenover hebben te plaatsen.
a Cultureele autonomie.
b Economische verlangens.
c Staatkundige aspiraties.
IV Welke houding hebben de Dietschers in te nemen tegenover de Friesche
Beweging?

I. Kan men spreken van een Friesche natie?
De Friezen vormen een taalgemeenschap; vormen zij ook een natie?
Iedere taalgemeenschap beschikt, krachtens oorsprong of ontwikkeling in den loop
der eeuwen, over een eigen gevoelsof gedachtenwereld, welker fijngeschakeerde
intimiteit slechts spreekt tot den onmiddellijken taalgenoot. Dat is de beteekenis van
onzen tijd als den ‘tijd der nationale bewustwording’: dat deze taal- en
gevoelsgemeenschappen zich hunner eigenheid en eenheid bewust zijn geworden en
een recht op zelfstandig en ongescheiden (door geen toevallige grenzen gescheiden)
leven opeischen: niet overal, niet overal gelijkelijk; allereerst daar waar zij
onderliggen. Maar mèt dit beginnend ontwaken vormt nog niet iedere taalgemeenschap
eo ipso een natie in den vollen zin van het woord; onder zoo een natie (die meetelt
onder de natiën der wereld) verstaan wij een in
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zich besloten, zelfgenoegzame cultuurgemeenschap, dat is een gemeenschap
waarbinnen het aan iederen genoot gegeven is zich volledig uit te leven.
In Friesland is daarvan thans nog geen sprake. De Fries kan zich niet (nog niet)
volledig uitleven binnen eigen taalgemeenschap. Aan de wetenschap bijv. heeft hij
slechts deel door middel van de Nederlandsche taal. Of hij er ooit in zal slagen zijn
taalgemeenschap tot volledige cultuurgemeenschap, tot zoo een voldragen
volksgemeenschap te ontwikkelen, is een heel andere zaak. Het dunkt ons volstrekt
niet uitgesloten, gezien het feit dat de 100.000 IJslanders op het oogenblik al heel
dicht bij dat doel genaderd zijn. (In Nederlandsch Friesland wonen 250.000 Friezen
die zich van het Friesch als omgangstaal bedienen, ongeacht de Friezen in de
verstrooiïng). Maar alles zal hier afhangen van eigen kracht en doorzettingsvermogen
der Friezen. Of die toereikend zullen blijken te zijn, daarover vermogen wij hier niet
te oordeelen.
Onze conclusie is dus: de Friezen vormen in beginsel een volksgemeenschap; zij
zijn een natie in aanleg.

II Is de Friesche Beweging wenschelijk?
a. Uit Friesch oogpunt is zij niet alleen wenschelijk, maar allernoodzakelijkst. Zij is
de noodzakelijke uiting van de aan ieder individu, aan iedere groep ingeboren drang
tot zelfverwezenlijking.
b. Uit Rijks-Nederlandsch oogpunt. Is zij een gevaar voor het Rijk of een verrijking?
Wanneer wij, Rijks-Nederlanders (niet-Friezen), voor de keuze geplaatst werden
- afgezien van de vraag dat wij, als het er op aan komt, volstrekt niet te kiezen hebben;
dat de Friesche beweging, wanneer aan haar de toekomst is, zich uit eigen kracht zal
weten door te zetten - maar gesteld dat wij voor de keuze werden geplaatst: een
Friesch Friesland - binnen het Rijk - of een Hollandsch Friesland, zouden wij ons
dan onder alle omstandigheden onvoorwaardelijk vóór een Hollandsch Friesland
moeten verklaren? Is een Hollandsch Friesland voor het Rijk het hoogst denkbare
goed? Deze vraag willen wij thans onderzoeken. Zoo zuiver theoretisch, dus zonder
met de gegeven werkelijkheid rekening te houden, mag men haar natuurlijk niet
stellen. Een ontkennende beantwoording zou er, consequent doorgevoerd, toe moeten
leiden, dat wij achtereenvolgens al onze Nederlandsche (niet-Friesche)
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gewesten zouden offeren en met een eigen ‘nationale beweging’ gingen gelukkig
maken! Dit ware een zelfvernietiging, volkomen in strijd met onzen eigen drang naar
Nederlandsche zelfverwezenlijking.
Men stelle de vraag aldus: wanneer - gegeven eenmaal het eigen Friesche wezen,
gegeven de Friesche beweging tot ontplooiïng van dit wezen - onze houding van
invloed zou zijn op het al dan niet zich-doorzetten van deze beweging, zouden wij
overige Nederlandsche staatsburgers - in een opwelling van zelfbehoud - ons zonder
pardon tegen haar te weer moeten stellen? Is het een Rijksbelang het Friesche wezen,
het koste wat het koste, te knotten? Is het welzijn van dat Rijk afhankelijk van de
voorwaarde dat het weze: één en ongedeeld (une et indivisible)? Staat of valt ons
Gemeenebest met het al dan niet mislukken der Friesche zelfverwezenlijking?
(Met opzet laten wij voor een wijl alle op idealisme gebaseerde overwegingen
terzijde. Belangen - dus ook staatsbelang - spelen in politicis nu eenmaal een
overwegende rol, men moge er over denken hoe men wil.) Op al deze vragen dan
past een categorisch neen. Het knotten van het Friesche wezen is geen Rijksbelang.
Integendeel. Het dunkt ons een Rijksbelang het Friesche wezen zich vrij te laten
ontplooien. Alvorens hierop nader in te gaan allereerst een andere kwestie: het knotten
van het Friesche wezen is ook onmogelijk.
Want er zullen misschien lieden zijn - neen, er zullen er velen zijn, daar zijn wij
van overtuigd - die ons zullen verwijten: ‘Waar bemoeit U zich eigenlijk mee? U
rakelt maar een vuurtje op, dat zonder stoken gedoemd was héél stilletjes uit te
gaan....’
Dezulken geven blijk dat zij de teekenen des tijds niet verstaan.
Dat was misschien twee eeuwen geleden nog mogelijk, toen in Europa de nationale
gevoelens allerwegen nog sluimerden - toen er nog geen sprake was van eenige
fierheid op eigen wezen - toen integendeel ieder ontwikkelde het gepast vond het
eigen wezen af te werpen en te verachten ten bate van een algemeen beschavingsvernis
- toen, het moet er tot eere van dien tijd bijgevoegd worden! nog geen regeeringen
er prijs op stelden onder zachten of harden dwang hun nationale minderheden te
denationaliseeren en daardoor die minderheden tot wanhoopsdaden te prikkelen (toen
in het toch zeer centralistisch geregeerde Frankrijk de Universiteit Straatsburg kon
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bloeien als een Duitsch centrum van wetenschap!) -, het was in die dagen, herhalen
wij, misschien nog mogelijk dat de bevolking van een landstreek, uit wie weet wat
voor oorzaken (lakschheid, bijbelvertalingen) haar eigen taal zonder verzet prijs gaf
voor een vreemde. Maar wie een dergelijk proces heden ten dage nog verwacht laat
de hoop de vader zijn van de gedachte en heeft geen begrip voor de golf van nationale
bewustwording die in de laatste eeuw - met de voortschrijdende democratiseering over gansch Europa is gegaan.
Dat het Friesche wezen nu nog te knotten zou zijn, dunkt ons uitgesloten. Daarvoor
is het bestaan eener Friesche beweging het krachtigste bewijs. En wij willen hier
onmiddellijk aan toevoegen: wij lijden allerminst aan overschatting dezer beweging.
Het aantal bewuste Friezen, wij zijn er van overtuigd, is nu nog niet zoo heel groot.
Er valt in het Friesche kamp nog veel verwarring, onklaarheid en vooral onderlinge
verdeeldheid te bespeuren. Dat zijn slechts jeugdverschijnselen. Juist in den laatsten
tijd zien wij consolidatie, inkeer, groei. De beweging is jong, krachtig, vitaal, grijpt
om zich heen. Hier speelt het getal een ondergeschikte rol. En wat het belangrijkste
is, ze heeft vat op de jeugd.
Het is bekrompenheid deze feiten niet te willen erkennen. En nog bekrompener
zou het zijn, ons, die ons over deze feiten willen bezinnen, verwijten toe te voegen.
Wij hebben de Friesche beweging waarlijk niet gemaakt!
Wij zien op 't oogenblik dezen toestand voor ons: een breede Friesche onderlaag
(platteland) met sterk verhollandschte bovenlaag (steden). Er zit iets diep tragisch
in dat alles. De onderlaag komt in beweging, wil zich een uitweg verschaffen, ten
deele gelukt dat, ten deele gelukt dat niet. Er ontstaan spanningen.
Is het geraden deze spanningen ongehinderd zich te laten ophoopen?
Wij spreken hier nu alleen over staatsbelang en staatsbeleid.
En dan uiten wij als onze overtuiging: als er één houding staatsgevaarlijk kan
worden, dan is het de negatieve houding: die van ontkenning, afweer, tegenweer.
Hier is een positief beleid geboden. Deze alleen kan de rust brengen, die een staat
behoeft om krachtig te zijn.
En om er niet van beschuldigd te worden, in de ruimte te praten, willen wij als
leerrijke voorbeelden tegenover elkander stellen: Zwitserland en België.
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Wij willen beginnen met de verklaring dat wij er ons zeer wel van bewust zijn, dat
het Zwitsersche voorbeeld in dezen zwáár wordt misbruikt Het moet dienst doen
voor allen die de mogelijkheid van het samenwonen van twee volksdeelen binnen
één staat willen bewijzen. Bij gevolg voor allen die stellen dat er nog àndere
natievormende factoren zijn dan taal- en cultuurgemeenschap; als daar zijn
economisch, religieus en in het bijzonder historisch saamhoorigheidsgevoel. Niet
dat wij de juistheid van die stellingen zonder meer willen ontkennen. In het verleden
speelde de taal- en cultuurgemeenschap bij de natievorming een heel wat minder
belangrijke rol dan in het heden. Een aantal van deze naties is door een
gemeenschappelijk lotsbestel uit verschillend geaarde elementen tot een niettemin
betrekkelijk onverbrekelijk geheel tezamen gesmeed. Wij zeggen: betrekkelijk
onverbrekelijk, omdat zij die er belang bij hebben te bewijzen, dat verschillende
volksdeelen best binnen één staat tezamen kunnen leven (Tsjechen, Serven,
Roemenen, Polen) er stelselmatig deze cardinale voorwaarde vergeten bij te voegen:
mits dan ook die staat aan ieder volksdeel de gelegenheid verschaffe zich in eigen
wezen te ontplooien, mits er voor de anders-geaarden binnen dien staat werkelijk
plaats is, niet als individuen, maar als gemeenschap; mits zij in alle oprechtheid het
gevoel kunnen hebben dat die staat ook hun staat is.
Hoevele zijn de landen waar Grondwet of Gewoonte onder de Grondrechten niet
alleen het recht van den Burger op de woning, op het briefgeheim, op
gewetensvrijheid, op drukpers, vereeniging en vergadering erkennen, maar óók het
recht der taal- en cultuurgemeenschappen op het ongehinderd uitleven van eigen
wezen? En toch, ware dit beginsel algemeen aanvaard, wij stonden voor een heel
wat vrijer, een heel wat rustiger, een heel wat eendrachtiger Europa dan het huidige,
dat in zijn blindheid bezig is zich zelf te gronde te richten.
Wanneer wij vanuit dezen gezichtshoek de zaak bekijken, kunnen wij Zwitserland
niet langer als voorbeeld van een regel zien, maar als een begenadigde uitzondering.
Een samenloop van omstandigheden heeft hier samengewerkt dat binnen één staat
de vier samenstellende elementen (vier: men vergeet vaak de Rhaeto-Romanen in
Graubunden) zich vrij en ongehinderd naast elkander hebben kunnen ontwikkelen.
De gemeenschappelijke historie heeft hen tot één natie gevormd; de weder-
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zijdsche eerbiediging van elkanders wezen heeft het mogelijk gemaakt dat zij een
natie zijn gebleven.
Ware dit niet het geval geweest, Zwitserland zou thans evenzeer op zijn grondvesten
wankelen als België. Ook hier zien wij twee volksdeelen van verschillende geaardheid
sinds eeuwen samenleven binnen één staatkundig verband. Niets is dan ook zoo
begrijpelijk als de klagende roep van de Belgicisten - in hun onrust over het
voortschrijden van het Vlaamsch Nationalisme onder de breede lagen van het volk
-: ‘Wij Belgen (Walen en Vlamingen) hebben al zoo lang tezamen geleefd; die
verbintenis kan nu toch niet meer verbroken worden; de historie heeft ons toch als
natie tezamen gesmeed?’
Alles goed en wel. Honderd jaar geleden bestond er misschien wel een soort
‘Belgisch’ saamhoorigheidsgevoel. Als men nagaat hoeveel moeite het aan de
Vlaamsche voormannen gekost heeft om zich openlijk tegen België te verklaren
(Borms, René de Clerq waren in het begin van den oorlog nog Belgicist!) dan begrijpt
men dat eertijds, indien België de teekenen des tijds had verstaan, en aan de
Vlaamsche eischen vroegtijdig volledige genoegdoening verschaft, de Belgische
staat had gered kunnen worden. Nu is het te laat. De Belgische staat kan misschien
nog lang met kunst- en vliegwerk in stand gehouden worden, van een Belgische natie
kan men niet spreken.
Want sinds 1830 is het Vlaamsch nationaliteitsgevoel ontwaakt. En dit leert ons
nu de vergelijking tusschen België en Zwitserland: waar de staat den nationaliteiten
haar vrijheid laat, ontwikkelt zich een krachtig saamhoorigheidsbesef; waar staat en
nationaliteit botsen legt de staat het af. Voor dat laatste is België niet het eenige
voorbeeld. Men denke aan Tsjechen en Ieren. Geen ketenen en kogels zullen op den
duur Kroaten en Macedoniërs (Zuid-Slavië) of Oekrajieners (Polen) er onder houden.
Met dit alles willen wij niet zeggen, dat Vlaamsche en Friesche beweging op één
lijn te stellen zijn. Beide wortelen voorzeker in dien eenen en algemeenen drang,
onbelemmerd naar eigen wezen te leven. Overigens bestaan er diepgaande verschillen.
De Vlaamsche beweging is zooveel ouder, breeder, dieper. De Vlamingen tellen 4
à 4.5 miljoen zielen, de Friezen in Nederland 250 à 300.000. En dan gaat het in België
tusschen Germanen en Romanen, wier taal en cultuur door een diepe klove gescheiden
zijn, die elkaar volkomen wezensvreemd zijn, terwijl Nederlander en Fries, beiden
Germanen, elkaar
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daardoor al veel nader staan, afgezien nog van den sterken Frieschen inslag in het
Nederlandsche volk. In Vlaanderen is het alleen den bevoorrechten, na langdurige
inspanning, gegeven, het Fransch voldoende te beheerschen; den Fries valt het minder
moeilijk zich het verwante Nederlandsch eigen te maken. Daartegenover loopt de
Fries ook weer meer gevaar in het verwante Nederlandsche wezen geheel op te gaan.
Als men alles objectief beschouwt bestaat er op het oogenblik nog geen aanleiding
de toestanden al te dramatisch op te vatten. De kans op een Frieschen opstand of
guerrilla lijkt ons niet bijster groot! Wat wij beoogen is: dat men niet door
onvergefelijk getreuzel en door wanbegrip omtrent de belangen des Rijks het
psychologisch moment om recht te doen laat voorbijgaan. Wijze staatslieden zien
vooruit.
Want niets is zoo onjuist als met de Friesche beweging met een smalend:
‘taalherrietje of taalgedoetje’ te willen afrekenen. Hier kunnen wij ons weer spiegelen
aan Vlaanderen (onder voorbehoud dan van bovengenoemde diepgaande verschillen).
Het is hoogst opmerkelijk hoe daar, toen eenmaal de taalstrijd de gemoederen had
wakkergeschud, andere motieven zich bij het taal-motief zijn komen voegen die in
staat waren de tegenstellingen met de als vijanden gevoelde Walen en Franskiljons
te verscherpen. Religieuse motieven (‘Wij Vlamingen als het Katholieke volk’ - ‘De
Nederlanders als een Christelijke natie tegenover de goddelooze Franschen’),
economische en sociale motieven, standen-tegenstellingen (‘Gebroodroofd door de
Franskiljonsche machthebbers’ - ‘Uitgezogen als wij worden door de katoenbaronnen
en het Fransche kapitaal’), pacifistische en anti-militairistische motieven (‘Wie
betalen de belasting voor het Belgische militairisme? hebben wij dáárvoor vier jaar
in de bloedgrachten gestaan? - wij reiken over het graf onzen tegenstanders de hand!’).
Men moet met deze sfeer zeer vertrouwd zijn om te voelen hoe al deze motieven
tezamen vloeien, dooreen gestrengeld zijn tot een hooger innerlijk complex, een
complex dat als geen tijdige genoegdoening is verstrekt, een volk tot radeloosheid
kan drijven.
René Gillouin, een van de weinige Franschen die zich de moeite hebben gegeven
(in zijn boekje ‘De l'Alsace à la Flandre’) zich in deze vraagstukken te verdiepen,
spreekt met eenig misprijzen van een ‘mysticisme linguistique’. Deze uitdrukking
bewijst, dat hij voelt dat er méér spanningen aan-
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wezig zijn, dan alleen door een taalstrijd te rechtvaardigen waren geweest. Al die
spanningen - mits in voldoende aantal en intensiteit aanwezig - zijn niets anders dan
de in even zoovele richtingen zich uitende wil van een natie om zelf de beschikking
over eigen lot in handen te nemen. Toch zoekt Gillouin in den taalstrijd de eenige
verklaring. Dat is zijn fout. Het schijnt wel of het voor een Franschman, zelfs met
den besten wil, onmogelijk is, om tot het dieper wezen der
nationaliteiten-vraagstukken door te dringen. In de Latijnsche landen (met name
Frankrijk en Italië) is dit onvermogen een zeer opmerkelijk verschijnsel. Daar kent
men nationaliteiten-vraagstukken, zou men zoo zeggen, alléén als welkome
aanleidingen tot het stoken van onrust bij tegenstanders (‘de statenvernietigende
factoren’, Van Welder en Rengers)! Aan een werkelijke Pan-Europa-Gedachte is
men daar nog niet toe. De onbegrijpelijke dwaasheden die Brussel slag op slag
tegenover Vlaanderen begaat zijn een verder bewijs van dit onvermogen.
In Friesland ziet men den aanzet tot soortgelijke verschijnselen als boven ten
aanzien van Vlaanderen geschetst. Wij moeten ons voorzichtig uitdrukken. De
ontwikkeling bevindt zich nog geheel in den aanvang. Maar toch wordt daar de
taalbeweging al door andere stroomingen gekruist; door de taalmotieven spelen er
religieuse (Protestantsch-Christelijke), sociale, economische, anti-militairistische.
Het socialisme is in Friesland krachtig, maar het is er anders geaard dan in Holland.
De ontevredenheid onder de boeren vermeerdert de onrust. Ook in Friesland zijn
factoren te over voor complexvorming. Moge het nooit zoover komen! Is zoo'n
complex eenmaal gevormd dan is het wegnemen van misstanden niet meer voldoende.
Dan is het te laat. Dan prikkelt iedere toegeworpen bete den eens gewekten honger.
Ook dat kan Vlaanderen ons leeren.
Het verschaffen van cultureele autonomie zal een heilzamen invloed uitoefenen.
Friesch onderwijs, Friesche leerstoelen is een eerste eisch van rechtvaardigheid. En
vooral: men late de Friezen zelf hun onderwijs inrichten. Wanneer de taalstrijd zich
afspeelt binnen Friesland (want over het meer of minder aan Friesch, het minder of
meer aan Nederlandsch zijn ook de Friezen het onderling nog lang niet eens),
voorkomt men dat het den schijn krijgt alsof deze strijd zich richt tegen het Rijk.
Het is ons niet mogelijk de Friesche beweging te zien als
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een gevaar voor het Rijk. Het Zwitsersche voorbeeld leert ons hoe onnoodig dit is.
Wel misschien als een gevaar voor Den Haag. Een deel van de regeermacht (op
onderwijsgebied om te beginnen) zal moeten worden overgeheveld van Den Haag
naar Leeuwarden. Het zal St. Bureaucratius diep smarten.... Maar Den Haag is
Nederland niet! Wat het ook zelf daarvan denke!
Nu de zaken zoo staan, kunnen wij, als Nederlandsche staatsburgers, ons niet
anders dan verheugen, wanneer een onzer gewesten, welks eigen wezen niet te
loochenen valt, maar dat tot nu toe tengevolge van het Nederlandsche cultureele
overwicht dat wezen niet vrijelijk heeft kunnen ontplooien, gelegenheid zou krijgen
tot zelfverwezenlijking. Wij zien hierin een positieve verrijking van ons Gemeenebest.
Wanneer in Friesland een krachtig cultureel centrum ontstaat, is dat belangrijker
voor ons dan een vermeend ‘Hollandsch’ provincialisme, dat net niet Friesch meer
is, maar ook nog niet Hollandsch, halfbakken, hybridisch, karakterloos.
Binnen het Koninkrijk der Nederlanden behoort voor de twee
volksgemeenschappen, Nederlanders en Friezen, plaats te zijn.
c. Uit Dietsch oogpunt.
Wij hebben in het bovenstaande moeite gedaan, om als Nederlandsche staatsburgers
sprekend, alle idealistische overwegingen ter zijde te schuiven, en alleen rekening
te houden met overwegingen van staatsbeleid en staatsbelang. Geheel is dat ons niet
gelukt. Het valt niet gemakkelijk een levensbeschouwing achter koele redeneeringen
schuil te doen gaan. Als wij ons nu uit Dietsch oogpunt over de Friesche Beweging
hebben uit te spreken, kunnen wij kort zijn.
Wij Dietschers streven naar de onbelemmerde zelfverwezenlijking van de deelen
van den Dietschen stam. In Zuid-Afrika naar die van den Dietsch-Afrikaanschen
stam. In Europa naar die van den Nederlandschen stam. Met betrekking tot beiden:
naar versterking van het onderling saamhoorigheidsgevoel. Wij baseeren ons daarbij
op de overweging dat het niet alleen tot heil der Dietsche landen, maar tot heil van
gansch Europa noodzakelijk is dat de volkeren - alle volkeren - zich in eigenheid
kunnen ontplooien. M.a.w. de Dietsche beweging is in hooge mate een idealistische
beweging. Men mag ons niet vereenzelvigen met die elementen welke, door
imperialisme of enghartig chauvinisme gedreven, aan de Nederlandsche taal of
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cultuur een suprematie willen verschaffen ten koste van andere taal- of
cultuurgemeenschappen.
Zoo begroeten wij in de Friesche beweging de pogingen van een broedervolk om
zijnerzijds tot zelfverwezenlijking te geraken. Deze beweging is, omdat zij is gericht
tegen het verlammende overwicht van het Nederlandsch in Friesland, slechts
schijnbaar tegen ons, Dietschers, gericht. In wezen beteekent zij, ten opzichte van
Nederland1), geen verarming van de Nederlandsche cultuur.
Het zal velen vreemd vallen tot de conclusie te moeten geraken, dat de Friezen
dus in beginsel geen Nederlanders zijn1). ‘In beginsel’, omdat de toestand te hunnen
nadeele vertroebeld is door het feit, dat zij, willen zij op het oogenblik deel hebben
aan de hoogere cultuuruitingen, zich willens nillens moeten laten ‘vernederlandschen’,
dit al dan niet gepaard gaande met het opgeven van eigen wezen.
Dat zij daarnaast Nederlandsche staatsburgers zijn, doet niet ter zake. Het feit dat
Dietschers en Friezen binnen één staatsverband tezamen leven, moet voor beide
partijen een aansporing zijn om tot een voor beiden bevredigende oplossing te geraken.

III. Mogelijkheden en moeilijkheden der Friesche Beweging, en hoe wij
Dietschers ons daartegenover hebben te plaatsen.
Voor het zoover is, voor deze droombeelden verwezenlijkt zijn, zal er nog heel wat
moeten gebeuren. Zal er vooral in Friesland nog heel wat moeten gebeuren. Toch
mag men niet zeggen dat het inopportuun is zich over de ontwikkeling der
gebeurtenissen uit te laten in een zin als wij het gedaan hebben. De eerlijkheid, vooral
gelijk die tusschen twee op idealisme gefundeerde bewegingen, als de Dietsche en
de Friesche behoort te bestaan, eischt dat men primo de draagwijdte der heden ten
dage bestaande verhoudingen en stroomingen onder oogen durft zien, secundo dat
men de consequenties van eigen standpunt durft te aanvaarden.
Eén ding is er, waarop wij in bijzondere mate den nadruk willen leggen: wil de
Friesche beweging ooit slagen, willen de Friezen ooit geraken tot den opbouw eener
eigen voldragen Friesche volksgemeenschap, dan zal dat geheel en uitsluitend

1) Wij wijzen er op dat wij de begrippen ‘Nederland’ en ‘Nederlanders’ hier bezigen in den zin
waarin zij in Dietsche kringen dikwijls worden aangewend, n.l. als ‘uitgestrektheid’ en ‘leden
der Nederlandsche taal- en cultuurgemeenschap’.
1) Wij wijzen er op dat wij de begrippen ‘Nederland’ en ‘Nederlanders’ hier bezigen in den zin
waarin zij in Dietsche kringen dikwijls worden aangewend, n.l. als ‘uitgestrektheid’ en ‘leden
der Nederlandsche taal- en cultuurgemeenschap’.
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het werk moeten zijn van eigen Friesche kracht. Het kan onze taak niet zijn aan den
opbouw der ons, Dietschers, vreemde Friesche volksgemeenschap positief mede te
werken. En wij weten dat de Friezen van dergelijke hun toegeworpen geschenken,
niet gediend zijn. Een volksgemeenschap die voor zich het recht opeischt mede te
tellen onder de natiën der wereld moet alleen op self-help bouwen.
Het spreekt vanzelf dat men deze uitspraak, waarover Dietschers en Friezen het,
gelooven wij, volkomen eens kunnen zijn, naar den geest moet opvatten en niet naar
de letter. Naar de letter opgevat zou zij leiden tot die blinde en willooze passiviteit,
die in wezen de ergste vorm van tegenwerking is (België tegenover de Vlamingen!).
Dan zou zij leiden tot dezen stelregel: ‘ziet nu maar, Friezen, dat ge iedere
wetswijziging, ieder Koninklijk Besluit, ja iedere ministerieele verklaring ten uwen
gunste met meerderheid van stemmen afdwingt in het parlement!’, iets wat natuurlijk
alleen bij uiterst gunstige politieke constellatie (wanneer de regeeringsmeerderheid
het zonder de hulp van een Frieschgezinde groep Kamerleden niet zou kunnen stellen)
denkbaar is.
Wat wij bedoelen is dit: in dezelfde mate waarin het den Friezen gelukt, stap voor
stap, uit eigen kracht hun Friesche volksgemeenschap op te bouwen, in diezelfde
mate zullen wij Dietschers telkenmaal - en wel van harte, en niet met tegenzin mede moeten werken tot het tot stand brengen van die wijzigingen in den status quo,
waarvoor de tijden - gezien de Friesche zelfwerkzaamheid - inmiddels rijp geworden
zijn.
Wij mogen niet roekeloos aan het knippen en scheuren gaan in bestaande
economische en staatkundige verhoudingen. Iedere wijziging moet door de in het
Friesche volk zelf werkzame krachten gerechtvaardigd blijken; steeds zullen de
Friezen door eigen geestelijke of stoffelijke verrichtingen hun moreel recht op deze
wijzigingen moeten bewijzen. Wij zouden dit willen kenschetsen als een moreel
afdwingen, in tegenstelling tot het afdwingen met machtsmiddelen (Friesche
meerderheid in het parlement, obstructie, gewelddadigheden).
Is zoo'n geval van moreel recht aanwezig, dan zal ook ieder Dietscher loyaal, niet
bij wijze van gunst, maar krachtens eigen beginsel aan de verwezenlijking van dat
recht moeten medewerken.
Hier zal de tijd moeten leeren of voor een toestand van blijvend vertrouwen
tusschen Dietschers en Friezen - vooral
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van de zijde der Friezen als opwaarts strevende partij - plaats is. Niets is voor ons
natuurlijk zoo gemakkelijk, als in ronkende bewoordingen onzen goeden wil rond
te bazuinen en middelerwijl alles bij het oude te laten.
Hoevér nu zullen de Friezen hun wenschen door weten te zetten?
Het is voor ons verbazend moeilijk op deze vraag een antwoord te geven. En men
kan dit van ons niet verlangen. Wij geven een beginselverklaring die met alle
mogelijkheden der ontwikkeling rekening moet houden, géén practisch program.
Hier is het woord aan de Friezen zèlf.
Maar wel kunnen wij wijzen op eenige voor de hand liggende mogelijkheden en
moeilijkheden, vastknoopende aan van Friesche zijde hier en daar geuite wenschen.
Om te beginnen zullen de ‘bewuste Friezen’, willen zij slagen, af te rekenen hebben
met een zware oppositie in eigen midden. Een heel groot deel der Friezen wil niet
liever dan vernederlandscht worden, omdat zij daar een - stoffelijk of geestelijk belang in zien (overwegingen van ‘carrière’, onmogelijkheid zich binnen de Friesche
gemeenschap voldoende uit te leven); ofwel zij zien er het belang niet van in zich
zelf te blijven, zouden misschien in hun hart wel anders willen, maar vinden de zaak
toch niet van voldoende gewicht om zich tegen het vernederlandschingsproces schrap
te zetten.
Hier in de allereerste plaats zal de Friesche beweging door meesleepende
overtuigingskracht eigen innerlijke kracht en waarde moeten bewijzen.
a. Cultureele autonomie. Een eerste eisch van rechtvaardigheid is het onderwijs
in het Friesch gedurende de eerste schooljaren. Oók wanneer er van een Friesche
beweging geen sprake was! De juistheid van den stelregel moedertaal-voertaal wordt
door alle paedagogen erkend. Alleen al op deze paedagogische overwegingen behoort
ieder Nederlandsch staatsburger aan de verwezenlijking van dezen eisch mede te
werken. Hoeveel te meer grond is er voor ons, Dietschers, die ons immers de
onbelemmerde en vrije ontplooiïng der Nederlanden op den grondslag van het eigen
wezen als beginsel hebben gesteld, de doorvoering van dit punt met alle krachten te
helpen verwezenlijken! Worden de Friezen daarmede afgesneden van de
Nederlandsche taal en cultuur? Bewijst men hun daarmede dus een ondienst, omdat
zij nog zeer lang, wellicht immer, naast het Friesch het Nederlandsch van noode
zullen hebben?
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Achter deze argumenten verschuilen zich de tegenstanders. Het zijn dezelfde
argumenten die nog steeds onder Franskiljons en Walen opgeld doen om hun
struisvogelpolitiek in Vlaanderen te rechtvaardigen! De onmisbaarheid van het
Fransch en de Fransche cultuur, en daarom vervreemding van het eigene van meet
af aan! De paedagogische ervaring leert anders. Die Friezen zullen zich het snelst
en zuiverst de Nederlandsche taal en gevoelswereld eigen maken, die éérst geleerd
hebben hun gedachten en gevoelens in het Friesch, in de moedertaal, tot uitdrukking
te brengen.
Friesch onderwijs is nu een programpunt waarop de Friezen reeds sinds lang dat
onbetwistbaar moreel recht hebben, als waarvan boven sprake. Wij wijzen er op dat
de 38.000 Rhaeto-Romanen in Graubunden hun eerste onderwijs ontvangen in het
Romaansch (van af het 4e jaar meestal in het Duitsch), ofschoon het Romaansch
geen cultuurtaal is, en zelfs geen letterkunde bezit. - En onlangs heeft de regeering
van Letland zelfs den 2 à 3000 Lijflanders (laatste rest van dit eertijds zoo machtige
volk, dat tot de Oegrisch-Finsche taalgemeenschap behoort) onderwijs in het Lijfsch
toegestaan.
Voortbouwende op dezen grondslag zullen de Friezen pogingen in het werk stellen
om het geheele lager en middelbaar onderwijs te verfrieschen. En ten slotte het hooger
onderwijs.
Er valt voor de Friezen nog heel veel te doen alvorens zij aldus een volledige
volksgemeenschap zullen hebben opgebouwd. Denken wij b.v. aan het hoogere
intellectueele leven, in het bijzonder aan de wetenschap. Op het oogenblik kan een
Fries aan de wetenschap alleen deel hebben door middel van de Nederlandsche taal.
Een specifiek Friesche wetenschap bestaat niet, zooals er een specifiek Nederlandsche
(naast de Duitsche, Fransche, Engelsche) wetenschap bestaat. Die zal uit eigen
krachten moeten worden opgebouwd. Men bedenke eens wat een moeite het nog zal
kosten om in Vlaanderen tot een eigen Nederlandsch wetenschappelijk leven te
geraken. De cursussen die in de eerste jaren aan de vernederlandschte hoogeschool
zullen worden gegeven, zullen voor het meerendeel bestaan uit een extract van
Fransch-Belgische wetenschap in het ‘Vlômsch’ vertaald. Het is aan te nemen dat
de Belgische regeering dezen halfslachtigen toestand met alle middelen zal
bestendigen, door b.v. weigerachtig te blijven Noord-Nederlandsche krachten te
benoemen. Maar desondanks wordt den echt Nederlandsch voelenden Vlamingen
de strijd ten zeerste
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vergemakkelijkt doordat zij, door middel van boeken, periodieken, persoonlijk
contact, ten allen tijde kunnen aanleunen op het rijke wetenschappelijke leven in het
Noorden.
Friesland is geheel op zich zelf aangewezen.
Om een ‘Friesche’ wetenschap in het leven te roepen zal het niet voldoende zijn
om een serie wetenschappelijke werken in het Friesch te vertalen, en de aldus
bijeengegaarde stof in het Friesch te doceeren, al zal dit al een heel eind in de richting
voeren. Een zuiver ‘nationale’ wetenschap heeft men daarmee niet. Zoo min als er
een ‘Nederlandsche’ wetenschap zou bestaan wanneer geheel onze wetenschappelijke
bagage bestond uit een serie in het Nederlandsch vertaalde werken van b.v. Engelsche
geleerden! Iedere wetenschappelijk gevormde weet dat er een in het oog loopend,
‘karakteristiek nationaal’, verschil bestaat tusschen Engelsche, Fransche, Duitsche
wetenschappelijke werken: wat betreft onderzoekinsmethoden, indeeling en
behandeling van de stof, uitdrukkingswijze (streven naar heldere betoogtrant, dan
wel naar diep indringen in het onderwerp). Zoo heeft zich ook een karakteristieke
Nederlandsche wetenschap ontwikkeld. Er zijn gebieden, waar Nederlanders
uitblinken onder de eersten der wereld (natuurwetenschappen, volken- en
internationaal recht). Het is voor ons een buitengemeen belangrijk feit, dat op een
zoo bij uitstek internationaal gebied als dat der wetenschap nationale karaktertrekken
toch zoo sterk hun stempel weten te drukken.
Zoo'n nationale Friesche wetenschap ontbreekt voorshands geheel. Wij spreken
hier niet van den wetenschappelijken arbeid op typisch Friesche terreinen van
wetenschap (Friesche taal, letterkunde, geschiedenis; oud-Friesch recht), maar van
een algemeene wetenschap, met typisch Friesche karaktertrekken, uit een Friesche
volksgemeenschap opgebloeid.
Dat zoo'n Friesche wetenschap er ooit zal komen, is niet uitgesloten. Er leven
binnen het Rijk minstens 250.000 Friezen, wier moedertaal het Friesch is. IJsland
met zijn 100.000 bewoners durft het aan om op wetenschappelijk gebied op eigen
krachten te drijven. In de IJslandsche brieven van Dr. van Blankenstein, dezen zomer
in de N.R.C. verschenen, heeft men meer kunnen vernemen van hetgeen reeds bereikt
werd, maar óók van de ‘wetenschappelijke perikelen van een miniatuurstaat’, in het
bijzonder van de dreigende verenging van den gezichtskring en de daarmee gepaard
gaande dreigende geestelijke verarming. (N.R.C. 31 Aug. 1930).
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b. Economische verlangens.
Cultureele factoren zijn dikwijls met economische tot een onscheidbaar geheel
verweven. Eenerzijds wordt daardoor aan de cultureele beweging meer kracht en
inhoud verschaft; anderzijds kan haar doelstelling vertroebeld worden, ja bestaat
zelfs het gevaar dat zij door plaatselijke economische wenschen geheel op sleeptouw
wordt genomen.1)
Daar komt bij dat de beschikking over een eigen economisch bestel voor iedere
naar geestelijke zelfstandigheid strevende volksgemeenschap bestaansvoorwaarde
is, daar anders aan den cultureelen strijd elke stoffelijke grondslag zou ontbreken.
Het is dus alleszins te begrijpen dat de Friesche beweging in belangrijke mate
economische doelstellingen in haar vaandel heeft geschreven.
Niet alleen uit algemeene economische overwegingen, maar omdat het hier een
positief programpunt in den actieven strijd geldt, streeft Friesland er dus naar de
economische hulpmiddelen waarover het krachtens volksaard en grondgebied beschikt
tot zoo volledig mogelijke ontwikkeling te brengen.
Men kan nog verder gaan, en vaststellen dat het somtijds geboden kan zijn terwille
van de geestelijke belangen eener volksgemeenschap op kunstmatige wijze in de
natuurlijke economische verhoudingen in te grijpen. Daar de geestelijke belangen
der volksgemeenschap vóórgaan boven de economische, kan het gerechtvaardigd
zijn de natuurlijke economische krachtencomplexen kunstmatig te wijzigen in
overeenstemming met de grenzen der volksgemeenschap.
Vanuit een Friesch standpunt (en zelfs, in mindere mate, vanuit het standpunt van
het gansche Nederlandsche Gemeenebest) is een geringere economische welvaart
(welke in het algemeen het gevolg van kunstmatig ingrijpen zal zijn) te verdedigen
indien daardoor aan den bloei der volksgemeenschap de noodzakelijke economische
grondslag kan worden verschaft.2) Zoo is het denkbaar dat een sterke bevoorrechting

1) Een typisch voorbeeld van deze neiging tot ‘complexvorming’ is het met kennis van zaken
en volgens gezonde beginselen samengestelde geschrift: ‘Boeretastannen en
Boereffeachstikken yn Fryslân’ van J. Mellema (Uitg. J. Kamminga, Dokkum, 1930), waarin
de nooden van den landbouw, de provinciale grieven (Haagsche beslissingen over
autobus-concessies), de Hollandsche belastingpolitiek, gekoppeld worden aan den strijd voor
de herwinning der Friesche cultuur.
2) Symptomen van het niet langer op den voorgrond stellen van economische welvaart door
hen die strijden voor de bewustwording eener volksgemeenschap vinden wij (vooral onder
de jongeren) o.a. in de Jong-Nederlandsche Gemeenschap, ook eenigszins in het streven der
Ver. voor Volkshoogescholen. Zoo ook bij Mellema (achter welk pseudoniem zich een der
Friesche leiders verschuilt), t.a.p. blz, 15:
‘As de boer mar produksjemesine wirde wol, seil it Regear him wol helpe. De boerestân
wirdt ry en rom seine mei lânbouskoallen fen allerhande kleur, tagelyk sa folle ymportfilialen
fen de treflike Hollândske kultuer. Mar it scoe wol ris wêze kinne det hwet de boer troch zyn
organsaesjes en lânbouûnderwiis wint, hy troch oare faktoaren as bgl. de polityk, dûbeld en
dwers forliest. En op 't lêst der is in heger doel as it wêzen fen in produksjemesine. To folle
wirdt hjir sjoen nei in hege produksje as wier dat it allerbilangrykste. Dat is it lykwols net,
dit is it bilangrykste: wy moatte hawwe in soasiael fielende, as minsken heechstaende
boerebifolking dy't it ekonomisk ljeafst net al to min hat, mar foar alles net yn hjar bidriuw
forsûpt. As us boeren en frâl us jongereinorganisaesjes hjar op dat doel ta lizze, dogge se
hiel hwet better wirk as mei it hâlden fen lêzingen yn it Hollânsk over “De raskenmerken
van de Yersey-koe” en soksoarte fen dingen’.
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van Harlingen door middel van Friesche steungelden (boven Delfzijl b.v.) een belang
der Friesche volksgemeenschap zou kunnen zijn. Het hoogere nut dat een dergelijke
politiek voor de volksgroep als geheel afwerpt is te stellen boven het (lagere)
economische nadeel dat er het gevolg van is - mits men maar nimmer vergete, dat
hieraan een grens is gesteld.
Ieder volk dat terwille van zijn nationale bewustwording een eigen economisch
bestel wil opbouwen, zal daartoe over een minimum aan economische krachten
moeten beschikken. Beschikt het hierover niet, dan zal geen kunstmatig middel, geen
economische opoffering in staat zijn in dit gebrek te voorzien. Anders gezegd: er
bestaat een punt waarop het zooeven bedoelde geestelijk nut voor de
volksgemeenschap en het zuiver economisch nadeel (door het toepassen der
kunstmatige middelen in het leven geroepen) met elkaar in evenwicht zijn. Ligt dit
punt boven het minimum dat noodig is voor het verschaffen van een voldoenden
economischen grondslag aan de volksgemeenschap, dan is het mogelijk dat de
volksgemeenschap deze doelstellingen kan bereiken; ligt het punt onder het vereischte
minimum, dan zullen deze doelstellingen niet blijvend bereikt kunnen worden, en
loopt de strijd uit op een uitputting der volkskracht.
Grootere of geringere inspanning en opofferingsgezindheid zullen dit
evenwichtspunt iets hooger of lager kunnen stellen - de grens van het vereischte
minimum is een ijzeren grens, welke niet straffeloos kan worden overschreden.
Grondige, ernstige studie der Friesche cultureele en economische mogelijkheden
zal moeten uitmaken of het minimum aan economische krachten in Friesland aanwezig
is en zoo niet, of het verschil door de genoemde kunstmatige middelen zal
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kunnen worden te niet gedaan. De Friesche leiders zullen aan deze vraagstukken
ernstige aandacht moeten wijden, te meer daar op het eerste gezicht Frieslands kansen
(zijn geringe grootte; zijn éénzijdige economische ontwikkeling; zijn ongunstige
economische ligging, daar het over geen achterland beschikt) niet gunstig zijn.
c. Staatkundige aspiraties. Hierover zijn de meeningen het minst klaar. De
wenschen loopen in allerlei schakeeringen, van cultureele autonomie tot home rule
binnen het Rijksverband. Ja, misschien hopen er wel in hun hart op zelfstandigheid
buiten het Rijksverband. En vervolgens zijn er nog die droomen van een
Grooter-Friesland. Maar dan zouden de Groninger Ommelanden en geheel
Oost-Friesland eerst weer verfriescht moeten worden....1) Op het oogenblik is er,
dunkt ons, voor de Friezen in Westerlauwersch Friesland zelf genoeg werk aan den
winkel.
Tegenover al die ‘radicale’ staatkundige aspiraties kunnen wij een afwachtende
houding aannemen. Laat de Friezen toonen wat zij kunnen, dan zullen wij verder
zien.
Iets anders is, of er onzerzijds niet alle aanleiding bestaat om inmiddels mede te
werken tot een decentralisatie van het Rijk. Om te beginnen grootere provinciale
autonomie. In de richting dus van het ‘federalistisch systeem’ dat, laten wij dit wèl
bedenken, onze eigenlijke nationale oud-vaderlandsche staatsinrichting is. Onze
overweging is daarbij, dat als het werkelijk tot een uiteenvallen van België en tot
een staat Groot-Nederland mocht komen, een harmonische invoeging der Vlaamsche
gewesten binnen het Rijksverband dan gemakkelijker plaats zal vinden.
Wij wijzen verder op de in Rijks-Brabant en Rijks-Limburg levende tendenzen
om ook daar tot sterker gewestelijke zelfstandigheid te geraken.

1) Omstreeks het einde van de middeleeuwen reeds was het Friesch in de gebieden tusschen
Lauwerszee en Weser (de Groninger Ommelanden en Oost Friesland) zoo goed als verdrongen
door het Nedersaksisch. Op het oogenblik spreken in Oost-Friesland nog een 4000-tal inwoners
van het door hoogvenen omringde Saterland in Westelijk Oldenburg een Oost-Friesch dialect.
Het Wangeroogsch is niet lang geleden uitgestorven. Het Noord-Friesch leeft in een tiental
dialecten (die onderling vaak sterk van elkaar afwijken) langs de Westkust van Sleeswijk
(9100 personen), op de vóór deze kust liggende eilanden (4600 personen) en op Helgoland
(2000 personen), tezamen dus in den mond van ongeveer 15.700 personen. Deze getallen
zijn ontleend aan Siebs (Borchling-Muuss, Die Friesen, Breslau 1931, blz. 62, 70). Jongere
onderzoekers komen tot eenigszins hoogere getallen.
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Al zal aan Friesland, krachtens eigen wezen, in de toekomst misschien een
uitzonderingspositie van grooter zelfstandigheid toekomen dan aan de overige
Nederlanden, de her en der levende federalistische krachten zullen toch een eindweegs
samen kunnen gaan.

IV. Welke houding hebben de Dietschers in te nemen tegenover de Friesche
Beweging?
Uit het bovenstaande is voldoende gebleken van hoe overwegend belang wij de
Friesche kwestie achten voor alle Dietschers, en hoe wij allen Dietschers met klem
raden zich over dit vraagstuk te bezinnen.
Van het grootste belang achten wij het, dat Dietschers en Friezen geregeld voeling
houden, o.a. ter bespreking van voor beide partijen belangrijke vraagstukken. Niet
te veel nadruk mag worden gelegd op eventueele ‘samenwerking’. Dit maakt partijen
zoo lang ze nog niet voldoende op elkaar zijn ‘ingeschoten’, huiverig. Men vreest
zich te veel te binden. Als het wederzijdsch vertrouwen eenmaal, dank zij langer
contact, gewekt is, zal samenwerking in bepaalde gevallen niet uitblijven. Maar deze
samenwerking blijve vooreerst incidenteel, van geval tot geval.
Onzerzijds kunnen wij b.v. reeds dadelijk krachtigen steun verleenen aan de actie
tot Friesch onderwijs en tot het instellen van Friesche leerstoelen. Verder kunnen
wij bijdragen tot het verhelderen van de begrippen omtrent Friesland en Friesche
toestanden.
Omgekeerd zal onder de Friezen misschien een beter begrip omtrent de Dietsche
beweging gewekt kunnen worden. Over 't algemeen schijnt de onbekendheid met
onze Dietsche beginselen in Friesland groot. Men volgt er met sympathie den strijd
der Vlamingen, maar met die sympathie die men er heeft voor alle ‘verdrukte
broedervolken’. Men miskent er de Dietsche beweging als een beweging gesproten
uit het saamhoorigheidsgevoel van Hollanders en Vlamingen (en Dietsch-Afrikaners);
sommigen zien er een soort groot-Hollandsche of Hollandsch-imperialistische
beweging in, die, uitgaande van Holland, er op gericht is Hollands hegemonie en die
van het ‘Hollandsch’ uit te breiden, en die daarom een directe vijand is voor Friesland.
Op den gemeenschappelijken Germaanschen grondslag staande, werken Dietschers
en Friezen, langs verschillende

Leiding. Jaargang 2

290
wegen, samen tot dat ééne hoogere doel: de vrije en harmonische ontplooiïng der
volkerengemeenschap in het Deltagebied.

Samenvatting.
Wij erkennen de Friesche taal als een zelfstandige taal.
Wij erkennen in beginsel het Friesche volk als een zelfstandig volk met een eigen
zieleven.
In hoeverre de positie van de Friesche taal door die der Nederlandsche taal feitelijk
wordt bedreigd,
in hoeverre de Friezen in de plaats van een eigen Friesch beschavingsbezit
(wetenschap, kunst, in het algemeen alle uitingen van hooger geestelijk leven) op
het Nederlandsche beschavingsbezit feitelijk zijn aangewezen,
in hoeverre Friesland en Nederland door hun aardrijkskundige ligging economisch
en staatkundig feitelijk op elkander zijn aangewezen,
dat zijn alles vraagstukken die voor het vinden van een practische oplossing, van
een ‘modus vivendi’, van het grootste belang zijn, die evenwel het beginsel niet
raken.
Wij verlangen voor Friesland cultureele autonomie (onderwijs in het Friesch,
instelling van Friesche leerstoelen).
Overigens zullen de Friezen hun zelfstandige volksgemeenschap (natie) uit eigen
kracht moeten opbouwen. ‘Uit eigen kracht’ beteekent echter niet dat elke verovering
door de Friezen met eigen machtsmiddelen (b.v. met eigen Friesche meerderheid in
de Kamers) zal moeten worden af gedwongen, maar dat de Friezen door hetgeen ze
uit eigen werkzaamheid tot stand brengen het moreel recht hierop bewijzen. Dit geldt
voor alle verlangens naar grootere economische of staatkundige zelfstandigheid
gelijkelijk.
J.H.H. HÜLSMANN.
W. GOEDHUYS.
H.G.W. VAN DER WIELEN.
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De IJslandsche familiesaga
II
Beziet men de litteraire verhoudingen in den tijd, dat de saga's werden neergeschreven,
dan beseft men nog te sterker, hoe groot het wonder van dezen kunstvorm is. Immers,
men moet zich vooral niet voorstellen, dat deze verhalen van een oud verleden werden
overgeleverd en neergeschreven in een samenleving, die, afgesloten van alle
verbindingen met het buitenland, zich vergenoegde met een zelfbehagelijk verwijlen
bij verdwenen grootheid. Integendeel: de eeuw waarin men begon de saga's te boek
te stellen, was tevens die, waarin de Noorsche volkeren een hunner gewichtigste
tijdperken van cultureele ontwikkeling hebben doorgemaakt; het Westersche weten,
de feodale samenleving, de Middeleeuwsche vroomheid en de verfijnde ridderlijke
kunst veroverden stormenderhand het Noorden, dat nu eerst werd opgenomen in de
gemeenschap der Westeuropeesche volkeren.
Dezelfde klerken, die de saga's aan het perkament toevertrouwden, vertaalden
heiligenlevens en ridderromans, grammatische verhandelingen en klassieke auteurs.
Naast den soberen stijl der saga's zien wij tegelijkertijd een onbeholpen nabootsing
van de pompeuse perioden der pseudo-klassieke latiniteit en van de speelsche
coquetterie der Fransche gedichten over de matière de Bretagne. Naast al dit
monnikenproza, dat riekt naar een bijwijlen hinderlijk walmende studeerlamp,
handhaaft zich in de sagaoverlevering rank en zelfbewust de klare, vlotte, kernachtige
dictie der oude IJslandsche familiegeschiedenissen.
Om dit wonder te verklaren moet men wel zijn toevlucht nemen tot de opvatting,
dat die voortreffelijke sagastijl het product is van een hechte, onbedorven
volksoverlevering. Zoo vast waren deze verhalen in den geest der voordragers
gevormd, dat bij het neerschrijven zelfs een Middeleeuwsche monnikenpen niet in
de verzoeking kon komen te struikelen over de pedante regels van een scholastieke
stijlleer. Want hier was alle leer tot zwijgen gedoemd, waar het leven zoo overtuigend
sprak. Wat die stijl vermocht, zelfs indien hij werd gebruikt buiten het enge gebied
van de familiesaga, leert een vergelijking van den IJslandschen geschiedschrijver
Snorri met zijn iets ouderen Deenschen tijdgenoot Saxo Grammaticus. De laatste,
die niet kon voortbouwen op een inheemsche
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traditie, schreef zijn geschiedenis der Deensche koningen in een opgedirkt Latijn,
dat zijn fraaiste stilistische vondsten van Valerius Maximus had af gezien; de IJslander
stelde zijn levensbeschrijvingen der Noorsche koningen in de volkstaal te boek, in
een stijl zoo sober en treffend, met een geest zoo nuchter en wereldwijs, dat weinig
volken van Europa hun oudste geschiedenis hebben opgeteekend in een zoo
onpartijdig en aanschouwelijk verhaal, dat tevens een kunstwerk is.
De nieuwe tijd stroomt van alle kanten binnen, maar veel van het oude blijft
onwankelbaar staan. Zulke perioden zijn vaak de rijkste in het leven van een volk.
Wij verbazen ons over het gemak, waarmee vreemde stoffen worden overgenomen
niet alleen, maar geheel worden geassimileerd. De copie is dikwijls beter dan het
voorbeeld. Wanneer Desiderius, koning der Langobarden, het aanrukkende leger van
Karel den Groote ziet langs trekken, is hij verbaasd over de strijdhaftige Frankische
ridders en hij vraagt aan den edelman Otker, die voor Karel uit zijn land had moeten
vluchten, of dit nu niet Karel zelf is. Telkens moet deze antwoorden: ‘Nog niet’.
Maar als eindelijk Karel zelf verschijnt, is geen vraag meer van noode; Otker, de
eenige onder de Langobarden die op Karels verschijning voorbereid kon zijn, valt
van schrik bijna ontzield neer. Dit verhaal is een sage, die zich voor overname
aanbiedt; waar twee machtige tegenstanders elkander in den krijg ontmoeten, kan
men dit schilderachtige motief aanwenden. Wij vinden het in Iersche verhalen zoowel
als in de Fransche epische poëzie. Maar nergens is het zoo meesterlijk naverteld als
in Snorri's bericht over den zeeslag bij Svoldr.
‘Olaf Tryggvason, koning van Noorwegen, komt uit het Zuiden met zijn vloot
aanvaren. Zelf bevindt hij zich op zijn beroemd drakenschip “De Lange Slang”; bij
Svoldr wachten Svein en Olaf, de koningen van Denemarken en Zweden tezamen
met den jarl Erik. - Het was mooi weer en heldere zonneschijn; alle aanvoerders en
hun gevolg gingen op het eiland en zij zagen vele schepen op zee komen aanvaren,
maar daaronder een groot en prachtig schip; toen zeiden beide koningen: “Dat is een
groot en zeer mooi schip; dit zal De Lange Slang zijn”. Maar Erik zeide: “Dit is niet
De Lange Slang”, - en hij had gelijk, want het was niet het schip van koning Olaf,
maar van Eindride van Gimsar.
Een poosje later zagen zij een ander schip, nog veel grooter dan het vorige. Toen
zeide koning Svein: “Olaf Tryggvason
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is nu bang, want hij durft den drakenkop niet op zijn steven te voeren”. En jarl Erik
zeide: “Dit is niet het schip van den koning; ik ken schip en zeil, want het zeil heeft
bonte strepen; het is van Erling Skjalgsson; laat hem maar voorbijvaren; beter is het
dit schip te missen, dan dat van koning Olaf.”
Een weinig later zagen zij drie schepen varen en een van deze was zeer groot.
Toen beval koning Svein zijn mannen aan boord te gaan, terwijl hij zeide: “Hier
komt De Lange Slang!” Maar jarl Erik zeide: “Zij hebben meer groote en prachtige
schepen, dan De Lange Slang; laat ons nog wachten.” Daarop morden vele mannen:
“Jarl Erik wil niet vechten en zijn vader wreken; het is een groote schande, die in
alle landen bekend zal worden, wanneer wij hier met zoo groote vloot blijven liggen,
terwijl Olaf hier over zee ons voorbij zeilt.”
Toen zij zoo hadden gesproken zagen zij vier schepen aankomen; een daarvan
was een geweldige draak en geheel met goud versierd. Toen stond koning Svein op
en zeide: “Hoog zal de Slang mij van avond dragen; dit schip wil ik sturen.” Velen
zeiden, dat De Slang een wondergroot en prachtig schip was en achtten het een
koninklijke daad, zoo een schip te laten maken. Maar jarl Erik zeide, zoodat eenige
mannen het hoorden: “Al had koning Olaf niet nog grooter schip dan dit, dan zou
koning Svein het toch nooit van hem kunnen veroveren, indien hij alleen met zijn
Denen vocht.”
De bemanningen stormden naar de schepen en maakten ze gevechtsklaar. Terwijl
de aanvoerders onder elkaar spraken, zagen zij drie zeer groote schepen aan komen
varen en daarachter als laatste een vierde; en dat was De Lange Slang. Toen zij dit
zagen, herkenden allen het en iedereen begreep, dat nu Olaf Tryggvason aankwam.’
Het lange citaat moge men mij verontschuldigen, omdat het tevens zoo bijzonder
kenmerkend is; het spreekt zelf zoo duidelijke taal, dat verdere uitweiding ook
overbodig is. Wie zoo werkt naar vreemd model, geeft meer dan hij ontvangt.
Toen de saga werd neer geschreven, was haar getij reeds aan het ebben. Nieuwe
behoeften eischten bevrediging; nieuwe idealen werden gesteld. De ridderverhalen,
veelal in slaafsche vertalingen of bewerkingen, vertelden van een wereld met
vroolijker kleuren en met een fraaieren schijn, dan waarvan de oude overleverigen
van het leven in den heidenschen IJslandschen vrijstaat konden berichten. Uit een
oogpunt van
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de kunstwaarde zullen wij dit ongetwijfeld bejammeren, maar wij mogen onze oogen
niet sluiten voor de onherroepelijke noodzakelijkheid van den ondergang der
sagakunst. De ridderroman moge in zijn vorm slordig en onbeholpen zijn, een pijnlijke
achteruitgang bij den schier volmaakten verhaaltrant der saga; deze kunst behandelde
niettemin iets nieuws: ethische zoowel als aesthetische waarden, die voor de
ontwikkeling van de Noordelijke volkeren onontbeerlijk waren. Vergeleken met de
histories van Tristan en Arthur en den ganschen stoet van Keltische, Oostersche en
klassieke heldenfiguren, verbleekten de familiesaga's tot een tafereel van boersche
ruwheid en benepenheid. Speelde de sage zich af in een district van IJsland tusschen
den grauwen oceaan en een woest bergland, de nieuwe kunst voerde de fantasie langs
alle kusten van Europa, waar het onbekende avontuur wachtte. Leefden de groote
figuren van IJsland's heldeneeuw als boeren in hun onaanzienlijke plaggenhutten,
de mannen, van wie men nu hoorde verhalen, schreden met plechtige gebaren door
paleizen vol edele pracht. Stellig waren die ridders nevelachtige, onwerkelijke
gestalten, geen karakters, maar weerlooze marionetten van het avontuur; zij waren
daarom den Middeleeuwschen mensch te liever, omdat in dien sprookjessfeer de
vlucht uit de harde werkelijkheid in een wereld van bedwelmende verbeelding
gemakkelijk werd gemaakt. In kunst en in cultuur volgt op een Ilias onafwendbaar
een Odyssee.
Laat ons daarbij niet vergeten, dat de edele verfijning in het tragische conflict van
Tristan en Isolde voor den IJslander een volkomen nieuwe ervaring was; zoo iets
had hem de oude familiesaga, ondanks al haar sterk gespannen en heftig botsende
tragiek niet kunnen geven. Van dit laatste wendt zich de nieuwe tijd, zij het ook met
weemoed, af. In de Grettissaga voltrekt zich het gansche proces voor onze oogen;
want in het begin staat daar met scherpe trekken geteekend het beeld van den
IJslandschen uitgestootene, den wolf in het heiligdom, die zijn hopeloozen strijd te
strijden heeft met afgunstige en meedoogenlooze vijanden, met spoken en met zijn
eigen innerlijke onrust; aan het eind neigt echter het verhaal tot een lichter idyllischer
kunst, waarin de naam der heldin Spes aan de taal der kerk en der klassieken herinnert,
haar avontuur de Tristansage nabootst en de localisatie in Byzantium het aanbreken
van den tijd der kruistochten verkondigt.
De saga steekt bij de verdere gelijksoortige Middeleeuwsche
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litteratuur af, doordat zij zoo vrij is van conventioneele elementen. Overal elders
schijnt het type te heerschen; hier is belangstelling voor het individueele karakter.
Deze IJslandsche verhalen toonen ons een gansche galerij van levende menschen,
ieder met zijn kenmerkende eigenschappen. Er is heerschzuchtige en machtsbeluste
boerenadel naast intrigante en gewetenlooze parvenu's; er zijn mannen met wijs
beleid en milden geest, maar ook anderen met sluw berekenend verstand; mannen
van de daad en van den droom; het leven zelf biedt niet meer schakeering van
hartstocht en koel overleg, van innerlijke onrust en kalme zelfbeheersching, van
gierigheid en praalzucht. Wie de saga's gelezen heeft, kent een aantal menschen met
sprekende trekken, die hem niet licht uit het geheugen zullen gaan; zij zijn scherper
geteekend dan in menigen hedendaagschen psychologischen roman. Het spreekt
vanzelf, dat de beschrijving niet overal even goed gelukt is; de eene sagaschrijver
had nu eenmaal meer talent dan de andere. Maar het kan ook zijn, dat de traditie zelf
te kort geschoten is; de Noorsche schrijver Kinck heeft er op gewezen, dat er in de
sagalitteratuur persoonlijkheden te vinden zijn, die niet zijn begrepen. Dit geldt vooral
van de samengestelde karakters, wier daden soms met elkander in tegenstelling
kunnen zijn; het is moeilijk voor hen een korte formule te vinden. En dat verlangt
de saga, of liever, zooals Kinck dat terecht opmerkt, dat verlangt het publiek, voor
wie die saga's waren bestemd. Het is het lot van elke kunst, die zich richten wil tot
een publiek, dat zij met het offer van haar zelfstandigheid tegelijk dat van haar
ongerepten adel brengt. Het IJslandsche boerenpubliek, hoe zeer het moge uitmunten
door een gelijkmatig verdeelde degelijke cultuur en een ruime belangstelling, toonde
zich toch in dit opzicht publiek, dat het meer begrip had van het enkelvoudige dan
van het samengestelde, meer gevoel voor kleur dan voor nuance. Deze opmerking
van den Noorschen schrijver, die zelf een der uitmuntendste psychologische auteurs
van onzen tijd is geweest, geeft ons de verklaring van veel tekortkomingen en
onbillijkheden in de karakterteekening van sommige personen.
Aan den anderen kant heeft men soms het gevoel, dat de sagaschrijver een innerlijk
conflict wel begreep, maar niet bij machte was het uit te drukken. Zoo dikwijls is
een mensch uitstekend toegerust voor den levensstrijd en toch gaat hij ten onder, of
bereikt hij althans zijn doel niet. Zoo een man
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heeft geen geluk, zegt dan de saga en wij zouden het haar nazeggen. Maar wij zouden
dan wat anders bedoelen dan de oude IJslander. Het geluk is niet de goedgunstige
beschikking van een oppermachtig lot; het is heel wat anders: samengeweven met
de persoonlijke eigenschappen van den mensch is het niettemin die imponderabele
toegift, die van een aanleg een succes maakt. Het geluk, dat het werk van den mensch
doet gedijen, ligt niet buiten zijn persoonlijkheid; het is een deel van zijn geest, het
is zelfs een stuk familie-eigendom, dat van geslacht tot geslacht wordt overgedragen.
Herhaaldelijk zoekt de sagaschrijver de verklaring van een mislukking, van een
tragischen ondergang, in het gebrek aan geluk, dat den held was aangeboren. De
nadruk valt dan vanzelf op zijn overige voortreffelijke eigeschappen en het kan
daardoor den schijn krijgen, alsof toch het ongeluk, dat den man vervolgt, hem van
buiten af wordt toegevoegd. Het was althans gemakkelijker aan de toehoorders
duidelijk te maken, dat het welslagen van een Snorri het resultaat was van zijn beleid
en overleg, zijn geduld en zelfbeheersching, dan dat de rampspoed van Grettir uit
een tekort in eigen geest voortsproot. Immers, Grettir was sterk van lichaam en
onverschrokken van geest; wanneer hij desondanks zijn leven, dat zoo veelbelovend
aanving, eindigt als een arme uitgestootene op een bar en eenzaam eiland aan de
Noordkust van IJsland, dan vat de saga dit probleem samen in het eene woord
‘ongeluksmensch’. Wij, die kunnen navoelen wat hiermede wordt bedoeld, kunnen
niet anders dan vaststellen, dat de saga in psychologisch begrip merkbaar te kort
schiet, althans geen middelen vinden kan om uit te drukken wat zij wil zeggen.
Wij moeten echter toegeven, dat hier van de kunst zeer veel wordt gevergd. Die
goedtoegeruste menschenziel toont ergens een scheur, een tekort; de deelen, waaruit
die geest is samengesteld, elk op zichzelf deugdelijk, schijnen niet goed in elkaar te
passen. Waardoor werd dit raderwerk ontsteld? Het verbaast ons niet, dat een schrijver
uit de 12de of 13 de eeuw in zulke problemen de oplossing niet wist te vinden. En
toch, hoe dikwijls kwam hij de waarheid nabij! Om bij het voorbeeld van Grettir te
blijven, de saga vertelt meermalen, dat hij bang was in het donker alleen te zijn en
wij begrijpen, dat de jaren van geestelijke vereenzaming dezen onverschrokken man
in het vertrouwen op zichzelf hebben ondermijnd. In de saga luidt de verklaring, dat
hij deze angst gekregen had na
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een gevecht met het spook Glam. In dien strijd op leven en dood had Grettir gezien
in het demonische oog, fantastisch verlicht door de maan, die plotseling van achter
de wolken te voorschijn schoot en verlamd van schrik had Grettir den vloek vernomen,
dat dit oog hem in waken en droomen zou blijven vervolgen. Dat onzegbare iets,
hetwelk onze best bedoelde handelingen tot ongeluk doet gedijen en ons met onmacht
slaat op het oogenblik van de beslissende daad, dat heeft deze sagaschrijver willen
uitdrukken door dien verlammenden blik uit een demonische wereld. Het mysterieuse
in den mensch is gemaakt tot iets geheimzinnigs, dat van buiten af op hem werkt;
de methode is ongetwijfeld naief en onbevredigend, maar het wil mij voorkomen,
dat sedert de ontmoeting met Glam de persoon van Grettir ons begrijpelijker en nader
is gekomen.
Een spook en een vervloeking, zij behooren tot de typische elementen van de
sagakunst. Wanneer men zich lang genoeg heeft verbaasd over den onnavolgbaren
werkelijkheidszin van deze eenvoudige IJslandsche menschen, dan komt het
oogenblik, dat men de keerzijde der medaille gaat zien. Er is toch veel schablone in
deze kunst, bepaalde motieven keeren uitentreure terug; wij betrappen den
sagaschrijver zelfs op gedeelten, waar hij even slordig en onwerkelijk is als wij dit
van Middeleeuwsche kronisten gewoon zijn; wij komen zelfs tot het inzicht, dat een
gansche saga, naar den schijn een afteekening van een werkelijk menschenleven,
inderdaad een schematische aaneenrijging van bekende motieven is. Ik behoef slechts
te herinneren aan het geliefde technische middel van droomen en voorspellingen,
die onze aandacht concentreeren op de gebeurtenissen, die het hoogtepunt en het
eindpunt der saga zal zijn. De Laxdoelasaga doet in dit opzicht niet onder voor het
begin van het Nibelungenlied. Is, wat wij hier als een tekortkoming aanwijzen, niet
veeleer de noodzakelijke voorwaarde voor het ontstaan van de kunst der saga? Het
leven als zoodanig is geen kunstwerk; het levert slechts de stof voor den kunstenaar,
die ordent en herschept. De stijlmiddelen, die hij aanwendt, zijn veelal dezelfde
simpele trucjes, die het sprookje en de volksepiek aanwenden; de sagaschrijver
versmaadt het echter ze zorgvuldig aan het oog van den lezer te onttrekken en toont
juist daardoor zijn nauwen samenhang met de mondelinge overlevering, die hij
voortzette en tevens voor goed bevestigde.
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Indien de saga meer is dan een kostbare antiquiteit die wij in het museum der
vergelijkende litteratuurgeschiedenis met welgevallen bewonderen, dan moeten wij
ons de vraag stellen: welke boodschap heeft zij ons modernen menschen te brengen.
Zij maakt op ons den indruk in sommige opzichten welhaast het volmaakte bereikt
te hebben en in haar streven naar natuurlijkheid en directe uitbeelding is zij
wezensverwant met een groot deel van onze hedendaagsche kunst. Het realisme, dat
wij theoretisch meenen te hebben overwonnen, maar dat niettemin een grondtrek
van ons artistiek gevoel is gebleven, vinden wij hier, in een anderen tijd en onder
een ander klimaat terug. Misschien stellen wij met eenige verontrusting vast, dat het
realisme der saga ons grooter bevrediging schenkt, dan vele moderne romans,
ofschoon geschreven naar den eisch der strengste kunstrechters; die IJslandsche
boeren hebben het leven meermalen raker weten te treffen, dan menig hooggevierde
realist van onze dagen. Zij, althans, hebben bij minder theorie, het handwerk beter
verstaan. Zij raisonneeren niet, zij doen geen psychologische experimenten, zij lijden
niet aan de dualiteit van mensch en milieu. Zij hebben meer intuïtie en zij zijn meesters
in het behandelen van het instrument der taal. Wij, die onze litteratuur gaarne betitelen
met den verbijsterend onwijsgeerigen naam ‘woordkunst’, kunnen hier een kunst
vinden, die allen uiterlijken taalpronk versmaadt en die in het woord een middel, niet
een doel ziet. Ja, hoe weinig zij verstaan van de taal gebruik te maken als middel tot
evocatie, blijkt uit de gestadige mislukking der beschrijvingen: het blijven dorre
opsommingen, die de lezer zelf met zijn verbeelding tot leven moet wekken, of het
zijn zakelijke mededeelingen over de locale en geografische gelegenheid.
Afkeerig van allen opsmuk, steeds zoekend naar de gedrongen en kenschetsende
uitdrukking, is de IJslandsche familiesaga in menig opzicht een tegenhanger van ons
moderne proza. Zij, die meenen, dat onze romankunst lijdt aan een te veel van
gekunsteld aestheticisme, kunnen in den stijl der saga een verwerkelijking vinden
van het ideaal eener sobere, eerlijke vertelkunst. Een betere kennis dezer
Oudgermaansche epiek, die zich in een vorm aandient, welke ons merkwaardig
verwant is, zou ongetwijfeld kunnen bijdragen tot verheldering van onze denkbeelden
betreffende de eischen van een nieuwe prozakunst. Zij kan ons het besef terug geven,
dat de beteekenis van een kunstwerk er onder lijdt, indien het evenwicht tus-
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schen inhoud en vorm verbroken wordt. Vorm zonder inhoud is menschonwaardig
speelgoed. Zulke vanzelfsprekende dingen kan de saga ons leeren; zij kan ons
waarschuwen tegen een al te overdreven waardeering van sommige elementen in
onze huidige prozakunst; verder echter kan zij ons niet brengen. De weg naar de
toekomst wordt ons niet gewezen; dien moeten wij zelf zoeken. Wie den sagastijl
zou willen gebruiken als model, loopt gevaar te vervallen in een even groote
gekunsteldheid als hij meende te vermijden. Menige Noorsche schrijver kwam in de
verleiding zijn moderne boerenverhalen in den trant der saga te maken, te meer omdat
de tegenwoordige plattelandsdialecten zoo levendig aan de oude IJslandsche taal
herinneren: het resultaat heeft bewezen, dat dit op niets uitloopt, dan op vrijwel
mislukte copieën.
De saga kan ons niet tot voorbeeld, wel tot spiegel dienen. Zij wijst ons op een
noodzakelijke voorwaarde van elke kunst. Zij heeft zoo een groote innerlijke waarde,
omdat zij de rechtstreeksche uitdrukking is van een levende gemeenschap. Want niet
alleen kiest zij haar stof uit den rijkdom van IJsland's geschiedenis maar ook als een
vorm der volksoverlevering heeft zij zich ontwikkeld in nauw contact met breede
groepen van de bevolking. Waar kunst en leven gescheiden gaan, breekt vroeg of
laat het oogenblik aan, waarop de kunst een ijl omhulsel is geworden en dus ontaardt
tot gekunsteldheid. De tijden, waarin men de kunst voelt als iets dat buiten het leven
staat, als een kleurigen mantel, die 's levens schamelheid om de schouders kan worden
geworpen, zijn tevens de perioden, die naast een geweldige overschatting van het
artistieke een verkeerd begrip van de rol der kunst in de menschelijke cultuur toonen.
Het romantische begrip ‘volksziel’ was nog niet zoo kwaad. De geestelooze
beschouwingen van dit begrip in een rationalistische eeuw hebben het in een valsch
daglicht gesteld. Niemand zou de functie van den individueelen mensch in het
scheppen van een kunstwerk willen ontkennen, of zelfs maar onderschatten; maar
de geleerden uit den tijd der Romantiek stelden zich ook niet voor, dat een heel dorp
tegelijk en gezamenlijk een epos dichtte. Zij voelden den innigen samenhang tusschen
het streven van den kunstenaar en den geest zijner gemeenschap; de kunstenaar is
niet de artist, die van zijn persoonlijk standpunt het leven beziet en beschrijft, maar
de kunstenaar
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is de begenadigde, uit wiens mond de stemmen van duizenden tot ons spreken.
Het is een geliefkoosde vergelijking: de kunstenaar en de profeet. Maar zij wordt
gewoonlijk verkeerd begrepen. Want de kunstenaar is niet een ziener, omdat hij het
schouwende oog bezit, dat de nevelen der toekomst doorboren kan; dit ware slechts
belachelijke zelfoverschatting. Maar hij is profeet, omdat door hem een andere en
hoogere macht zich openbaart. Het is moeilijk een duidelijke omschrijving te geven
van den mysterieuzen ondergrond van alle groote gemeenschapskunst; wie daarvoor
het woord ‘volksziel’ kiest, toont het wezenlijke van deze kunst te hebben verstaan.
Menschen voor wie de kunst een handwerk is, staan echter volkomen vreemd
tegenover dergelijke gedachtengangen. De naamlooze IJslandsche kunstenaar leert
ons, wat aan onzen tijd zoo smartelijk ontbreekt: nederigheid en zelfverloochening.
De kunstenaar is slechts dan een Godsgezant, indien hij in de allereerste plaats de
dienaar van het leven is. Hij is een trouw en goed knecht, indien hij zijn handwerk
goed verstaat. Maar een tijd, die elk beschreven blad papier uit de hand des dichters
wegrukt en luid bejubelt, heeft het juiste begrip van waarachtig groote kunst op
beschamende wijze verloren.
Leiden
J. DE VRIES
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Aanteekeningen
Het federaal statuut voor Belgie
25 Maart is namens de geheele Vlaamsch-nationalistische parlementaire groep een
voorstel tot herziening van de Belgische grondwet in federalistische zin ingediend.
In de geschiedenis van Vlaanderen's politieke zelfwording is dat een gebeurtenis van
belang. De parlementaire positie van het Vlaamsch nationalisme is nog niet zoodanig,
dat iemand verwacht dit ontwerp ernstig en met eenige kans op aanvaarding in
behandeling te zien nemen. Maar het komt niettemin op een oogenblik dat het de
desintegratie der groote partijen, op wier samenhang België's politiek stelsel meer
dan op iets anders berust, aanzienlijk verhaasten kan.
Voor de zooveelste maal heeft het Vlaamsche vraagstuk de Belgische politieke
wereld in een toestand van crisis gestort. In het eerste nummer van dit tijdschrift
werd, zestien maanden geleden, uiteengezet waarom het onvermijdelijk de kracht
van een Belgische regeering te boven gaan zou om, naar 's heeren Jasper's belofte,
‘de Vlaamsche kwestie op te lossen’. Men is nu in niet-nationalistische Vlaamsche
kringen opeens tot het besef ontwaakt, dat er inderdaad van de vervulling van die
belofte bitter weinig terecht gekomen is. De Vlaamsche katholieken zijn in rep en
roer tegen hun ‘leiders’, die zich in Belgische regeeringen laten opsluiten zonder de
Vlaamsche zaak vooruit te helpen. Tegelijk zijn de Vlaamsche socialisten, die meer
en meer de invloed van de Nederlandsche partij ondergaan, hevig ontsticht over de
militaire plannen der regeering, en de sterke strooming voor algeheele en eenzijdige
ontwapening, die zich onder hen doet gevoelen, stelt hen tegenover de Walen in hun
eigen partij, onder wie het echt Fransche gevoelen overheerscht dat slechts van
Duitschland gevaar voor de wereldvrede dreigen kan.
Het federaal ontwerp van de heer Vos en zijn metgezellen komt nu aan die
malcontente Vlamingen in de groote partijen toonen dat, terwijl het unitarisme hen
veroordeelt tot machteloos gesputter of op zijn best vernederende compromissen, er
deze mogelijkheid van een waarachtige oplossing bestaat. Een waarachtige oplossing,
want het Vlaanderen van de ontworpen federatie zou zijn nationaal leven naar eigen
behoefte en wensch zonder de belemmerende inmenging der Walen kunnen inrichten,
en van meedoen aan Fransch militarisme zou geen sprake meer zijn, aangezien
volgens het voor-
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stel België ontwapend en zelfs het bewaren der orde in Wallonië aan een Waalsche,
in Vlaanderen aan een Vlaamsche staatswacht opgedragen worden zou. En toch
worden in dit plan de twee gevaren die door de Van Cauwelaerts en de Huysmansen
altijd tegen het Vlaamsch nationalisme uitgespeeld worden, dat het nl. het economisch
leven verstoren en Vlaanderen in botsing met Europa brengen zou, ontweken. Want
de Europeesche eenheid België zou, hoezeer onschadelijk gemaakt, blijven bestaan;
en de verkeersbanden met Wallonië zouden behouden blijven.
De lezers van dit tijdschrift die zich het artikel van het Kamerlid Herman Vos
‘Vlaanderen's Behoefte aan Zelfbestuur’ en de gedachtenwisseling met Senator Van
Mierlo herinneren, zullen begrijpen dat de voorstellers er niet aan denken deze
federatie als de onverzettelijke eindpaal van Vlaanderen's streven te beschouwen.
Sommigen - bijvoorbeeld Herman Vos - gelooven in de uitvoerbaarheid en wenschen
een ernstige proef te nemen. Anderen - bijvoorbeeld Ward Hermans - komen er rond
voor uit dat de federatie, tot welker verwezenlijking zij willen meewerken, voor hen
niets anders is dan een onvermijdelijk tusschenstadium op weg naar de volledige
verscheuring van België. Moet dit de Belgicistische Vlaamschgezinden afschrikken?
Indien een Belgicistisch Vlaamschgezinde tot de slotsom gekomen is dat Vlaanderen
zich in een unitarisch België niet vrij ontplooien kan, moet hij het dan laten verstikken
liever dan de kans loopen dat het van federatie tot onafhankelijkheid en aanhechting
bij Nederland schrijden zou? Dat zou van weinig geloof in de eigen beginselen
getuigen! Want ten slotte zal die kans in de handen liggen niet van de kleine groep
der Vlaamsch-nationalisten van nu, maar van de meerderheid van het Vlaamsche
volk, dat zijn eigen parlement en regeering hebben zal. Zelfs wie volstrekt afkeerig
is van het revolutionair avontuur dat een verscheuring van België thans beteekenen
zou, kan, als hij inderdaad Vlaming is, de eindbeslissing met vertrouwen aan dat
gezag overlaten.
Men zou zeggen dat dit ook gelden moest voor die antifederalisten aan de andere
kant, voor die doctrinaire Vlaamschnationalisten bedoel ik, die voortgaan met elke
andere oplossing dan verscheuring van België en aanhechting bij Nederland voor
verraad aan de Vlaamsch-nationale gedachte uit te krijten. De politieke leiders die
sedert de oorlog deze gedachte in
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de practijk hebben zoeken door te voeren, hebben uit die hoek aan een ononderbroken
vuur van kritiek en verdachtmaking blootgestaan. Thans brengt het federaal ontwerp
de doctrinaire bedillers in een pijnlijke verlegenheid. Tot het laatst toe hadden zij
gehoopt dat de separatisten als Ward Hermans en Jeroom Leuridan zich van
mede-onderteekening zouden onthouden. Nu zien zij zich genoopt alle elf de
Kamerleden mitsgaders de vier Senatoren tot misleiders en afvalligen te verklaren,
en zelfs de nieuw opgerichte Raad van Vlaanderen, met Borms aan het hoofd is,
omdat hij zich niet tegen het Federaal Statuut verklaart, in de ban gedaan. De redding
van Vlaanderen door middel van de plotselinge vernietiging van België zal straks
door de anonieme redactie van het weekblad Vlaanderen alleen moeten geschieden!
In ernst, - een van de belangrijke gevolgen van de indiening van het federaal
ontwerp is, dat het de zwakheid van die louter doctrinaire geesteshouding onthult en
een concentratie van de wezenlijke krachten van het Vlaamsch nationalisme ter
bereiking van een inderdaad bereikbaar doel teweegbrengt. Zulk een concentratie
werd al jaren smartelijk gemist. Zij kan tot het effect op de ontevreden elementen in
de katholieke en socialistische partijen slechts bijdragen.
Alles bijeen reden genoeg om te besluiten, dat de toekomst van het Vlaamsch
nationalisme door de indiening van het federaal ontwerp versterkt is geworden. De
Belgische regeering weet er nog steeds niets op dan onsamenhangende taalconsessies
volgens het oud model afgewisseld met repressie.
Zoo hebben de vertegenwoordigers van een ten doode opgeschreven regiem heel
de geschiedenis door gehandeld. Alle teekenen zijn er dat men in België aan de
vooravond van een groote verschuiving in de machtsverhoudingen staat. Begrijpt
men dat in Nederland? Begrijpt men het op de redactie-bureaux in Amsterdam en
Rotterdam, begrijpt men het in Den Haag? Het is het begrijpen overwaard, want volk
en staat hebben bij wat er op de Zuidgrens gebeurt levensbelangen betrokken.
P.G.
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Boekbesprekingen
Keith Veiling, Britisch Foreign Policy, 1660-72; MacMillan, 1930; Johan
E. Elias, De Tweede Engelsche Oorlog als het keerpunt in onze betrekkingen
met Engeland; Verhandelingen Kon. Ac. van Wet. 1930.
- Merkwaardigerwijze zijn er verleden jaar vier belangrijke geschriften verschenen,
waarin de geschiedenis der Nederlandsch-Engelsche betrekkingen gedurende
eenzelfde tijdvak uit verschillende hoeken bekeken wordt. Naast de twee bovenstaande
hebben Dr. Japikse en Miss Trevelyan boeken in het licht gegeven die elkaar nog
veel volkomener dekken, en die feitelijk beide de levensgeschiedenis van Willem
III tot 1674 behandelen, al is Miss Trevelyan bizonder geinteresseerd in de militaire
geschiedenis van 1672-1674. Die twee boeken zal ik in de volgende aflevering van
dit tijdschrift bespreken. Voor hun schrijvers gaat het niet in de eerste plaats om
internationale betrekkingen, maar onvermijdelijk komen die in de geschiedenis van
Willem III grootelijks te pas.
De werken van Mr. Feiling en Dr. Elias, wie het beiden wel om internationale
betrekkingen te doen was, vormen niettemin contrasten. Dr. Elias behandelt maar
één bepaald stukje van het groote veld dat Mr. Feiling bestrijkt, doch bovendien zijn
hun methoden en hun inzichten zoo verschillend, dat men de tweede Engelsche
Oorlog van de Nederlandsche schrijver in het werk van de Engelschman nauwelijks
terugvindt.
Het werk van Mr. Feiling zal in 't vervolg niemand die belang stelt in de problemen
van dit tijdvak kunnen verwaarloozen, want de schrijver heeft niet alleen de
uitgebreide literatuur ijverig gebruikt maar tevens een groot archiefmateriaal verwerkt.
Toch zal ook niemand licht beweren dat wij voortaan in dit boek een sleutel bezitten
tot de geheimen van Engeland's op het eerste gezicht grillige en verwarde politiek
na de restauratie. Lezing van Mr. Feiling's lang niet gemakkelijk boek verdiept
integendeel de indruk van grilligheid en verwardheid. Dit is niet zonder meer als
afkeuring bedoeld. De naarstigheid van de schrijver, die alle onderhandelingen en
alle toenaderingen en vervreemdingen nagespeurd heeft en er ons geen bespaart,
doet goed uitkomen uit hoe véel factoren de Europeesche politiek, waar Engeland
aan mee deed, toen nog samengesteld was. Onwillekeurig geeft men, gedachtig aan
wat de overmacht van Lodewijk XIV spoedig te weeg zou brengen, ook nu reeds de
meeste aandacht
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aan betrekkingen met Frankrijk en met Nederland, maar daar waren bovendien nog
Zweden en Denemarken en Spanje en Portugal als heel wat meer dan figuranten op
het politiek tooneel. Dat maakt Mr. Feiling wel duidelijk. Overigens is onduidelijkheid
het groote gebrek van zijn werk. Door zijn History of the Tory Party heeft Mr. Feiling
in Engeland een reputatie als historicus. Zijn nieuwe werk is door de pers met een
ietwat verlegen eerbied ontvangen. Men moet vakhistorische kennis hebben - ik wil
het graag toegeven - om te durven beweren dat het boek in zijn interpretatie van de
beweegredenen van de Britsche politiek, voorzoover het er zich zelf aan waagt, te
kort schiet, maar men zou verwacht hebben dat zelfs de gewone recensent de valsche
schittering van die stijl, vol gezochte epigrammen en onzuivere beeldspraak, doorzien
kon hebben. Ook in Engeland echter kan men lang teren op een eenmaal gemaakte
reputatie.
Wel anders inderdaad is het karakter van de bijdrage van Dr. Elias; in een
verhandeling van 54 groote bladzijden zoekt deze een bepaalde interpretatie van de
tweede Engelsche Oorlog en van de vrede van Breda die hem besloot (1667)
aannemelijk te maken, een interpretatie waarin tegelijk een voorstelling van heel het
verloop van de betrekkingen tusschen Engeland en de Republiek der Vereenigde
Nederlanden opgesloten ligt. Men mag het met die interpretatie en die voorstelling
oneens zijn - ik zal er aanstonds het een en ander tegen aanvoeren -, men zal althans
niet kunnen klagen dat Dr. Elias zijn bedoeling niet klaar heeft weten te maken.
Engeland en Nederland waren in de zeventiende eeuw felle handelsconcurrenten.
Nederland had een groote voorsprong. Geholpen door de onmacht waarin politieke
woelingen Engeland gedurende de eerste helft van de eeuw gevangen hielden, had
het zich niet alleen van de vrachtvaart in heel Europa, en Engeland zelf, weten meester
te maken, het had door zijn compagnieën op een overgroot deel van de koloniale
wereld beslag gelegd. In Europa trachtten de Hollanders hun voorrang te handhaven
door zoo groot mogelijke vrijheid van handel en scheepvaart te bevorderen; in Afrika
en Indië daarentegen weerden zij alle mededinging met krachtige hand. Zoodra
Engeland onder het Commonwealth een sterke regeering bekwam, voerde het de
Acte van Navigatie in (1651), die de bedoeling had het land zelf althans tegen de
Hollandsche vrachtvaart te beschermen. De eerste Engelsch-Nederlandsche
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oorlog volgde, waarin de Hollanders klop kregen, maar die geen oplossing bracht.
De Acte van Navigatie en de willekeurige toepassing door Engeland van het
contrabanderecht bleven voor de Hollandsche handel een onverkomelijke grief. Maar
het was Engeland's zucht naar bevrijding van Holland's drukkend overwicht in de
koloniale wereld dat na de restauratie tot de tweede oorlog leidde. De Engelsche
aanval was in 't bizonder op de positie der West-Indische Compagnie in Afrika
gericht. In die oorlog toonde zich de Republiek ter zee ten volle opgewassen tegen
haar mededinger en een vrede kwam tot stand, waarin zij haar eigen inzichten kon
belichamen. De Acte van Navigatie werd verzacht, zoodat het de Hollanders in 't
vervolg vrijstond niet slechts hun eigen waren, maar ook langs Rijn en Schelde uit
Duitschland en de Zuidelijke Nederlanden aangevoerde goederen in Engeland binnen
te brengen. Omtrent het zeerecht, welks ongeregelde staat zoo'n rijke bron van
conflicten geweest was, werden nu naar de zin der Hollanders vaste bepalingen
aangenomen. De aanslag der Engelschen op Afrika werd afgeslagen niet alleen, maar
ook uit de Indische archipel, waar zij na het succes van de eerste oorlog hadden
zoeken terug te komen (Poeloe Run), werden zij nu voorgoed geweerd. Daartegenover
verloren de Hollanders Nieuw-Nederland en zoo kreeg Engeland, dat veel dieper in
Amerika betrokken was en veel meer gezind en bekwaam tot koloniseeren, daar
ongestoord bezit; de Hollanders achtten het verlies ruimschoots vergoed door de
verwerving van de plantage-kolonie Suriname, waarvoor hun positie in Afrika hun
de gelegenheid tot de noodige slaveninvoer gaf.
Hiermee waren nu volgens de heer Elias de voornaamste aanleidingen tot wrijving
weggenomen en als gevolg hiervan konden de twee mededingers zich ongestoord
elk op zijn eigen gebied ontwikkelen, d.w.z. aangezien de Hollandsche economische
expansie haar hoogtepunt al bereikt had, konden voornamelijk de Engelsche handel,
scheepvaart en koloniale macht dat doen, zonder noodzakelijk met de Nederlanden
in botsing te komen. De oorlog van 1672 was de oorlog van Karel II; hij druischte
tegen de Britsche belangen in en was dus impopulair.
Onze geschiedenis, de vorsching zoowel als de voorstelling, heeft veel aan de heer
Elias te danken. Zijn Vroedschap van Amsterdam is een monument van ijver en
nauwkeurigheid, en in de inleiding tot dat werk is van de nieuwe archiefvondsten
van de schrijver, vooral op financieel en economisch gebied,
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een prachtig gebruik gemaakt om de roerselen der Amsterdamsche stadspolitiek
gedurende de twee eeuwen van de Republiek bloot te leggen. Zijn Voorspel van den
eersten Engelschen oorlog, en zijn Schetsen zijn kostbare bijdragen tot de
economische en marine-geschiedenis van onze zeventiende eeuw. Maar de heer Elias
heeft reeds in die werken de neiging getoond om de economische factoren een al te
overheerschende beteekenis toe te kennen. In zijn voorbericht tot het Voorspel zeide
hij met zooveel woorden dat hij de politieke en religieuse gezichtspunten terzijde
laten zou (o.a. omdat ze reeds ‘voldoende bekend’ waren!) Een zuiver economische
studie kan natuurlijk voortreffelijk zijn, maar de dwaling van dat in veel opzichten
zoo meesterlijke boek heeft mij steeds geleken te zijn, dat de schrijver, terwijl hij
politieke en religieuse beweegredenen stelselmatig buiten beschouwing laat, toch
over de Nederlandsche buitenlandsche staatkunde van het tijdvak meent te kunnen
handelen en dan zijn economische feiten als de eenige drijfveer daarvan voorstelt.
De thans besproken verhandeling beoogt datzelfde ook voor 't vervolg der
geschiedenis.
Ieder die het verloop van de betrekkingen tusschen Engeland en onze Republiek
in de zeventiende en achttiende eeuw nagaat, wordt getroffen door het feit dat op de
periode van scherpe concurrentie, die onder Jacobus I en Karel I het beeld al
beheerscht en die daarna op de twee verwoede oorlogen van 1652-4 en 1664-7
uitloopt, een toenadering volgt, wel onderbroken door de derde oorlog van 1672-4,
maar spoedig toch hervat, om eindelijk, na de verdrijving van Jacobus II, te worden
bekrachtigd in het verbond dat voor generaties een vast punt in de Europeesche
staatkunde worden zou. Hadden die oorlogen dan iets, in welke zin ook, beslist,
zoodat de volken hun verhouding anders inrichten konden? Men zou het op het eerste
gezicht niet zeggen. Maar voor Dr. Elias, die geen andere dan de economische factoren
in de geschiedenis ziet, moet die twijfel ongerijmd zijn. Waarom bestond er
vijandschap tusschen de twee volken? om handel in Europa, Afrika, Indië, Amerika.
Waarom kwam daarna die vijandschap tot rust? omdat er omtrent die handel een
bevredigend vergelijk getroffen was; dat kan niet anders. En zoo is Dr. Elias de vrede
van Breda dus gaan interpreteeren op een manier die het mogelijk maakt deze
overwegend economische regeling als het keerpunt in de Engelsch-Nederlandsche
betrekkingen voor te stellen.1)

1) Ik wil mij ter bestrijding van die voorstelling niet op Keith Feiling be roepen en vermeld dus
slechts in een noot zijn oordeel over de vrede van Breda (dat mij overigens juist lijkt): Er
werden belangrijke verbeteringen in bestaande regelingen gebracht. ‘But if the text of the
treaty thus disposed of the immediate occasions of the last war, it left unsolved what had
been the root causes of two wars and were to contribute to a third - those controversies
affecting the rule of the sea, markets, and contraband, which by the English desire were
referred to early treatment by special commissioners’.
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Wanneer men die interpretatie nu zonder dat vooropgezet geloof in de uitsluitende
werking van economische factoren bekijkt, dan treffen er aldra allerlei vreemde
tegenstrijdigheden in De Britsche handel kon zich nu ontwikkelen. In Europa: ‘dank
zij de doorgaans op ondersteuning van hun handelsbelangen gerichte Britsche
buitenlandsche politiek’, zegt Dr. Elias zelf. Na de vrede zoowel als daarvóor dus,
moest de Engelsche buitenlandsche staatkunde een handje helpen, en men vraagt
zich af, zelfs als men aanneemt dat het zeerecht nu beter geregeld was (vooral als
men dat aanneemt, zou ik kunnen schrijven, daar het tevens in de geest van het
Nederlandsche verlangen naar vrijheid geschied was!), waarom dat nu tot geen
botsingen met de Nederlandsche staat meer leidde. De heer Elias is er zóó op uit om
te bewijzen dat de Acte van Navigatie nu geen bron van twist meer zijn kon, dat hij
achtereenvolgens een Nederlandsch pamfletschrijver uit 1689 aanhaalt, volgens wie
het eigenlijk de moeite niet waard was er nog van te spreken, en een Engelsch
Lagerhuisredenaar in 1673, volgens wie de Nederlanders overal in Europa en Amerika
‘sedert de Acte van Navigatie’ voor de Engelschen moesten onderdoen; uitspraken,
zou men zoo meenen, die elkaar bedenkelijk in het licht staan! ‘In de behoefte der
Engelschen aan koloniale expansie voorzag’, aldus onze schrijver, ‘voorzoover wij
erbij betrokken waren, - het vredesverdrag van Breda’; d.w.z. dus door hun de
Noord-Amerikaansche Oostkust te laten. Maar waren zij daar werkelijk tevreden
mee? Even verder erkent Dr. Elias dat de Britten in de jaren tachtig ‘over het geheele
koloniale front tot een algemeene voorwaartsche beweging overgingen’, die hen
zoowel in de Archipel als in Voor-Indië (waar de Nederlandsche Oost-Indische
Compagnie toen nog een onvergelijkelijk veel grooter machtstelling innam dan de
Engelsche) met de onzen in botsing bracht. ‘Geen wrok om achteruitzetting op de
wereldmacht joeg’, volgens Dr Elias, ‘de Britten sedert de vrede van 1667 en het
marinetractaat van 1668 meer tegen ons in 't harnas.’ Hij vergeet de uitbarsting van
wrok die op het eind van de Spaansche Succes-
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sieoorlog de Tory-regeering in staat stelde om het in 1709 door de Whigs aan de
Republiek gegeven woord te breken en haar zoowel de beloofde overheerschende
positie in de Zuidelijke Nederlanden als de beloofde gelijkheid van voordeelen in
Spaansch Amerika te onthouden. In het befaamde pamflet the Conduct of the Allies,
dat de stemming hielp scheppen gerugsteund waardoor de regeering waagde het
barrière-tractaat van 1709 te verscheuren, schreef Swift: ‘Meer grondgebied, waar
industrie kan worden ingevoerd, dat is het eenige voordeel dat hun ontbrak; gevoegd
bij hun bekwaamheid, vlijt en spaarzaamheid, zal het hen in staat stellen ons in alle
markten van de wereld te onderkruipen.’
Neen, de verdragen van 1667/8 hielden onder de geschilpunten niet zoo'n opruiming
dat zij verklaren kunnen, hoe zoo spoedig daarna een eerst nog vaak onderbroken
maar na 1688 ongekend vaste samenwerking tusschen ‘de Zeemogendheden’ begint.
Juist omdat De Witt, naar Dr. Elias opmerkt, terecht van ‘een glorieus tractaat’ mocht
spreken, wekt het eer bevreemding dat op de vrede van Breda een ontspanning in de
Engelsch-Nederlandsche betrekkingen volgde, aangezien toch de Nederlanden een
voor hun intrinsieke kracht veel te groote handels- en koloniale positie innamen,
Engeland daarentegen een te kleine, en de ontwikkeling dus onstuitbaar in de richting
van Engelsche groei ten koste van Nederlandsch bezit ging. Na de zegepraal van de
tweede Engelsche oorlog zou men verwacht hebben, dat de Republiek zich daar
hardnekkiger dan ooit tegen te weer moest stellen en dat de geleidelijke aftakeling
van haar economische overmacht nog de eene Engelsche oorlog na de andere kosten
zou.
Als men weten wil waarom dat niet gebeurd is, als men begrijpen wil waarom het
keerpunt in de Nederlandsch-Engelsche betrekkingen inderdaad ongeveer met die
vrede samenvalt, dan moet men op heel andere zaken letten dan op de economische
bepalingen van dat verdrag en het ermee samenhangende marine-tractaat. Dan moet
men opmerken dat de politieke factor, die in de geschiedenis van de
Engelsch-Nederlandsche betrekkingen bijna altijd tegen de economische factor in
gewerkt heeft, op eenmaal van alles overheerschend belang werd door de agressie
van Lodewijk XIV in de Zuidelijke Nederlanden, die onze staat in zijn bestaan
bedreigde. De Witt had de oorlog van 1664-7 om economische motieven kunnen
voeren, omdat hij zich in de rug gedekt waande door het ver-
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bond van 1662 met Frankrijk. Nu Frankrijk zich in zijn noordwaartsche expansie
door geen goede woorden meer stuiten liet, werd dat verbond onhoudbaar, maar dan
werd het tevens ook onmogelijk om de economische pretenties tegenover Engeland
zoo stijf vol te houden. Na 1667 (in dat jaar viel Lodewijk de Zuidelijke Nederlanden
binnen op grond van de zoogenaamde devolutie-aanspraken) liet de Fransche dreiging
niet af tot aan de uiteindelijke nederlaag van de groote koning in de Spaansche
Successie-oorlog. Gedurende die veertig of vijftig jaar kon de Republiek niet buiten
de steun van Engeland. Eén oogenblik, in 1709, maakte de verwoede
oorlogszuchtigheid van de Whigs het onze staatslieden mogelijk de rollen om te
draaien en onze steun aan Engeland te verkoopen; maar dat was maar schijn; de
werkelijkheid was dat Engeland, achter zijn zee gezeten, altijd meer bewegingsvrijheid
had dan ons land, dat dus heel die periode door zijn economische politiek niet met
kracht kon voortzetten en op het eind, bij de vrede van Utrecht, nadat de
hooggespannen verwachtingen van 1709 door de Tory-regeering bedrogen waren,
het dubbele gelag te betalen kreeg.
De voorstelling die ik hier geef, is niet nieuw. Men mag ze de gangbare noemen.
Ik zie na lezing van Dr. Elias' verhandeling geen reden ze op te geven.
P.G.

Gerard Knuvelder, Het Rampjaar 1830. N.V. Paul Brand, Hilversum, 1930.
Dit boek heeft zijn beteekenis, niet om het verhaal der feiten - het is oppervlakkig
compilatiewerk en brengt geen nieuwe elementen aan - maar om de gezichtshoek
van waaruit de geschiedenis van het Vereenigd Koninkrijk en van de Omwenteling
van 1830 wordt bekeken. Als Katholiek van beneden de Moerdijk heeft Knuvelder
de aandacht willen vestigen op de agitatie die ook daar onder de vereeniging een
vruchtbaar terrein heeft gevonden: de grievenbeweging is, voor wat haar Katholiek
karakter betreft, niet te bepalen door de huidige staatsgrens: Noord-Braband stond
hier aan de zijde van het Zuiden. Samenvattend kan men het standpunt van Knuvelder
aldus formuleeren: De vereeniging is althans voor zooveel Vlaanderen betreft niet
mislukt doordien een innerlijke, essentieele tegenstelling bestond tusschen Noord
en Zuid; de omwenteling was evenmin het gevolg van de eigenlijke grieven: deze
hebben het alleen onmogelijk gemaakt dat in het Zuiden, d.i. beneden de Moerdijk,
een natio-

Leiding. Jaargang 2

311
naal-Nederlandsch besef ontstond krachtig genoeg om weerstand te bieden aan deze
in wezen Fransche opstand. Door de te eng-Hollandsche, Protestantsche en de
Katholieken mistrouwende regeering van Willem I is dit gevoel van Nederlandsche
samenhoorigheid niet kunnen ontstaan. Echter niet alleen in het Vlaamsche land:
ook de ‘wingewesten’ kwamen tegen deze politiek in verzet en hebben aldus de
nationale eenheid, die de scheuring had kunnen verhinderen, belet tot stand te komen.
Gerard Knuvelder is, wat ik met een tamelijk uitvoerige opeenstapeling van epitheta
zou noemen, een Groot-Nederlandsche Katholieke Midden-Nederlander. Zijn de
begrippen Groot-Nederland en Katholicisme nauwkeurig te omschrijven, en blijkt
daaruit de beoordeeling van 1855-1830 konsekwent, dit kan men niet getuigen van
het begrip Midden-Nederland. Wij althans zien niet goed hoe die opvatting, die
geographisch-economisch haar omgrenzing schijnt te moeten vinden in het gebied
tusschen Den Bosch-Eindhoven en Antwerpen-Leuven, historisch kan gerechtvaardigd
worden. Bijzonder in dit verband (1830) werkt dit begrip misleidend. Zuid-Nederland
d.i. beneden-Moerdijk biedt een beter houvast, al grijpt Knuvelder alweer breeder
uit door te wijzen op liberale en Katholieke agitatie benoorden de Moerdijk. Een
recensie is niet de plaats om dit uitvoeriger te bespreken, al zou het, met het oog op
het groote belang dat deze opvatting, zoo zij juist ware, voor de toekomst der
Nederlanden hebben zou, de moeite loonen, om de gronden, waarmee zij
gerechtvaardigd wordt, ex professo te ontleden.
H.J. ELIAS.

F. van der Goes. Litteraire Herinneringen uit den Nieuwe-Gids-Tijd, 1931,
Uitgeverij C.A. Mees, Santpoort.
- Van der Goes' herinneringen beslaan twee hoofdstukken. Het eerste en kortste, over
‘Busken Huet en de Tachtigers,’ de begintijd van De Nieuwe Gids derhalve, brengt
alles samen wat de schrijver, uit vroegere publicaties en tot op deze uitgave
ongepubliceerd gebleven brieven, aangaande Huet's denkbeelden over De Nieuwe
Gids en zijn persoonlijke aanrakingen met Nieuwe Gidsers bekend is. Die denkbeelden
en aanrakingen blijken slechts vluchtig, maar zoowel om Huet als om de Nieuwe
Gidsers is het niettemin een lezenswaardig relaas. Het tweede, zeer uitvoerige
hoofdstuk, ‘De Krisis van de Nieuwe Gids,’ beschrijft de ondergang van het tijdschrift.
Van der
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Goes - slechts in zijn beschouwingen over de Inleidingen tot Het Tweemaandelijksch
Tijdschrift, De Beweging en de tweede Nieuwe Gids treedt hij buiten de door hem
zelf gestelde grenzen - beperkt zich in dit hoofdstuk tot het weergeven van ‘het
feitelijk verloop’ der krisis. ‘Met de diepere oorzaken van de gebeurtenissen, die in
de tweede helft van 1893 een eind maakten aan’ het tijdschrift laat hij zich dus niet
in.
Wie zijn boekje leest, zal daar niets meer in vinden van die rijke Nieuwe Gids-tijd
die het begin van zijn eigen ‘In Memoriam Cd Busken Huet’ in 1886 met zooveel
bewogenheid, niets meer van die groote Kloos-figuur die, kort na de ondergang van
De Nieuwe Gids, in zijn ‘Volk en Katholicisme’ van 1896, Verwey met zoo heldere
bewondering voor ons oproepen. Al is van der Goes' verslag door zijn zelfbeperking
tot de naakte feiten van de armzaligste periode der beweging een vrij triestig verhaal
geworden, de echte belangstellenden zijn hem daarvoor nochtans erkentelijk. Ook
wanneer het verloop der krisis in wezen niet anders blijkt dan uit de beschikbare
gegevens reeds af te leiden viel, de Nieuwe Gids-beweging is, behalve een legende,
een stuk geschiedenis, - geschiedenis echter vraagt de feiten, data, documenten waar
de legenden aan getoetst kunnen worden, en van der Goes, een der bij de krisis het
naast betrokkenen, heeft ons die in zijn herinneringen nu ruimschoots verstrekt.
Hen voor het eerst en onder het uitdrukkelijk voorbehoud van mogelijke aanvulling
of verbetering door andere nog levende deelhebbers in Groot-Nederland gepubliceerd
hebbend, heeft hij aan de herdruk van zijn tekst als boek in een ‘Naschrift’ nog het
een en ander kunnen toevoegen. Naast een opmerking over Gorter is dat een andere
voorstelling van de op een kritiek moment gewichtige verhouding tusschen Verwey
en van Eeden dan zijn eerste lezing gewekt had. Berust - en iets anders is moeilijk
denkbaar - deze verbetering op oen inlichting van Verwey, dan behoeft niet al te zeer
betreurd te worden dat van der Goes haar niet, zooals voor de hand gelegen had, in
de tekst zelf verwerkt heeft. Uit die duidelijke oorsprong der verbetering mag dan
immers met eenige zekerheid afgeleid worden dat, deze wijziging aangebracht, zijn
relaas ook door Verwey, een van de twee bij de krisis onmiddellijk betrokkenen die
voor het uitspreken van een oordeel op dit oogenblik nog in aanmerking komen, als
een juiste weergave der feiten beschouwd wordt.
P.N.v.E.
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[Juli 1931]
Opkomst en verval van het Noord-Nederlandsch nationaliteitsbesef
Het nationaliteitsbesef, waarmee de nationale cultuur van een volk ten nauwste
samenhangt, is geen constante grootheid. Het Noord-Nederlandsch nationaliteitsbesef,
dat het bewustzijn van de meesten onzer landgenooten nog beheerscht, is pas met
de Noord-Nederlandsche staat ontstaan. Vóór die tijd bestond er een Boergondisch
staatsbesef dat alle zeventien Nederlanden, dus ook de Waalsche gewesten, omvatte;
en er bestond een zeker Dietsch gemeenschapsgevoel. Maar er was niets dat de
gewesten die thans het koninkrijk der Nederlanden vormen, tegenover de andere
tezamenbond. Die katastrophale gebeurtenissen van de zestiende eeuw heb ik in mijn
Geschiedenis van de Nederlandsche Stam uitvoerig behandeld. Ik wil thans eens
nagaan hoe de Noord-Nederlandsche, de particularistische, nationale cultuur en
nationaal besef, eenmaal ontstaan, zich ontwikkelden, en hoe de tradities waarop zij
hoofdzakelijk teerden, ofschoon nog lang niet opgeruimd, zich in onze tijd overleefd
hebben.
Laten wij ons de Republiek der Vereenigde Nederlanden voorstellen in haar eerste
periode. We zien een staat die niet zoozeer met bedoeling, overleg, wil gevormd, als
wel uit strijd en mislukking ontstaan is; het is een rest, een willekeurig brokstuk van
de Boergondische staat, dat levensvatbaar bleek door de bescherming van de groote
rivieren en de economische kracht van Holland. De bevolking was van verschillende
oorsprong, de gewesten hadden zeer verschillende historische tradities. Holland en
Zeeland waren wat hun bevolking betreft in hoofdzaak Nederfrankisch, gelijk Brabant
en Vlaanderen, waarvan zij nu losgescheurd werden. Zij waren bovendien met die
zuidelijker streek sedert anderhalve eeuw in het Boergondisch staatsverband vereenigd
geweest. Met haar hadden zij een gemeenschappelijke letterkundige taal gevormd
en deel genomen aan dezelfde cultuurbeweging. Terwijl zij nu van het Zuiden
gescheiden werden, raakten Holland en Zeeland samen met die groep van
noordoostelijke gewesten, waarmee zij al wel in staatkundig zoowel als cultureel
opzicht heel veel te maken hadden gehad, maar die toch in ethnische grondstof en
taal vrij sterk van hen verschilden; ook was de staatkundige en cultureele oriënteering
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van Gelderland, Overijsel, Groningen veel meer oostwaarts gericht tegenover de
zuidwaartsche van Holland.
Dit eenvoudige feit, dat de verscheidenheid in nationale aanleg, blijkend in taal,
cultuur, staatkundige betrekkingen, tusschen Holland en het Oosten van de
tegenwoordige Noord-Nederlandsche staat grooter was dan die tusschen Holland en
Vlaanderen en Brabant, is natuurlijk aan de geleerden welbekend, maar de
ontwikkeling van nationaliteit en nationaal besef zooals die door de staat zelf sedert
teweeggebracht is, heeft de herinnering aan die vóór-periode bij het publiek haast
uitgewischt. De hedendaagsche Hollander die in het Oosten des rijks overal in zijn
eigen taal te woord gestaan wordt, die er de dagbladen in zijn eigen taal leest, die er
zelf als ambtenaar, leeraar of predikant zich vestigen kan en zijn eigen taal gebruiken,
en die tegelijkertijd, als hij in Vlaanderen komt, dikwijls niet verstaan wordt en niet
verstaat, heeft moeite om zich voor te stellen hoe anders dat alles vier eeuwen geleden
nog was. Toch is het voor hem, als hij de proef eens nemen wil, niet moeilijker om
zestiende-eeuwsche Vlaamsche of Brabantsche dan om Hollandsche staatsstukken
te lezen, maar Geldersche of Groningsche, dat was een heel andere taal, dat was de
Nedersaksische dialecttaal zooals die thans nog in die streken gesproken wordt, onder
onmiskenbare Hoogduitsche invloed. Er had zich daar naast de Nederfrankische
schrijftaal van de Vlaamsch-Brabantsch-Hollandsche streek zelfstandig een
Nedersaksische schrijftaal gevormd, die tot ver in Duitschland gangbaar was, en die
op het oogenblik van het ontstaan der Noord-Nederlandsche Republiek door de
politieke verbinding met de westelijke en zuidelijke Nederlanden onder Habsburg
nog nauwelijks aangetast was. Die verbinding had dan ook veel korter geduurd dan
die van Holland en Zeeland, amper een halve eeuw. Dat Friesland in taal nog veel
sterker afweek, stip ik maar even aan; het had minder belang dan men op het eerste
gezicht zou denken, omdat het Friesch feitelijk al het veld geruimd had voor een
meer of min oostelijk getint Nederlandsch in bestuur en hooger geestesleven.
Ziehier dan eenige van de elementen bijeengeraakt in de nieuwe staat, die de
grondslag ging leveren voor de ontwikkeling van een nieuw nationaliteitsgevoel en
een nieuw nationaal leven, veel intenser en meer bewust dan wat vóór de scheuring
op de bodem van heel de Boergondisch-Habs-
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burgsche Nederlanden bestaan had. Wij moderne nationalisten rekenen in het
algemeen met de taalgemeenschap als natuurlijke nationale eenheid. Het is onze
overtuiging dat een gezond nationalisme zich met gansch het volk dat op één taal
één cultuur bouwt, vereenzelvigen moet. Wanneer wij opmerken dat vorige geslachten
zich over 't geheel van de taal als natievormende factor weinig bewust waren, dan
behoeven wij daarom nog niet te betwijfelen dat de taal zich niettemin van de vroegste
tijden van onze geschiedenis af als zoodanig deed gelden. Maar wel zouden wij zeer
verkeerd doen met over het hoofd te zien dat de staten, zelden zonder behulp van de
natuurlijke, de volksnationaliteit gevormd, eenmaal in wezen zelf tot de bewustmaking
en tegelijk bepaling, dat wil zeggen begrenzing en inhoud, van het nationaliteitsgevoel
ontzaglijk bijdroegen. Wij staan tegenover het staats-nationalisme in onze tijd vijandig.
Maar daarom mogen wij nog niet vergeten dat het eeuwen lang haast onbeperkt
geheerscht en van zijn heerschappij onuitwischbare sporen nagelaten heeft. Het is
in onze geschiedenis dus een groot feit, dat zich niet wegredeneeren laat, dat de staat
die op het eind van de zestiende eeuw uit de verwarring van oorlog en burgeroorlog
te voorschijn kwam, het Nederlandsch nationaliteitsgevoel zoowel als het
Nederlandsch nationaal leven beperkte tot zijn gebied.
Maar met de beschrijving van de verschillende elementen die dat gebied
bewoonden, is omtrent aard en richting van dat nationaliteitsgevoel en van dat
nationaal leven nog niet veel gezegd. Of nationaal besef en nationale cultuur binnen
het kader van de volksgemeenschap dan wel binnen dat van de staat opgroeien, men
beschrijft hen niet door een eenvoudig optelsommetje, waarin elk van een aantal
getallen zijn volle waarde krijgt en niet meer. In het leven van een volk kunnen kleine
groepen zich vèr boven hun getalssterkte doen gelden, daar werken tradities wier
kracht niet afhangt van de menigte hunner vertegenwoordigers. Van zulke tradities,
die tot de bepaling en bewustmaking der nationaliteit bijdroegen, zie ik er in de
Noordelijke staat voornamelijk twee.
Daar was ten eerste de Boergondische traditie, d.w.z. de gedachte der staatseenheid,
niet het spontane besef van volkseenheid zooals dat in de verschillende groepen van
een gelijktalige bevolking mag opkomen, maar de politieke gedachte der staatslieden.
De opstand had zich wel tegen mis-
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bruiken van het Boergondisch regiem, maar nooit tegen die grondgedachte ervan
gericht, integendeel hij had haar overgenomen en zich eigen gemaakt. Zij leefde
vooral in Willem van Oranje en de groep van Generaliteitspolitici die met hem
samenwerkten. Het verloop van de oorlog beschikte dat zij uit Brussel verdreven een
tehuis in Den Haag zou vinden en daardoor viel zij samen met oude ambities en
strevingen in oostelijke en noordoostelijke richting van het gewest Holland.
De tweede traditie die ik op het oog heb, is die van het militante Protestantisme.
Dit richtte zich aanvankelijk natuurlijk scherp tegen de rechtmatige dragers van de
Boergondische traditie, maar in de overwinning, of gedeeltelijke overwinning van
de opstand, toen de rebellen de staatsgedachte aan hun eigen doel dienstbaar maakten,
kon er een verbond tusschen de twee gesloten worden, dat echter veel onderlinge
naijver en strijd niet uitsloot. Willem van Oranje was de staatsman die de
Boergondische gedachte het zuiverst belichaamde en voor wie zij volledig nationaal
geworden was. Hij kantte zich scherp tegen de overheersching der Calvinistische
gedachte, omdat hij in haar gevaar voor de eenheid speurde. Ik behoef maar te
herinneren aan zijn geschil met de heethoofden van Gent, met Hembyze en Datheen,
en aan zijn onwil om mee te doen toen zijn broer Jan van Nassau de Unie van Utrecht
volgens de beginselen van die menschen ineenzette. Willem van Oranje kon niet
beletten dat de protestantsche gedachte het in beide gevallen won, wat inderdaad
veel elementen van de opstand vervreemdde en bijdroeg tot de scheuring. In het
Noorden, veilig achter de rivieren, kon de protestantsche gedachte zich stevig vestigen
en zij hielp, toen de scheuring eenmaal geschied was en in het Zuiden het
Katholicisme hersteld, de politieke traditie in het Noorden zich aan die knotting
aanpassen. Niet op eenmaal werd de grootere eenheidsgedachte aan het Protestantisme
opgeofferd. Nog in 1600, bij de onderhandelingen te Bergen-op-Zoom, spoorden de
noordelijke Staten-Generaal, bij monde van Oldenbarnevelt, de zuidelijke aan om
het Spaansche juk af te werpen en beloofden dat er in dat geval aan hun inmiddels
herstelde Katholiciteit niet getornd zou worden. Voor de rechte Calvinisten echter
miste het denkbeeld van een vereeniging die niet op eenheid des geloofs berustte
alle aantrekkelijkheid. 't Werd later in Oldenbarnevelt's verhoor door de plotseling
tot macht gekomen Calvinistische partij als een misdaad tegen hem aan-
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gevoerd, dat hij bij de sluiting van het Bestand tot waarborging van de geloofsvrijheid
in de katholieke dorpen van de Generaliteitslanden geraden had.
Niet alleen in de houding tegenover de verloren zuidelijke streken uitte zich ook
na Willem van Oranje die tegenstelling. Veel duidelijker kwam zij aan het licht in
de opvattingen omtrent staatseenheid en nationaliteit binnen de eenmaal getrokken
grenzen van het Noorden. De Calvinisten, die - en 't is opmerkelijk dat de uitgeweken
Vlamingen daarbij de boventoon voerden - geen herstel van de eenheid met het
Zuiden begrijpen konden dan door de protestantiseering van het Zuiden, hielden met
dezelfde overtuiging de godsdienst voor de ware grondslag van de nieuwe noordelijke
staat. Maar die opvatting, al had zij ook naar Prins Willem's zin te zeer bij de sluiting
van de Unie voorgezeten, was daarom nog volstrekt niet tot de alleenheerschappij
geraakt. De regenten hadden zich het samengaan met de georganiseerde hervormde
gemeenschap moeten laten welgevallen, maar onder hen leefde toch - vooral in
Holland - de traditie van Willem van Oranje, de traditie van een staat voor allen,
voort. De befaamde kerkelijk-staatkundige twisten gedurende het Bestand waren in
de grond een botsing tusschen deze opvattingen.
't Is waar dat de meerderheid van de Staten van Holland - d.w.z. de regentenpartij
die de Remonstranten beschermde - niet minder gewicht scheen te hechten dan haar
tegenstanders de Contra-Remonstranten aan eenheid des geloofs als grondslag van
de staat. Haar woordvoerder Hugo de Groot zei het met zooveel woorden in zijn rede
voor de vroedschap van Amsterdam in 1616.1)
‘De ziekten van de publieke kerk infecteeren altijd de politie, inzonderheid in een
regieringe wiens principalen band is de religie. Want denzelven band ontknocht
zijnde, moet daaruit volgen dissolutie van de eenigheid van den staat, vijandschap
van provincie jegens provincie, haat van steden jegens steden, factiën in de steden
zelve, ja partijschap tot binnen de huizen toe... In koninkrijken zelve is de
verscheidenheid van publieke religie ten hoogsten schadelijk, maar voor de
republieken t' eenemaal ruïneus.’
Maar dit beteekent slechts dat de regenten zich de terminologie van de andere
partij hadden laten opdringen; zelfs

1) Te vinden in Wagenaar's Geschiedenis van Amsterdam, I, 438 vlgg.
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waren zij meest te zeer kinderen van hun tijd om er niet in te gelooven; waar het op
aankwam echter, was dat in de praktijk De Groot en de zijnen die eenheid zoo ruim
mogelijk maken wilden, de poorten zoo wijd mogelijk openzetten gelijk De Groot
het uitdrukte, terwijl de Contra-Remonstranten de eenheid tot de streng orthodoxen
wilden verengen. De officieele opvatting, zooals De Groot die uiteenzette, staat
zuiver theoretisch dus zeker ver van wat men het Libertinisme noemde: het
Libertinisme, dat bij monde van Coornhert en van een regent als de Amsterdamsche
burgemeester C.P. Hooft wel degelijk de uiterste consequentie aanvaard en verkondigd
had, dat het de taak van de staat was om alle gezindten vreedzaam naast elkaar te
doen leven; een beschouwing waarin dus niet meer de natie tot de kerk beperkt werd,
maar de kerken opgingen in de natie. Maar al was dat theoretisch niet de officieele
positie van de Staten van Holland, practisch gesproken had het er toch veel van. Alle
sectarissen en de Katholieken zelf wisten, dat zij onder hùn bewind op betrekkelijke
vrijheid rekenen konden. En trouwens, het maakte wèl deel uit van die officieele
positie om tegen de aandrang van de Staten-Generaal, die het geschil door middel
van een Nationale Synode wilden laten beslissen, een beroep op het artikel van de
Unie van Utrecht te doen, volgens hetwelk de regeling van de godsdienst binnen de
bevoegdheid der afzonderlijke provinciën bleef. Oldenbarnevelt hield zelfs vol, dat
het niet slechts elke provincie maar elke stad moest vrijstaan die religie aan te nemen
die haar magistraat christelijk keurt. Men voelt aanstonds dat hiertegen met de
aangehaalde argumenten van zijn vertrouwde De Groot zou kunnen betoogd worden,
dat zulks tot de ontbinding van de republiek had moeten leiden. Toch zal nu niemand
meer gelooven dat Oldenbarnevelt dit wenschte: de zaak is dat hij gevoelde, zonder
het nog goed onder woorden te kunnen brengen, dat er iets anders was wat de staat
bijeenhield dan de kerk. Maar het spreekt vanzelf dat zijn tegenstanders hem juist
die beschuldiging van het op de staatseenheid toe te leggen voor de voeten werpen
moesten. ‘Dat heet kerk en staat de zenuw van haar kracht af te steken,’ zei een
verontwaardigd predikant na hem de stelling die ik aanhaalde te hebben hooren
uiteenzetten.1) Uit die opvatting van de Contra-Remonstranten volgde vanzelf heel
de vermenging van theologie en politiek,

1) L.H. Wagenaar, Van Strijd en Overwinning, blz. 152.
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die ons in het tijdperk zoo verwondert, en ook die onzinnige verdenking tegen
Oldenbarnevelt van Spaanschgezindheid en landverraad.
Maar men ga nu eens na wat de pretentie der Contra-Remonstranten, die in de
crisis van 1618/9 een klinkende bevestiging kreeg, eigenlijk inhield. De staat werd
inderdaad hun staat. De oligarchie werd van niet-orthodoxe elementen gezuiverd.
Op heel het epos van de vrijheidsoorlog, en op het nationaliteitsgevoel dat op de
bodem van de nieuwe staat ontstond, legden de geloovers in de predestinatie beslag.
Volgens hen had de opstand geen ander doel gehad dan om het ware geloof, het
Calvinisme, te doen zegepralen. De Noord-Nederlandsche Republiek was het tehuis
door God voor zijn uitverkorenen bereid. Even stellig als in het hedendaagsch Italië
de Fascisten - ik heb de vergelijking al eens gebruikt1) - vereenzelvigde die militante
minderheid van orthodoxe Gereformeerden zich met de staat en met het vaderland.
Een minderheid, - maar dat was nog niet alles! Als zij inderdaad recht hadden gehad
op de naam ‘Oude Geuzen’, waarmee ze zich graag tooiden (en dat hield natuurlijk
de voorstelling in dat alleen zij zich tegen de Spanjaarden geweerd hadden), zou hun
aanmatiging nog begrijpelijk geweest zijn. Maar hoe onverdraaglijk was ze voor een
man als C.P. Hooft, die zich zijn eigen ballingschap herinnerde; en wat moeten de
schimmen van zulke rechte Libertijnen als Douza en Van Hout ervan gedacht hebben,
die de ziel van Leiden's weerstand in 1574 geweest waren, van Leiden dat het beleg
doorstaan had onder de leus Haec libertatis ergo. En Oldenbarnevelt zelf, hoevelen
hadden er, als hij, de wapenen gedragen bij een poging tot ontzet van Haarlem!
De Calvinisten wonnen niettemin de slag in 1618/9, geholpen door allerlei
omstandigheden, waarvan ik er slechts twee opmerk, nl. het gebrek aan organisatie
onder de menigte buiten de staatskerk - protestantsche dissenters en Katholieken -,
en de hulp van Maurits. Dat was een gewichtige dag voor het huis van Oranje, toen
Maurits besloot zijn zwaard in de weegschaal te werpen aan de zijde der
Contra-Remonstranten. Met hoe kalme overtuiging hij zich daarbij ook op zijn vader
beriep (‘Ik zal de religie die mijn vader in deze landen geplant heeft, handhaven’),
daar is toch geen twijfel mogelijk of hij ging dwars tegen diens traditie in. De traditie

1) Geschiedenis van de Nederlandsche Stam, I, 531.
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die hij er voor in de plaats stelde, was feitelijk die van Jan van Nassau (hij stond
immers sterk onder de invloed van Willem Lodewijk, Jan van Nassau's zoon), wiens
drijven bij het sluiten van de Unie van Utrecht zoo weinig naar de zin van de Zwijger
geweest was. Het enge verbond tusschen Oranje en de predikanten dagteekent niet
van Prins Willem, maar van Maurits. Het is zeker intusschen, dat het samengaan met
Oranje van nu aan een geweldige versterking beteekende voor de aanspraken van
een kerkelijke groep om het eigenlijke, politiek-actieve volk, om in de ware zin van
het woord het vaderland te vormen. De beteekenis van de Oranje-traditie zelf werd
op die wijze zonder twijfel verdiept, maar tegelijk verengd. Zij droeg bij tot de staaten natie-vorming in protestantsche zin van het Noorden, maar Oranje vervreemdde
op deze wijze tegelijk zelf - wat overigens toch na de scheuring moeilijk te vermijden
was - geheel van het Zuiden. Ook maakte heel de ontwikkeling die met de
overwinning van de staatkundig-Calvinistische partij in 1618 inzette, de moreele
afscheiding van Noord en Zuid nog veel meer volkomen.
Wij hebben hier intusschen een treffend geval van een nationalistische constructie,
die zich niet dekt met de werkelijkheid. Ik zeg niet dat zij alle werkelijkheid miste.
Het is bijvoorbeeld de moeite waard na te gaan hoe de kerk inderdaad als voortplanter
van de nationaliteit is opgetreden in Oost-Friesland, waar sedert het midden van de
zeventiende eeuw het Nederlandsch de taal werd van de preekstoel en de voorrang
aan het Hoog-duitsch, dat daar al als rechtstaal in gebruik was, ging betwisten.1) Als
Oost-Friesland een eeuw later niet in handen van de sterkste Duitsche heerscher was
gevallen, van de koning van Pruisen, zou het door de kerk misschien bij het
Nederlandsche taalgebied getrokken zijn. En zonder eenige twijfel deed de kerkelijke
gemeenschap ontzaglijk veel om de oostelijke gewesten, Gelderland, Overijsel,
Groningen, die cultureel nog zoo los aan het Hollandsche hoofdland bijhingen, vaster
daaraan te verbinden en het Frankisch Nederlandsch daar als letterkundige en
beschaafde omgangstaal te verbreiden.
Maar niettemin, als men de zaken in het oog vat waarin de kracht en de waarde
van een volk zitten, en waarin wij kinderen van de negentiende eeuw tevens de uiting
van zijn eigenheid hebben leeren zien: zijn geestelijk leven, zijn letter-

1) Zie J.W. Muller. ‘Uitbreiding taalgebied 17e eeuw’, N. Taalgids, 1921.
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kunde en kunst, zijn economische ontwikkeling en maatschappelijke organisatie, zal
men geen kans zien om dat binnen de grenzen van de gereformeerde
nationaliteitsconceptie te houden. Aan alle kanten barst het rijke leven daar over
heen. Als wij slechts voor werkelijk nationaal Nederlandsch mochten aanzien wat
door de belijdenisschriften van Dordt geïnspireerd werd, hoe weinig van de
schitterendste cultuur van de gouden eeuw zou er overblijven, hoeveel zou zelfs van
handelsondernemingen en stedenbouw, van koloniale expansie en ontdekkingsreizen
als waardeloos voor onze nationale traditie geschrapt moeten worden. Want op alle
gebieden zien wij Remonstranten en Libertijnen, Doopsgezinden en Katholieken
lustig en ijverig meewerken en op al die gebieden iets tot stand brengen. Zelf wilden
die buitengeslotenen volgens de strikte leer van de zegevierende Calvinisten ook
volstrekt tot de natie behooren, zelf voelden zij zich Nederlanders die deel hadden
aan de Nederlandsche beschaving en aan de roem van de Nederlandsche staat. De
vaderlandsliefde van Vondel bijvoorbeeld werd door zijn bekeering niet minder; en
daarvóór had hij trouwens ook niet tot de staatskerk behoord. En Tesselschade
herinnerde aan de deelneming van Katholieken aan de opstand om haar goed recht
op onze nationaliteit te handhaven:
De Roomsche Geus het smeekend blad
Te Brussel onderteekend had
Zoowel als d'ander en verzocht er
's Lands vrijheid door van 's Keizers dochter.

Dat neemt niet weg dat Katholieken vaak, de druk waaronder zij leefden moe, het
oog naar een buitenlandsche beschermer richtten en bovendien deed de uitwerking
van wat er in 1618 en 1619 gebeurd was, zich op den duur meer en meer gevoelen.
De invloed van de staatskerk breidde zich uit. Allengs werd de rijke verscheidenheid
die het Nederlandsche leven nog in het begin van de zeventiende eeuw kenmerkte,
vereentonigd, versomberd. In het politieke bleef het een axioma dat slechts
rechtzinnigheid tot deelneming aan het veelhoofdig gezag kon toelaten en dat slechts
de kerk de staat bijeenhield. De regenten die in 1618 aan het bewind gebracht werden,
waren in veel opzichten éénes geestes met de Oldenbarneveltianen die zij vervingen;
zij stelden de predikanten niet weinig te leur door even stellig als hun voorgangers
het
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toezicht van de staat op de kerk te handhaven; maar aan de leer-eenheid tornden zij
niet meer en ziehier hoe De Witt, kort na zijn optreden als Raadspensionaris, betoogt
dat een eminent hoofd, een Prins van Oranje in de positie van stadhouder, niet noodig
is om de zeven provinciën bijeen te houden: er is genoeg bindsel van andere aard:1)
‘Hebben niet de jegenwoordige Vereenigde Provinciën een ende dezelve vreeze
voor alle uitheemsche machten? Zijn zij niet door onderlinge alliantiën ende
huwelijken zoo van regenten als van ingezetenen, door gemeenschappen,
compagnieën, confrerieën, zoo van commercie als van andere interessen, conversatiën,
reciproque possessiën van goederen, gewoonten ende anderzints zoodanig aan den
anderen gehecht, ja door malkanderen geknoopt ende gevlochten, dat het bijnaar
onmogelijk is dezelve buiten excessieve violentie... van den anderen te scheuren?
Hebben zij niet (en nu somt hij de federale politieke lichamen op, de Staten-Generaal
vooraan). Ende werden (worden) bovenal hare herten ende zielen niet vereenigd ende
tzamengebonden door den geestelijken ende goddelijken band van eene ende dezelve
religie?’
Ieder modern lezer merkt onmiddellijk op dat De Witt van saamhoorigheidsgevoel
op grond van taalgemeenschap niet rept. Hij noemt materieele belangen, politieke
schikkingen, en ‘bovenal’ religie. Geen mensch zal nu meer gelooven dat hiermee
inderdaad het samenhangen van wat immers vóór de opkomst van het Protestantisme
samengeraakt was, verklaard is. Maar de kracht waarmee die voorstelling gehandhaafd
werd, en heel de staatsinrichting die op haar berekend was, hebben niettemin de
Noord-Nederlandsche cultuur en het nationaal besef in een nieuwe vorm gegoten.
In de loop van de achttiende eeuw begon die protestantsche traditie, terwijl haar
invloed als het ware automatisch doorwerkte, aan innerlijke kracht te verliezen. Zij
had nog een opflikkering beleefd in de periode van de oorlogen tegen Lodewijk XIV,
de vervolger der Hugenoten. Willem III en Heinsius streden voor het Protestantisme
zoo goed als voor de veiligheid van de staat. Nog in de Oostenrijksche
successieoorlog, in 1748, had het voortrukken van de Franschen in Noord-Brabant
de uitwerking dat in Holland het gemeen de Katholieken begon te molesteeren. Maar
bij het veldwinnen

1) Deductie... uyt de Fondamenten der Regierige tot justificatie van de Acte van Seclusie, 1654.
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in de staatskerk van dat ‘latitudinarisme’ (om een Engelsche term te gebruiken) dat
men in 1619 gemeend had voorgoed uit te drijven, bij de toenemende godsdienstige
onverschilligheid, en bij het opkomen van een democratische beweging, kon toch
de beperking van het actieve staatsburgerschap tot de orthodoxe Gereformeerden
geen stand houden. De omwenteling van 1795 maakte er voorgoed een eind aan. De
Fransche vrijheid en gelijkheid in de Bataafsche Republiek ingevoerd emancipeerden
dissenters en Katholieken. De patriottische beweging had hen al opgewekt om soms
aan politieke actie deel te nemen.
Wij zullen straks zien dat er niettemin nog ontzaglijk veel te doen bleef vóór de
zoo lang buitengeslotenen zich wezenlijk in het nationale leven deden gelden en vóor
de enge protestantsche concepties, die cultuur en nationaliteitsbesef nu ernstig
begonnen te belemmeren, uit de weg geruimd waren. Maar als men een treffend
staaltje hebben wil van hoe de nieuwe opvatting - die inderdaad zoo nieuw niet was,
gelijk wij gezien hebben, zij kon zich op een Boergondisch verleden beroepen; maar
pas dan weer in eere hersteld - onmiddellijk een essentieele wijziging teweegbracht
in de houding van Den Haag tegenover de beneden-Moerdijksche streek, dan
vergelijke men 1795 met 1672. In 1672, op het oogenblik van de groote nood, wist
de vredespartij in de Staten-Generaal, niet zonder groot verzet 't is waar en op
onregelmatige manier, het voorstel erdoor te krijgen dat men de Fransche invallers
zou afkoopen met afstand van de geheele Generaliteitslanden. Men drukte dat zoo
uit dat men tevreden zijn zou, als men van Lodewijk XIV verkrijgen kon het behoud
van ‘vrijheid, unie, en religie’. Vrijheid beteekende het oligarchisch stelsel, religie
het handhaven van de Hervormde kerk in haar bevoorrechte positie, en unie de
integriteit van de zeven provinciën van de Unie van Utrecht: die te laten schenden,
daar wilden zelfs de ergste défaitisten niet van hooren; maar Noord-Brabant
beschouwde men nog als een tamelijk onverschillig aanhangsel. - In 1795 wilden de
Fransche ‘bevrijders’, evengoed als voorheen de monarchie, de Fransche staat naar
‘de natuurlijke grenzen’ opschuiven. Maar nu zetten zich de Staten-Generaal van de
machtelooze Bataafsche Republiek vast in een halsstarrige houding van non-possumus.
Liever dan toe te stemmen, verklaarden zij, in voorwaarden waardoor menschen
verlaagd worden tot vee, om verhandeld te worden
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tusschen andere menschen, wilden zij de wet van de overwinnaar ontvangen - d.w.z.
alle verantwoordelijkheid van zich schuiven en de Franschen zelf het bestuur in de
Republiek op zich laten nemen. Noord-Brabant is dus in het oog van de nieuwe
regeerders een integreerend deel van de staat geworden.
Maar dit wil ten slotte niet meer zeggen dan dat in de opvatting der staatslieden
het kader geschapen werd, waarin de Katholieken een plaats zouden kunnen vinden.
Het stond aan de Katholieken zelf om hun recht op die plaats te doen gelden en
daarbij moesten zij onvermijdelijk nog op veel van vroeger overgebleven vooroordeel
stuiten. Het voornaamste was echter dat in henzelf, na eeuwen van achterafzetting,
de krachten en zelfs de wil ontbraken om zich daar tegenin te zetten. 't Is een wet
van het leven, dat emancipatie het werk moet zijn van de geëmancipeerde meer nog
dan van de emancipator. In het geval van de Noord-Nederlandsche Katholieken zou
dit een langdurig proces worden, dat pas in onze tijd aan zijn natuurlijke voltooiïng
schijnt toe te zijn. In de herstelde onafhankelijkheid na de onderbreking van de
Fransche tijd bleven de beginselen van de omwenteling, die dit proces mogelijk
maakten, behouden; maar zelf was het nog ternauwernood begonnen. Alleen hierdoor
is het verklaarbaar, dat Noord-Brabant gedurende de vereeniging met België de rol
waartoe het aangewezen schijnt, niet speelde, van de overgang van het Hollandsche
tot een algemeen Nederlandsch volksbesef te bemiddelen. Alleen hierdoor is het
verklaarbaar dat Noord-Brabant zich na 1830 weer deel van de noordelijke staat
vond, zeker niet meer in een positie van hoorigheid als onder de Republiek, met zijn
rechten gewaarborgd, maar toch zeker nog lang niet met zijn mogelijkheden ten volle
ontwikkeld en aan alle kanten nog bekneld binnen een heerschende
boven-Moerdijksche opvatting, door de nieuwe politieke gelijkheid nog niet wezenlijk
verzwakt, en volgens welke de Nederlandsche nationaliteit toch wel degelijk op het
Protestantisme berustte, ermee begonnen en erdoor gevormd was. Dat gevoelen had
meer dan iets anders in het Noorden de mogelijkheid van een naar Vlaanderen toe
groeien gedurende de vereeniging in de weg gestaan. Door de gebeurtenissen van
1830 werd het honderdvoud versterkt.
Gelijk heden nog, wortelde het nationaliteitsbesef in de beschouwing van het
verleden en wie zich de geschiedschrijvers van het midden der negentiende eeuw
voor de geest
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haalt, zal mij toegeven dat zij het verhaal van wat voor hen de geboorte van onze
nationaliteit was, van de opstand tegen Spanje en de vestiging van de Republiek, in
een door en door protestantsche geest geschreven hebben. Dat inzicht op zichzelf,
dat onze nationaliteit eigenlijk met de afscheiding en zelfstandigwording van het
Noorden pas begint, sloot een protestantsche visie in, omdat nu eenmaal de vrije
Noord-Nederlandsche staat niet aan de Boergondische traditie van Prins Willem
beantwoord had maar meer en meer een protestantsche staat geworden was, zoodat
wie in zijn beschouwing hem met de Nederlandsche nationaliteit vereenzelvigt,
onvermijdelijk het Protestantisme als een grondtrek ook daarvan moet aanzien.
Twee mannen staan aan het begin van de nieuwe wetenschappelijke beoefening
van de vaderlandsche geschiedenis, Groen van Prinsterer en Bakhuizen van den
Brink. Groen drijft de opvatting die ik hier bespreek tot haar uiterste consequenties.
In zijn Handboek noemt hij het tijdvak 1517 tot 1813 boudweg dat van ‘het
gemeenebest der Vereenigde Nederlanden’ en verklaart die op het eerste gezicht
verbijsterende aanvangsdatum aldus:
‘De vrijverklaring der Republiek dagteekent van de Afzwering, in 1581; doch haar
geschiedenis vangt aan, toen, door het begin eener Christelijke Hervorming de kiem
van haar bestaan werd gelegd.’
En ook nog: ‘Het is eigenlijk hier, in sommige opzichten althans, dat de
geschiedenis van het vaderland begint .... Nederland is toen geen ander, maar het is
een verjongd, vernieuwd, geadeld, en door het geloof geheiligd vaderland geworden.
De gehechtheid aan het van menschelijke toevoegsels gereinigd Evangelie heeft, als
voornaamste karaktertrek, het volkswezen doordrongen en bezield.’
Voor Groen - ‘geen staatsman, maar een evangeliebelijder’, naar zijn eigen zeggen,
en men zou evengoed kunnen betoogen dat hij een evangeliebelijder was, maar geen
historicus - komt het in alle geschiedenis aan op ‘de rechtvaardiging door het geloof
alleen’ en onze geschiedenis, ‘exceptionnelle et providentielle’,1) is een schitterende
bevestiging van de waarheid dat ‘een geloof waarop Gods zegen heeft gerust’ een
‘bron van voorspoed en grootheid’ is. Da Costa zingt het hem na:

1) Maurice et Barnevelt.
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O Nederland! God maakte u sterk
Om uw verdrukkers uit te roeien,
Omdat Zijn uitverkoren kerk
In uw moerassen moest herbloeien!

Groen en Da Costa en hun geestverwanten, dat waren de rechte nazaten van hen die
zich tegenover Oldenbarnevelt en De Groot de Oude Geuzen genoemd hadden.
Bakhuizen van den Brink daarentegen was liberaal, schoon tevens ‘Protestant in hart
en nieren’.1) Hij zag in het Protestantisme iets volmaakt anders dan Groen (vrijheid
en vrij onderzoek komen in de plaats van de canones van Dordt), maar hij zag het
evenzeer als de drijfveer, als de diepere zin van onze geschiedenis, als de grondslag
van zijn Hollander-zijn, zooals hij bij voorkeur zegt. Wanneer hij zich tegenover de
Vlaamsche Beweging vindt, wijst hij die dan ook uitdrukkelijk af, omdat zij naar
zijn meening in het katholieke vaarwater geraakt is en ‘de beschaving’ wil laten
‘teruggaan’ naar ‘de époque, van waar Hollands ontwikkeling zijn aanvang nam’.2)
Fruin en zelfs Van Vloten staan tegenover de geschiedenis van de opstand niet
anders en hun nationaal bewustzijn neemt daardoor een soortgelijke kleur aan.
En is dat alles niet volkomen natuurlijk? Ik heb opgemerkt dat de oorsprong van
de opstand van andere aard was dan Groen zich verbeeldde; dat het nationale en
cultureele leven althans tot een eindweegs in de zeventiende eeuw aan alle kanten
buiten die dogmatische conceptie van onze geschiedenis uitsproot; en zelfs nog sterke
katholieke elementen bevatte. Maar de staat was toch een protestantsche staat, en
van hem ging toch, vooral na Dordt, op de bevolking een geweldige
protestantiseerende werking uit, waaronder op het eind het Katholicisme als levende
cultuurkracht haast bezweken was. Geen wonder dus dat de Protestanten, de
heerschersklasse, wier heerschappij nog slechts in theorie onttakeld was, die traditie
in eere hielden. En als men de vraag gaat stellen: wat kan de zin van die
Noord-Nederlandsche staat, van de politieke afscheiding van Noord en Zuid zijn,
als het niet is dat er zich achter de rivieren een toevluchtsoord voor het geheele
Nederlandsche Protestantisme vormen kon, - dan zit men toch waarlijk om een
antwoord verlegen.
Hiervandaan komt het, dat zoodra zij de protestantsche

1) Briefwisseling, uitg. door S. Muller Fzn.
2) A.w. blz. 122.
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traditie opgeeft, de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving gevaar loopt iets
negatiefs te krijgen. Neem een man als Busken Huet.
Busken Huet, hater van liberalen en orthodoxen tegelijk, kon al, met zijn ietwat
zuur cynisme, beiden onaangenaam zijn door de voorstelling van Groen op zijn
manier over te nemen. Voor hem was ‘de godgeleerde Republiek der Zeven
Provinciën’ een ‘kuriositeit’, die ‘niet tot in het oneindige kon blijven voortbestaan’.
‘Het glansrijkst tijdperk van haar geschiedenis’ viel met de grootste bloei van haar
theocratisch stelsel samen; ‘naarmate in de achttiende eeuw de theologische
beschaving van Europa voor eene meer wijsgeerige plaats is gaan maken’, moest zij
‘allengs ineenzakken’.1)
't Zij ver van mij die passage te onderschrijven. De Republiek was heel wat meer
dan een godgeleerde curiositeit en haar bloei kwam voort uit heel andere oorzaken
dan haar theocratisch stelsel. Maar in één gezicht toch slaat Huet een toon aan
waarmee hij bij mij althans, die mij zonder katholiek te zijn van de protestantsche
traditie los voel, weerklank vindt. Hij is niet meer zoo door de gouden eeuw
overweldigd. Hij kon zien dat ten slotte de geschiedenis van de Republiek maar een
episode was. Dat en niet meer is ze voor ons die onafhankelijk van schoolsche
conventies het verleden beschouwen. Achter haar zijn voor ons oog, dank zij het
werk van romantici en taalgeleerden, de Middeleeuwen opgerezen; en naast haar,
dank zij het doorwerken van de Vlaamsche Beweging, Vlaanderen.
En hiermee kom ik tot de factor van het Katholicisme in deze ontwikkeling. Dat
de Katholieken de protestantsche opvatting van onze nationaliteit principieel
verwerpen moesten, spreekt vanzelf. Ook dat het eenvoudige feit van hun wezenlijke
meer nog dan van hun formeele emancipatie, het feit van hun politiek en cultureel
belang in het volksleven, die opvatting in het hart moest treffen, behoeft nauwelijks
betoog. Er is iets ironisch in de lotsbeschikking die gewild heeft dat de Katholieken
na hun liberale periode juist met de meest exclusieve Protestanten in een politieke
verbintenis getreden zijn. Daardoor is het de nazaten van Groen onmogelijk geworden
zijn mystieke visie op onze geschiedenis met dezelfde onbevangenheid uit te vieren.
Er is eerst tusschen Katholieken en Protestanten van de beide richtingen - b.v. tusschen

1) Land van Rembrandt, hoofdstuk: ‘Het Geloof’.
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Nuyens met zoowel Fruin als Groen - veel gekibbeld over historische herinneringen,
over Den Briel en de Unie van Utrecht, over Oranje en Lodewijk van Nassau. Maar
men wilde elkaar ten slotte verdragen. Het staatspatriottisme gebood dat. Men ontwijkt
dergelijke disputen nu dus. Maar een wezenlijke verzoening werd daarna niet bereikt.
Als het protestantsch karakter van de staat niet meer beklemtoond worden kon, bleef
er niets anders dan het feit van zijn bestaan over om te verklaren en te rechtvaardigen
dat zijn grenzen in het Zuiden zoo liepen en het katholieke Noord-Brabant van het
katholieke Zuid-Brabant afgescheiden en met het protestantsche Holland vereenigd
is. Naar mijn meening volgt uit het zich overleven van de protestantsche traditie van
onze cultuur en nationaliteit onvermijdelijk dit dilemma: dat wij of wel ons
vergenoegen met een staatsnationalisme, waar toch het geestelijk leven op den duur
geen vrede hebben kan, omdat het er volmaakt willekeurige grenzen aan stelt; of wel
dat wij ons nationaal besef zoogoed als onze cultuur verruimen en verjongen door
ons onze katholieke oorsprongen te herinneren zonder ons, op de manier van
Bakhuizen van den Brink, erop te verhoovaardigen dat wij daarboven uit gestegen
zijn; en door ons van onze natuurlijke samenhang met Vlaanderen bewust te worden.
Hiertoe namen de katholieke intellectueelen, zoodra zij actief aan die vraagstukken
gingen arbeiden, aldra een aanloop. Zij voelden van den beginne dat juist die twee
verwaarloosde grootheden, het katholiek verleden ook van het Noorden, en de
verwantschap met Vlaanderen, dienen konden om de Katholieken weer een aansluiting
bij de nationale traditie te verschaffen; of om de nationale traditie zoo te verwijden
dat zij erin opgenomen konden worden.
Dit te doen was de uitgesproken bedoeling van Nuyens, een van de merkwaardigste
arbeiders van de katholieke herleving, de grondlegger van een katholieke
historiografie. Maar Nuyens miste de vormkracht om te verwezenlijken wat hem
voorzweefde. Aan Fruin, die met hooghartige goedmoedigheid de verdiensten van
zijn Geschiedenis der Nederlandsche Beroerten erkende - en hoe hooghartig
goedmoedig ook, er was iets nobels in het vermogen van Fruin om het goed recht
van een katholieke voorstelling te beseffen -; aan Fruin schreef Nuyens in 1871:1)

1) G.C.W. Görris, S.J., Dr. W.J.T. Nuyens, blz. 149.
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‘De leidende gedachte (van zijn Algemeene Geschiedenis des Nederlandschen Volks)
is, dat ons volksbestaan niet dagteekent van 1581 maar van veel vroeger; dat
Charlemagne, Godfried van Bouillon, Boudewijn van Constantinopel, Willem II van
Holland, Thomas à Kempis, Canisius, evenzeer groote Nederlanders zijn geweest
als Willem de Zwijger, Oldenbarnevelt en Willem III, Hooft, Coornhert, enz.’
Uitstekend, - maar Charlemagne, Godfried van Bouillon, Boudewijn van
Constantinopel, dat zijn toch wel vreemd gekozen vertegenwoordigers van het Zuiden.
Als Nuyens' levensbeschrijver Görris dan ook zegt, dat Nuyens ‘de lotgevallen van
den geheelen Nederduitsch sprekenden stam’ wilde geven, dan verwringt hij zijn
bedoeling wel eenigszins. Nuyens dacht aan de zeventien Nederlanden als hij buiten
het Noorden uitdacht en over de verhouding tusschen Noord en Zuid kwam hij in
zijn voorstelling niet tot klaarheid. Zijn voornaamste werk is daarom gebleven zijn
krachtig polemiseeren over protestantsche interpretaties van de opstand tegen Spanje;
werk waarmee hij het zelfvertrouwen van zijn geloofsgenooten sterkte en hen binnen
het heerschende staatsnationalisme zocht te handhaven; maar om een positieve
vernieuwing van het Nederlandsch nationalisme te bewerken, waarin de protestantsche
zich met de katholieke voorstelling zou kunnen verzoenen, was dat niet genoeg.
Anders stond het met Alberdingk Thijm. Thijm was een overtuigd en helderziend
Groot-Nederlander. Geen betere uiteenzettingen van Groot-Nederlandsch nationalisme
zijn denkbaar dan wat hij in zijn Dietsche Warande herhaaldelijk schreef.1) Het deed
hem pijn, zooals hij in 1858 aan Guido Gezelle bekende,2) wanneer
Zuid-Nederlandsche Katholieken tegen Holland waarschuwden, ‘alsof daarvandaan
niets dan Protestantismus te wachten was, en of onze gemeenschappelijke oude
nederlandsche taal slechts een voertuig kon zijn van kettersche en ongodistische
denkbeelden ... Ik zie met vreugde dat UwZ. Eerw. mede ijvert voor den bloei onzer
nederlandsche Nationaliteit in al haren omvang, - met taal, kunst en wat eraan vast
is. Laat ons dat voortzetten. Wij hebben

1) Hierover gegevens in een binnenkort te verwachten proefschrift van de heer T.A. Vercammen.
2) Uitg. door C. Gezelle in De Beiaard, 1918; aangehaald in G. Gezelle, Volledige werken,
1930, blz. 219 vlg.
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aan onze, katholieke, zijde een verleden in Noord en Zuid van acht of negen eeuwen’.
Maar Thijm, hoezeer hij het belang van het verleden besefte, en hoezeer het voor
zijn verbeelding leefde, was toch geen historicus die de historische fundeering zou
hebben kunnen leveren, waaraan elke nieuwe nationalistische gedachte behoefte
heeft. Samen hebben hij en Nuyens wel de weg aangeduid, waarlangs men uit de
beklemming van het te eng geworden Noord-Nederlandsche nationaliteitsbesef zou
kunnen geraken. Maar zij hebben het groote werk toch maar voorbereid, niet wezenlijk
ondernomen. De tijd was nog niet rijp.
De staatsgedachte had nog te veel macht over de geesten. Thijm verwerpt
uitdrukkelijk de politieke implicaties van zijn Groot-Nederlanderschap. Nuyens wil
in Leiden erkend worden meer dan ergens anders. De katholieke politici werkten
ook onvermijdelijk op de bodem van de staatsgemeenschap, en ze werkten er met
zooveel succes, dat de gedachte aan een andere mogelijkheid op hen geen bekoring
oefende. Aan de andere kant van de grens lag het Vlaamsche volksgevoel nog zoozeer
in Belgische banden, dat vandaar weinig aansporing om het Noord-Nederlandsch
denken in Groot-Nederlandsche banen te stuwen kon uitgaan. Ja voorzoover er van
Groot-Nederlandsche aspiraties in het Zuiden sprake was, leefden die juist onder de
Liberalen, die zich met de nog zoo overheerschend onkatholieke geest van het
Noorden gemakkelijker verstaan konden. De anti-Hollandsche gezindheid die in
1830 uitbarstte, was juist in het Katholicisme van de Vlamingen gegrond geweest
en het moest een tijd duren vóór verzekeringen als de aangehaalde van Thijm, dat
toch waarlijk Holland niet homogeen protestantsch was, ingang vonden. Hiermee is
de verklaring aangeduid van waarom de nieuwe nationale strevingen onder de
Noord-Nederlandsche Katholieken zich niet aanstonds vollediger in
Groot-Nederlandsche zin ontwikkeld hebben.
In onze tijd is een geweldige verandering ingetreden. Vlaanderen klopt aan de
deur. Het spreekt vanzelf dat naar die klop in de zuidelijke provincies met de meeste
spanning geluisterd wordt. Dat schept een toestand waarvan men boven de Moerdijk
het gevaar nog niet voldoende beseft. Men moet er gaan begrijpen dat het
Noord-Nederlandsch nationalisme een phase geweest is, die alleen in protestantsche
overheer-
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sching een redelijke verklaring vinden kon. Nu het met die overheersching
onherroepelijk gedaan is, kan het boven-Moerdijksch Nederland met zich aan oude
voorstellingen vast te klemmen niets goeds verrichten. Met erkenning van de
waarachtige eenheid van Noord en Zuid daarentegen, van de stameenheid die na de
op- en ondergang van staatsconcepties als een grooter en machtiger natuurfeit
verschijnt, kan het zijn recht op een eervolle plaats in het leven der volksgemeenschap
rustig handhaven. Wanneer ik aldus een wijder nationaliteitsgevoel en nationaal
cultuurleven voorsta en aankondig, wil dat niet zeggen dat ik de staten noodwendig
naar de stamgrenzen wil verknippen. Als zij zich hun betrekkelijkheid bewust worden,
zullen zij zich mogelijk aan de nieuwe toestand kunnen aanpassen. Dat is overigens
het onderwerp niet dat ik hier heb willen behandelen. Wat ik heb nagegaan, is slechts
het eenvoudige feit dat het Noord-Nederlandsch nationaliteitsgevoel, na zich eerst
over het heele Noorden krachtig te hebben uitgebreid en het Noord-Oosten pas recht
in de Nederlandsche stam te hebben bevestigd, door de verzwakking van de
protestantsche gedachte en de bewustwording van het katholieke volksgedeelte in
een crisis geraakt is. De eenige waarachtige oplossing is dat het zich in zijn geheel
in een Groot-Nederlandsch volksbesef zou oplossen. Op die weg, als niet alle
voorteekenen bedriegen, zal de katholieke opinie in beneden-Moerdijksch Nederland
gedurende de eerstvolgende tijd groote voortgang maken. Het zou tot heel
ongewenschte toestanden kunnen leiden, als zij de boven-Moerdijksche opinie daarbij
ver achterlaten moest.
P. GEYL.
(Voordracht op 22 Mei 1931 gehouden voor de Delta-Conferentie te Nijmegen.)
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De stomme dingen
(Slot)
Ze zat voor haar toilet-tafel, bekeek haar opgemaakte gezicht onder de hooge,
gepoeierde pruik. Het keurs van de blauw-satijnen japon snoerde haar lichaam, ze
voelde haar onderste ribben opgetild, haar adem geprangd in haar hooge borst.
- Martha, jij kunt lachen, maar het is afschuwelijk; ik kan niet zitten door dat lage
keurs, en niet loopen door mijn sleep. Staan, dat is het eenige, en adem happen na
ieder woord. Mijn God, nu zal Doortje triomfeeren, met haar poppengezicht. Mijn
wangen zijn veel te groot, zie je wel, en mijn voorhoofd is te breed; ik hoop dat dit
stuk zal vallen. Zonde van de kostbare costuums? Ja, maar die doen we wel weer
eens over. Een mislukte pauw ben ik. Ha, daar is Doortje! Ze stond op en oefende,
overdreven diep, haar révérence.
Doortje trippelde als een trotsche duif. Haar japon was parel-grijs, het keurs met
rozenknopjes beschilderd.
- Nu weet ik dat ik te laat geboren ben, zei ze, in dezen tijd had ik moeten leven.
- Ken je je rol? vroeg Femia.
- Ik ken meer - den juisten toon. De vrouwen spraken anders in dien tijd, veel
zorgvuldiger, alsof ieder woord goud kostte.
Monck kwam haastig kijken. - Hallo, klaar? Nog vijf minuten.
- Je zult zien, zei Doortje, dit wordt een succes fou, - de menschen houden van
zooiets.
- Zijn er menschen?
- Natuurlijk, - de beste rangen zijn uitverkocht.
Plotseling liet Femia haar staan en liep het tooneel op. Ze voelde, zonder veel te
zien, dat alles klaar was om te beginnen. En ze zag de menschen, die rij na rij vulden
van de groote zaal. Ze zaten ordelijk en kunstig opgesteld, langs de balcons, in de
loges, en richtten bijna allen hun oogen naar het tooneel. Femia zocht het onbekende
paar, het leek zijn vaste plaats te hebben in de stalles; om de lippen van de vrouw
was een glimlach, de man praatte tegen haar. Ze luisterde, maar haar oogen blonken
van verwachting. Ik zou haar willen kennen, dacht Femia, - ze heeft me niet haar
naam genoemd, en de man was schuw. - Een geritsel stoorde haar. - Laat mij eens,
zei Doortje, en stond al op haar teenen. - Welja,
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Hedwig in een loge. Heb je haar gezien? Ze speelt niet mee, de groote actrice, - ze
draagt een heel moderne avondjapon; - bespottelijk, om je zoo op te dirken.
De eerste gongslag bespaarde haar Femia's antwoord.
In de pauze dacht ze aan Rejo. Ze had het stijve costuum uitgetrokken en sloeg
een kimono om. - Zeg Martha, als dat kind eens wegloopt, dat Zigeunerkind - vroeg
of laat doet ze het natuurlijk - kom jij dan bij me? Als je dat liever hebt, huur ik zelf
een klein huis.
- Nee, zei Martha, die is goed, ik heb toch zeker een gezin?
- Een man die drinkt.
- Nou ja - en Alfred?
- Die is groot genoeg om voor zichzelf te zorgen.
- Nee, liefje, laat mij maar waar ik ben. Trouwens, Rejo is nog niet weg, hè?
- We zouden het goed samen hebben, - jullie vrouwen zijn tegen jezelf.
- Ja, dat kan wel zijn, we zullen er niet over praten. Moet je niet een kop koffie?
Femia ging op den divan liggen. - Ja, graag koffie; hoe vind je dit stuk? vervelend,
hè?
- Och -. Wacht even, ik ben zóó terug.
Monck kwam binnen. - Zoo, slecht gedisponeerd?
- Nee, waarom?
- Ik dacht zoo. Je speelt tooneel, je neemt er den tijd voor, het tempo van het leven
is er niet in.
- En ligt dat aan mij? Mijn God, ik kan dat kirren van d'Angoulard niet meer
verdragen.
Hij trok zijn wenkbrauwen op. - Je hebt ongelijk, Doortje is vanavond heel goed.
- Heel goed - herhaalde ze schamper.
- Tenminste lang niet kwaad. Ze zit ook beter in haar costuum dan jij.
Martha kwam met de koffie. - Een eenvoudig mensch als ik, mijnheer Monck,
vindt zoo'n stuk aardig. U zult eens zien, dat loopt best af.
- Ik wou dat er allemaal eenvoudige menschen in de zaal waren, Martha.
- O, de een steekt den ander aan; als je buurman klapt, ga je toch ook meedoen,
niet? U koffie, mijnheer Monck? Hier, mijn kopje, ik heb nog niet geproefd. Femia
heeft zorgen thuis. Hoe is het nou met die zieke tante, kind?
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Monck liep naar de deur. - Verpraat je tijd niet, zei hij.
Martha lachte toen hij weg was. - Ik voelde zooiets, zeg, hoogspanning.
- Hij heeft me uitgeveterd.
- Nou, je zult eens zien, straks komt alles goed. Er zijn ook bloemstukken. Monck
is zenuwachtig, het publiek heeft zijn draai nog niet gevonden.
Femia stond op. - Vooruit dan maar, zei ze.
- - - Een groote mand bloeiende meidoorn van baron Schönbrunn, een tuiltje fresia
met een lang wit lint, van Martha (ze verzamelde linten); het publiek klapte en kreeg
er plezier in. Bloemen voor Doortje; een prachtige koningsvaren voor Richard.
Waarom niet? dacht Femia, - een beroerd stuk, maar toch succes. Ik voelde me op
gang, na de pauze, - Monck had gelijk, en Doortje is toch vrij onschuldig. Ik zie het
onbekende paar niet meer, - maar ik kan nu niet goed zoeken. - Nog altijd applaus wat bezielt de menschen? Toch zijn ze meer dankbaar dan enthousiast, en we zullen
dit stuk niet lang spelen. Een beetje aandoenlijk, die dankbaarheid; wij sloven ons
altijd uit, en denken dat niemand het waardeert. Daar is Hedwig, - pittig ding; ze
klapt voor Frank, - zou Doortje achter het net visschen? - Applaus, - toe maar.
In de gang stond Monck met een vreemde en riep haar. - Mag ik je voorstellen
aan doctor Herbart, criticus van ‘De Vrije Stem’? Femia Menke. - Ze drukten elkaars
hand. - Mijnheer Herbart is althans tevreden over de enscèneering.
- Maar het spel, - zei Femia, - dit stuk ligt me niet. Ze zag een glimlachje om
Herbart's mond, en voelde stekend haar fout. - Neen, we zullen niet dadelijk over
mijn gering aandeel praten.
- Bij een stuk als dit doet de enscèneering heel veel, niet waar? zei de criticus. En
dan de costuums - dat van juffrouw d'Angoulard is tegelijkertijd pompeus en luchtig,
en haar stem heeft iets kinderlijk vlaks. Ze was hierin heel goed - ik geef toe dat de
omstandigheden haar helpen.
- En ik ga mijn mooie costuum zorgvuldig opbergen, zei Femia. Zie ik u straks
nog? Ze knikte, wachtte geen antwoord.
Haar kleedkamer was leeg. Ze legde de fresia's uit haar hand, ging haar deur
afsluiten. Het was gewoonte geworden dat Martha haar kameniers-diensten bewees.
Zou ze nu naar
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huis zijn gegaan, om te toonen dat ze in haar gezin niet kon worden gemist? Waarom
sprak zoo'n vrouw zich niet uit? Ze had toch vaak genoeg geklaagd over haar man.
Trots? Verlangen nog naar eenigen schijn van huwelijksgeluk, van onmisbaarheid?
Een kwartier later kwam ze buiten, zag dr. Herbart met Kurt en Doortje.
- We wachtten op u, zei de criticus, we wilden u graag wegbrengen. Ik had gedacht
dat u allen met elkaar zoudt soupeeren, maar ik zie dat mijn begrippen verouderd
zijn.
- Monck weet niet hoe gauw hij thuis zal komen, zei Femia. Bovendien, het is aan
dezen schouwburg nooit gewoonte geweest. Ik voel er ook niets voor.
- Ik wel, zei Doortje, die aan den anderen kant van Herbart liep. Er is nu zoo weinig
band; je zoudt nog eens willen napraten over je gezamenlijke prestatie. Streven naar
goed samenspel moest meebrengen een streven naar werkelijke onderlinge
vriendschap.
- Ja, zei Herbart, toch heeft uw samenspel me vanavond verrast. Monck is een
bewonderenswaardig regisseur, en u bereikt toch natuurlijk het meest op de repetities.
Femia nam Kurt's arm en bleef met hem een stap achter. - Hoe heb jij je vanavond
gevoeld? vroeg ze.
- Och, zei hij, we oefenen ons vak uit, hè?; toch had ik geen kwaje rol. Ik geloof
ook wel dat er nog meer van te maken is.
- Heeft hij je dat gezegd?
Kurt aarzelde. - Niet in die woorden, - maar hij zou gelijk hebben gehad. Leve
‘De Vrije Stem’!
Herbart keek om. - Dank u. Het is over 't geheel geen hoogstaand blad, maar ik
hoop er toch eenige jaren aan te blijven.
Doortje kwam naast Femia, trok haar mee vooruit. - Zeg, heb jij Frank gezien? hij
was ineens verdwenen, en Hedwig had, meen ik, een wagen.
- Ik heb niets gezien, maar ik dacht dat jij teveel honing om je mond hadt dan dat
je - Je begrijpt het niet, zei Doortje. Als het zóó komt, dan is het onweerstaanbaar.
Dacht je dat mijn succes me nog iets kon schelen? - Ze praatte voort.
Wat is het alles vervelend vanavond, dacht Femia, - en dit was nog wel een
première. De spanning was niet echt en
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het applaus niet, en evenmin het gewichtige praten van dien criticus. Ik geloof dat
ik de menschen haat. Neen, zoo erg is het helaas niet, - maar ik heb een zanderigen,
bitteren smaak in mijn mond van verveling. Waarom is Martha weggeloopen? En
de baron - ik geloof dat ik hem onverschillig ben; hij kon zijn wagen laten voorkomen
en me thuis brengen, maar dat doet hij nooit.
Ze waren aan den rand van het stadje gekomen en liepen langs het grasveld van
een café, waar veel menschen zaten. - Hallo! riep Kurt achter hen, - we gaan hier
wat zitten.
- Goed, zei Doortje. Ze liepen naar den ingang.
Een man trad op Femia toe; het was Schönbrunn. - Uw collega's hebben zoo vaak
het voorrecht u naar huis te brengen, mag ik dezen avond ..
- Heel graag, zei ze, - heeft u uw auto hier?
- Neen, ik wilde met u loopen.
Ze groette doctor Herbart. Hij trachtte niet haar tegen te houden, en Doortje
wenschte haar nadrukkelijk een prettige wandeling.
Een oogenblik liepen ze zwijgend voort. Er was iets in het leven gekomen dat
Femia verontrustte, een trage, neerdrukkende ernst, een afmattende verveling.
Haar begeleider begon: Misschien vindt u wel dat ik u meer met mijn zorgen kon
omringen. U vroeg naar mijn auto. Ik zou die iederen avond naar den schouwburg
kunnen sturen om u thuis te brengen, maar ik wil geen dwang op u uitoefenen en u
niet trachten te beïnvloeden door mijn rijkdom.
Ze lachte even. - Wat een zwaarwichtige woorden: dwang, en rijkdom. Alle
menschen zijn zoo loodzwaar vanavond, ik zou er haast onder bezwijken. Zelfs
Doortje d'Angoulard heeft lood in haar hart.
- Ja, zei hij, ik heb lood in mijn voeten, als een duikelaartje, daardoor komt mijn
hoofd altijd weer bovenaan. Soms houd ik mijn hart vast bij mijn duikelingen, maar
ze zijn ongevaarlijk.
Plotseling vroeg ze: Leeft uw vader nog?
- Ja, zeker, hij is zelfs nog niet zoo heel oud.
- Misschien vindt hij uw toeren niet zoo onschuldig, - uw omgang met een actrice.
Schönbrunn glimlachte. - Mijn vader is een verstandig man, hij luistert niet naar
wat de wereld zegt.
Ze waren in het bosch gekomen, het was een vrij donkere
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avond, er hingen wolken voor de sterren. Hij bood haar zijn arm. - Ruikt u dien geur?
Is het vlier of jasmijn?
Ze stond even stil. - Ik weet het niet. Wat het heerlijkste geurt is acacia. Vroeger
stond er een in onzen tuin, een boom met lage takken, - ik ging eronder liggen op
mijn rug.
- En nu? vroeg hij, terwijl ze voortliepen.
- Toen woonden we nog aan den anderen kant van de stad, dicht aan de rivier. Uw meidoorn is heel mooi, ik dank u; morgen wordt de mand thuisgebracht.
- Ik geef u bloemen omdat u daaraan gewend bent, - u vindt het niets bijzonders
meer, u denkt niet: wat is die man opdringerig, wel?
Ze haalde haar schouders op. - Neen, maar ik begrijp u niet. Waarom zoudt u met
me willen trouwen?
Langzaam zei hij: Omdat ik u zoo bewonder.
- En is dat een goede basis voor een huwelijk?
- Dat alleen niet.
- Wat ontbreekt er dan aan?
- Eenig gevoel van uw kant.
- Hm. - Er viel een stilte.
- Gelooft u dat ik harteloos ben?
- Neen, zei hij eenvoudig.
- Toch heb ik nooit een man liefgehad.
- Dat kan zeker zoo treffen.
- Of u nu de eerste en de eenige zult worden ...
Hij antwoordde niet.
- Vroeger dacht ik veel aan mijn toekomst, - den laatsten tijd niet meer.
- Waarschijnlijk doordat u al iets bereikt hebt.
- Ja. Het zou dan haast wenschelijker zijn niets te bereiken voor je dood.
- Ja, zei hij, sommige menschen belijden dit.
- En zijn ze gelukkig?
- Ik denk niet dat ze daarnaar vragen.
Ze liepen steeds voort. Er was een zacht windgeruisch in de boomblâren, een zoete
geur van berken en linden; de grond onder hun voeten koelde langzaam af in de
duisternis.
- Waarom hebt u mij nooit eerder thuisgebracht?
- U heeft mij nooit aangemoedigd.
- En nu?
- Dezen avond? - Ja, er was iets in uw spel ...
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Ze stond stil. - O, begin daar niet over - ik heb slecht gespeeld.
Zwijgend liepen ze voort. Een eenzame wandelaar kwam hun tegemoet, het was
de Zigeunerjongen; zijn stap was traag en veerkrachtig. Tusschen zijn gave, witte
tanden hield hij een takje bloeiende vlier. In 't voorbijgaan nam hij zijn pet af.
- Kent u Rejo? vroeg Femia, toen de baron bleef zwijgen. Hebt u haar wel eens
gezien? Ze zegt dat deze jongen haar broer is.
- Ja, zeker heb ik haar gezien; hij lijkt op haar.
- Maar alle schapen lijken ook op elkander, behalve voor den herder.
- Hoe komt u toch aan die Rejo? Hij lachte. - De booze wereld zegt dat u haar hebt
gestolen.
- Is een kind het eigendom van de ouders? vroeg ze.
- Tot aan de meerderjarigheid wel, geloof ik.
- Rejo weet niet hoe oud ze is, maar ze is stellig volwassen. Ik zag haar een jaar
geleden voor den schouwburg staan, - ze bekeek de foto van Irwa Godolsky, ze stond
heel aandachtig en in een onbewust mooie houding. Toen heb ik haar een vrijkaart
gegeven; en later, dienzelfden dag, kwam ze aan mijn huis. - Of ik een oude jurk
voor haar had, ze kon in haar Zigeunerplunje niet gaan. Ik liet haar een jurk aanpassen;
ze stond voor den spiegel en zag zelf dat ze mooi was. Een openbaring - ze begon
te dansen van vreugd. Toevallig zat mevrouw Rettich in mijn kamer, en die heeft
toen schik om haar gehad. Het is vreemd dat ze soms nog zoo lachen kan, mevrouw
Rettich. Rejo had tante Lize ternauwernood opgemerkt, maar na het dansen knielde
ze bij haar stoel en bekeek haar als een nieuwsgierig kind. Tante Lize keek terug; ze
ziet bijna niets meer, maar ze heeft nog zulke intelligente oogen. Het duurde wel vijf
minuten; ze hielden ook elkaars hand vast. Daarna heeft Rejo wat aan die jurk
vernaaid, en ik kwam op de gedachte haar tot hulpje en kamenier te nemen. Ik vroeg
of ze wilde blijven; ze zei: ja. Aan haar ouders heb ik niet gedacht.
Hij zei: Ze voelde zich zeker aangetrokken tot mevrouw Rettich.
- Misschien. De veronderstelling ligt niet voor de hand, maar ...
- Toch wel - door de manier waarop u van deze ontmoeting hebt verteld.
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- Hm. U weet natuurlijk dat tante Lize niet normaal is. Ik heb altijd gedacht dat Rejo
mij vereerde, eerst in Irwa Godolsky en toen ...
- Vereering is iets wat u kunt begrijpen, zei Schönbrunn - daarom vereer ik u.
- Wat bedoelt u daarmee?
- Och, niets anders dan dat ik de taal wil spreken die u verstaat.
Ze gingen zwijgend voort.
Eensklaps begon Femia weer over tante Lize te praten. Het is wonderlijk, zei ze,
niemand weet hoe die vrouw zoo geworden is. Als jong meisje beloofde ze heel veel;
het was een vriendin van mijn moeder; ze speelde uitstekend piano, en zong. Ze is
jaren in het buitenland geweest, het heette voor haar zangstudie, maar toen ze terug
kwam, zong ze zelden meer. Ze zei dat haar stem zich niet had ontwikkeld. Veel
later is ze met majoor Rettich getrouwd, ze was toen al over de veertig. Ik geloof dat
het een heel goed huwelijk was; hij aanbad haar, en gaf haar in alles haar zin. Maar
het schijnt dat haar ziekte toen toch al is begonnen - ze werd vreeselijk lui en traag.
Het is een vreemde ziekte. Nu is de majoor al jaren lang dood; ik weet niet of ze erg
om hem heeft getreurd, - ik geloof het niet.
- Praat ze nooit over hem?
- Neen, nooit. Ze praat over een kindje, dat ze Rosa noemt; haar gedachten schijnen
daarmee bezig te zijn, - ze noemt nooit den naam van iemand anders.
- Het is wel treurig, zei hij.
- Ja. Weet u, soms heb ik het gevoel - misschien vindt u het heel dwaas - dat ik
eigenlijk alle menschen om me heen wel tot de stomme dingen kan rekenen. U moet
me goed begrijpen, ik heb niets tegen de stomme dingen, ze kunnen heel mooi zijn,
maar... Denkt u eens: Tante Lize, Rejo - mijn moeder - en dan mijn collega's, die
praten wel, maar ze zijn zoo van zichzelf vervuld en zoo ijdel. Monck niet, - Monck
is een begaafd man, hij gaat op in zijn werk, hij tracht altijd maar een denkbeeldig
wezen gestalte te geven, - dat is heel mooi, maar ...
Ze waren nu dicht bij huis gekomen.
- Ik denk, zei de baron langzaam, dat alle menschen dit wel eens zoo voelen, het
ligt niet juist aan uw omgeving. Zij die praten, spreken niet altijd voor ons, en dan
zijn we om-
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ringd door de natuur, die geen menschelijke stem heeft. Sommigen hooren iets in
den avondwind, of in den regen, die op de aarde valt, - maar de mensch wil niet altijd
alleen zijn.
- Ik geloof niet dat u me begrijpt, zei ze.
Hij glimlachte even en zweeg.
Ze liepen nu in de smalle laan, die naar haar huis voerde; de lamp onder het afdak
van de deur brandde helder.
- Ik dank u voor dezen avond, zei Schönbrunn.
Ze gaf hem haar hand. - Ik dank u voor de meidoorn; ik zou haast vergeten dat ik
slecht gespeeld heb. - Nu sloot ze de deur open en ging binnen.
Ze zag Rejo niet op haar kamer, gooide haar mantel af, en dacht aan den baron.
Voor den spiegel stond ze, met haar vingers tastend langs heur haar; ze wilde iets
prevelen, wist niet wat.
De deur ging open. - Ha, de gevierde actrice! Het was Ernst, haar broer. Ze gaven
elkaar een vluchtigen kus.
- Hoe ben je thuis gekomen? Ik heb geen auto gehoord op den weg.
- We hebben geloopen, baron Schönbrunn en ik.
- Zoo. Hij keek haar aan. - Mijn trein was te laat, daardoor miste ik den schouwburg.
- Je hebt niet veel gemist, - een triomf van d'Angoulard. Maar jij ...?
- Ik? O, ik stel mijn examen uit tot het volgend semester. Ik heb teveel gestudeerd
om het die heeren pasklaar te kunnen voorzetten. - Ik kwam eens naar Lize kijken,
ik denk er hard over in de psychiatrie door te gaan.
- Je bent nog altijd dezelfde, zei ze, - maar ik ben moe, we kunnen morgen verder
praten.
- Ik begrijp niet dat jullie Lize hier houdt, - ze is geen patiënt voor huisverpleging.
- Zoo, kom je ons dat zeggen.
- En Rejo heeft een vrijer, - een die het graag laat maakt; maar dat is jouw schuld,
meisje, als je langzaam den berg oploopt, en je personeel moet op je wachten. Ik heb
haar naar bed gestuurd. - Hij draaide op zijn hielen om. - Gaan onze ouders altijd
zoo vroeg ter ruste? - Gek, dat je naar huis reist voor een verandering. Nou, slaap
lekker. - Hoe was dat stuk? Een première, hè? En geen lauweren?
- Een prachtige mand bloemen van den baron. Ze komen morgen.
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- En zijn dan verlept; jij bent nog altijd het leven niet waard. Dokter Ernst Menke, klinkt wel goed, hè? Je zult zien, dit najaar.
- Hoe vind je tante Lize?
- Och, daar kan ik niet dadelijk over oordeelen. - Jij hebt laatst Stutte opgebeld,
in den nacht?
Ze knikte. - Die laat zich ook niet uit.
- Ja, wat wil je - het leven moet zijn loop hebben. Wel te rusten. De oudjes waren
blij me te zien.
- Ik ben ook blij, - als je nu maar gaat.
Hij deed de deur achter zich dicht.
Femia liep naar haar slaapkamer. - Ik ben moe, dacht ze, maar ik zou dezen avond
graag nog eens overdoen; ik ben het leven wel waard, of ik zal het waard worden.
Ze ontkleedde zich; het was één uur in den nacht. Een gangklok sloeg. Ze dacht
aan Ernst en aan tante Lize, aan Doortje en Martha. En dan hoorde ze weer de stem
van Schönbrunn en voelde haar arm in den zijnen; - maar zijn woorden kon ze zich
niet te binnen brengen. Ze sliep, voor de klok het kwartier sloeg.
Begin Juni trad er in den schouwburg een Russisch cabaret op; de vaste bespelers
kregen een week vacantie.
Femia reisde naar de hoofdstad om te winkelen; na vier dagen kwam ze terug en
vond de verlovingskaart van Frank Delmont en Hedwig Blancke. Dienzelfden avond
zouden ze ‘hun vrienden ontvangen’.
Femia ging na den maaltijd op weg. Ze had even geaarzeld voor ze den
geborduurden omslagdoek inpakte, dien ze daarginds had gekocht, maar voelde op
dat oogenblik zelf dat ze niet gemakkelijk iets gaf, en besloot er toen meteen toe.
Door het bosch ging ze naar een halte-plaats van den funiculaire; het kleine pakje
bungelde aan haar pink.
Toen ze beneden was gekomen en langs de blinkend heldere rivier liep, dacht ze
aan Doortje. Wat zou dit bericht haar hebben gedaan? Had het haar genezen van haar
liefde voor Frank, of ..? Het viel Femia moeilijk, zich een alternatief voor te stellen.
- Hoe het zij, dacht ze toen, Doortje mag niets laten merken, ze moet ook komen
vanavond, minstens met wat bloemen. Toen zei ze zichzelf: Ik zou haar kunnen gaan
halen, zien of ze nog thuis is. - Ze riep een voorbijrijdende taxi aan, gaf het adres.
Op deze kamers van Doortje
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was ze nooit geweest. Ze herinnerde zich wel een kamer die uitkeek op den ingesloten
tuin van een volks-café. De wanordelijke bedrijvigheid van dien tuin leek met het
luide stemgeroes de kamer binnen te dringen. - Och, zei Doortje op de vraag van
Femia hoe ze daar wonen kon, - ik ben zoo zelden thuis, en ik vind het wel gezellig.
- Ze moest sindsdien al weer eenige malen verhuisd zijn.
De auto stond stil in een vrij breede, nieuwe straat, met een dubbele rij jonge
boompjes in het midden. De deur van Doortje's huis werd geopend door een meisje
met een geruit boezelaartje voor. Femia vroeg naar juffrouw d'Angoulard.
- Komt u maar binnen, zei het kind, - de juffrouw ligt in bed.
Een achterkamer, vrij donker door den bergwand die een vijftig meter verder
oprees. In een ijzeren ledikant lag Doortje.
Femia boog zich plotseling over haar heen, kuste haar voorhoofd.
- Wat is er? Ziek in de vacantie, of lui? Ik wilde je meenemen naar Frank en
Hedwig. - Ze zag een blos komen over Doortje's bleeke gezicht, en het trof haar dat
ze nu zooveel kinderlijker en nietiger was dan in haar mooie, korte kleertjes.
- Ik-ke ..., begon Doortje. - Kom nu eerst bij me zitten en zet je hoed af. Een beeld
van een hoed, - zeker niet hier gekocht?
- Nee, ik ben uit geweest, vanmiddag pas terug gekomen.
Ze spraken nu even over de hoofdstad. - Ik ga er ook eens heen, zei Doortje, ik
wil me beter kleeden, minder goedkoop, weet je, en zorgvuldiger.
Femia glimlachte. - Een erfenis? Of opslag door je laatste succes?
Doortje kwam wat overeind en leunde op haar elleboog. - Och God, dat succes.
Nee, jij weet natuurlijk niets, je bent vanmiddag pas thuis gekomen. Ik-ke, zie je ik heb in het water gelegen.
- In het water? vroeg Femia verbaasd. Ze zag de donkere berghelling, de groote
boomen, die roerloos stonden.
- Ja, in de rivier, - dezen morgen, heel vroeg. Ik kon het niet meer uithouden, Frank en Hedwig - en ik was zoo eenzaam. Jij kent dat niet, - maar als de avond valt,
en die berg wordt zoo donker, - de zon komt er niet meer over-
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heen... Ik verlangde naar het eind van de vacantie, maar ik zag er ook zoo vreeselijk
tegenop.
- En toen? vroeg Femia.
- Toen ben ik opgestaan, vannacht; - ik wist wel dat het dwaas was, maar ik moest
iets doen. Ik kwam bij de rivier, ik heb mijn schoenen uitgetrokken. Water in je
schoenen vind ik zoo tegenstrijdig, jij niet? - Nou, ik kan niet zwemmen, en het was
ijzig koud, maar toen ik terug wilde stappen, struikelde ik over een steen en viel
voorover, en toen heeft de stroom me, denk ik, meegesleurd. Een schippersvrouw
heeft me zien drijven, en de heele familie samen heeft me opgevischt. Het kleinste
kind is vreeselijk gaan huilen - op de een of andere manier heb ik dat gehoord, hoewel
ik bewusteloos was.
En verder, dacht Femia, - maar ze vroeg niets. Ze zag Doortje naar buiten kijken,
de berghelling werd al donkerder en massaler. Haar gezicht droeg een gespannen
uitdrukking, alsof ze aan iets wilde denken, dat haar bijna ontglipte.
- Zie je, zei ze, - het was niet goed, en het is of ik daardoor weer voort kan leven,
- omdat ik dit weet. Jij zult dit wel niet begrijpen. Ik denk nog niet eens aan mijn
ouders, of aan andere menschen. Toen ik bijkwam, zei de schippersvrouw: Goddank,
en ik hoorde een kind roepen: Ze is weer levend! - De dokter heeft me naar huis
gebracht, en zijn vrouw heeft den heelen middag bij me gezeten. - Ik kon het niet
gelooven, zei ze, toen ik het van mijn man hoorde, ik heb u laatst gezien in dat
historische stuk.
Dus toch het succes, dacht Femia.
- Het is een allerliefste vrouw, ze heeft bloemen laten brengen bij Hedwig uit mijn
naam. Ik moet in bed blijven tot morgenmiddag; dan sta ik op en ga bij haar eten,
als ik me goed genoeg voel. Hij heeft ook gezorgd dat het niet in de krant kwam, ik
kan me rustig overal vertoonen.
En iedereen zal het weten, dacht Femia. Hardop vroeg ze: Wat moet ik Hedwig
zeggen, als ze naar je vraagt?
- Dat ik ziek ben; - maar ik ga deze week nog naar haar toe.
Er werd aan de deur geklopt en het kleine meisje kwam binnen.
- Moeder vraagt wat u wilt hebben. Ze heeft een heerlijke appeltaart.
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- Eet jij mijn stuk maar op, zei Doortje, - ik begin morgen weer.
- Ik moet naar bed, antwoordde het kind, en ze gaf beleefd een handje, ook aan
Femia.
- Dag, - ik wil niets hebben, hoor.
Het bleef een oogenblik stil, toen het kind gegaan was.
Is dit Doortje, dacht Femia, hoe is ze zoo geworden? - een jonge vrouw, die
vriendelijk praat tegen een kind, en zich verheugt op morgen? Ze zal eens trouwen
en zelf kinderen krijgen. Haar man hoeft geen acteur te zijn - een ambtenaar misschien,
of een onderwijzer. Alles is zoo gewoon aan haar, zelfs het nachthemd dat ze draagt.
- Woon je hier al lang? vroeg ze, - ik herinner me deze kamer niet.
- Pas drie maanden, - maar dood-goeie menschen; ik hoop hier te blijven.
- Ja, zei de ander, en zoo rustig, hè? Weet je nog die kamer boven dat café? Ze
stond op en nam haar hoed. Plotseling zei ze: Hier, dit is voor jou, ik zal voor Hedwig
wel wat anders koopen. - Ze legde het pakje tusschen Doortje's handen. Natuurlijk
hebben we elkaar nooit eerder iets gegeven, ging het door haar heen.
- Och, zei Doortje, draai het licht eens op.
- Nee, bekijk het maar als ik weg ben. Het is een shawl, - je zult hem wel kunnen
gebruiken, misschien morgen al.
- Morgen, herhaalde Doortje.
- Je moet immers uit eten. - Nou, het beste, - en kom overmorgen dan bij mij eten,
wil je? Dat is onze laatste vacantiedag.
- Heel graag. Ze kusten elkaar op beide wangen.
- Om zeven uur; tenzij die doktersvrouw je weer uitnoodigt. Nieuwe vrienden
gaan altijd voor, vind je niet?
Ze lachten. - Ja, eigenlijk wel, gaf Doortje toe.
Femia ging. Ze wist niet waarom ze achter zich keek, terwijl ze de kamerdeur
sloot. Ze zag het kleine meisje in de keuken zitten; het droeg een wit nachtponnetje,
en hield haar bloote voeten op de hoogste sport van den stoel.
- Dag, zei Femia, heb je appeltaart gegeten?
Het kind knikte. - Ja, juffrouw.
- Zuske, je moet naar bed. - Een vriendelijke vrouwenstem.
Het meisje verroerde zich niet, keek naar Femia met groote,
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glanzende oogen. Die liep door de smalle gang, opende de huisdeur. - Dag! riep het
kind, plotseling heel luid. - Dag! riep Femia terug. - De deur sloeg dicht.
Te voet ging Femia naar de binnenstad. Het was levendig in de straten, alle geluid
klonk helder door de warme, droge lucht. De schemering viel, de groote winkels
hadden hun lampen ontstoken. Plotseling liep het onbekende paar voor Femia uit,
het viel haar weer op door zijn houding. De vrouw wendde haar pratend gezicht naar
den man toe; ze gingen niet gearmd, en gaven toch sterk een indruk van
saamhoorigheid. Voor een bloemenwinkel bleven ze staan, vluchtig, met een enkel
woord van bewondering. Femia trad naast hen, groette.
- Dag juffrouw Menke, zei de vrouw.
- U mag Frank Delmont zoo graag, weet u dat hij zich verloofd heeft? Ik ga naar
hen toe, ik wilde nog wat bloemen koopen.
- Och, zei de vrouw, dan geven wij ook een paar bloemen, hè Sieg? Zoudt u het
uit onzen naam willen doen?
- Natuurlijk, zei Femia.
- Gaan we meteen hier binnen? Wij zijn zoo zelden spontaan, maar ik houd ervan.
Femia zag haar oogen blinken.
Nu stonden ze temidden van de geurige bloemen, en zochten meteen uit. Een jong
meisje kwam tevoorschijn. - O juffrouw, er is zoo'n overvloed, de keus is niet
gemakkelijk. Die - of deze? Wat vind jij, Sieg? - Ze praatten er ernstig samen over,
als kinderen. Die groote klaprozen zouden wel gauw uitvallen, en irissen hadden
zoo'n stijven steel. Rozen? Hm, die waren misschien duur.
Femia nam een tak groote, gevlekte orchideeën. - Eindelijk waren ze klaar. Toen
ze weer op straat stonden, zei Femia: Nu hoop ik dat ik uw naam kan onhouden.
De vrouw lachte. - Wij hebben ons niet aan u voorgesteld. Mijn man is dokter
Wege.
- Och, de psychiater.
- Ja; kent u ons?
- Ik heb door mijn broer den naam gehoord; mijn broer studeert medicijnen.
- O ja. Brengt u onze hartelijke gelukwenschen over aan Frank Delmont?
De man bleef zwijgen.
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- Ik hoop dat hij zijn humor niet verliest, als hij trouwt.
- Ik zal het hem zeggen.
Ze namen afscheid en Femia droeg alle bloemen. Ze liep vlug voort, verlangend
naar het binnentreden bij Hedwig.
Met gejuich werd ze ontvangen.
Ernst Menke bleef voorloopig thuis; hij liet zijn boeken komen en richtte zijn oude
gymnasiasten-kamer weer wat in. - Het is om Lize, zei de moeder, maar Femia merkte
dat hij naar de zieke vrouw weinig meer omkeek. Dien middag, toen Doortje zou
komen, liep hij een oogenblik met zijn zuster in den tuin.
Ze zei: - Ik heb dokter Wege ontmoet, de man zegt geen stom woord.
- Ja, zei Ernst, hij schijnt heel betrouwbaar te zijn.
Ze keek hem aan. - Ik geloof dat jij ook zoo zult worden, je oefent je er al in, niet?
- Och, - de eerste jaren van je studententijd praat je zoo veel.
- Hm; en blijft er dan later niet één mensch, tegen wien je je uitspreekt?
- Dat weet ik niet.
- Wege praat wel met zijn vrouw, - ik heb ze dikwijls gadegeslagen.
Het bleef een oogenblik stil. - Ik verwacht een vriendin ten eten, - Doortje
d'Angoulard, - ik wou graag dat je je een beetje met haar bemoeide. - Je moet toch
belangstelling hebben voor de menschen, voegde ze erbij.
- Ik had in de stad willen eten, zei Ernst, - maar goed, ik zal hier blijven. Ik dacht
dat d'Angoulard een collega van je was.
- Dat is ze ook.
- Je zegt: vriendin, - gaat dat samen?
Femia bleef ernstig; ze nam den arm van haar broer. - Hoor eens, sinds enkele
dagen voel ik iets voor haar. Ze is zoo dwaas geweest in de rivier te loopen - om een
man.
- Hoe weet jij dat? vroeg Ernst.
- Ik? Doortje heeft het me zelf verteld. Maar jij?
- Ik heb het in de stad gehoord; ik zou het jou niet gezegd hebben.
- Ik dacht dat niemand het wist.
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- O, het blijft beperkt, maar wij medici weten zulke dingen. Ze is er goed afgekomen,
hè?
Femia dacht even na. - Ja, heel goed. Ze wil zich zorgvuldiger gaan kleeden, en
... Wacht, daar is ze. Ze heeft me dikwijls weggebracht, maar is nooit verder dan de
hal geweest; ik denk dat ze vreeselijk nieuwsgierig zal zijn.
Het dessert werd in den tuin genuttigd. Doortje prees het uitzicht op de lager liggende
stad. - Wat blinkt dat water, zei ze. August Menke, die naast haar zat, wees tusschen
vele hooge daken den koepel van den schouwburg. - Daar ligt uw werk, zei hij, en
oogst u den roem. Als ik een vrouw was, wilde ik actrice zijn.
Rejo kwam op Femia toe; ze wees naar den Zigeunerjongen, die buiten tegen het
hek leunde. - Mag ik vrij, vanavond?
- Je hebt vier dagen vrij gehad.
Rejo antwoordde niet.
- Waar wil je heen, - en wat draagt hij onder zijn arm?
- Zijn bratsche.
- Zoo, - en kom je nog terug? Femia stond plotseling op, liep het hek door naar
den jongen. Die ging recht-op staan en nam de pet van zijn hoofd.
- Je bent Rejo's broer? Wat wil je met haar?
Hij keek naar de beide vrouwen. - Ze moet dansen, zei hij stug, veel geld, beter
dan hier.
- Zoo, zei Femia weer. Ze voelde dat woorden hier nutteloos zouden zijn. Ze zag
de gelijkenis tusschen Rejo en den jongen; ze wilden samen iets, ze zag in hun oogen
dat ze vast besloten waren. Natuurlijk wordt er met mij geen rekening gehouden,
dacht ze.
- Dus jullie gaan den boer op, spelen en zwerven.
- Ja, zei de jongen, ons leven.
- Ga dan. Dag Rejo. Ze stak haar hand uit; Rejo nam die aarzelend een oogenblik
in de hare, - toen keken ze elkaar als bij ongeluk aan. Ze kan niet anders, dacht Femia,
ze begrijpt het zelf niet, maar ze gehoorzaamt. - Hun handen vielen terug. De jongen
zette zijn lichaam in gang. - Kom, zei hij.
Femia draaide zich af. Ze zag het troepje rondom den tuintafel onveranderd, haar
vader en moeder, Ernst, Doortje. Een zomeravond, en het zoo vertrouwde uitzicht
op de stad. -
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Rejo liep naar het huis terug, pakte haar weinige bezittingen samen. Zou ze tante
Lize groeten? Och, wat deed het er toe?
- Wat had Rejo? vroeg Caroline, en pikte een groote aardbei aan haar vork.
Femia haalde haar schouders op. - Niets; die broer zal wel muzikaal zijn - een
echte Zigeuner.
August Menke hield Doortje zijn cigarettenkoker voor. - Ik denk, zei hij, dat we
binnenkort zullen schrijven: En Rejo heeft ons verlaten, hebbende de wereld lief
gekregen.
- Wij leven hier ook niet in een klooster, zei Caroline en besuikerde haar aardbeien
opnieuw.
Ernst lachte. - U zoudt abdis van een klooster kunnen zijn, en een volkomen
wereldsche vrouw blijven.
- Hm, antwoordde de moeder, dan moest ik toch een achterdeurtje hebben.
Femia zag dat Doortje zich vermaakte. Maar ze begrijpt niets van Ernst, ging het
door haar heen. Ze weet niet dat er iets te begrijpen valt aan een man, - ze denkt
alleen aan verliefdheid. Om Frank is ze in het water geloopen, maar ze was blij met
haar redding. Wat is er in haar omgegaan? Ze spreekt zich niet uit tegenover mij.
Niemand doet dat. De mensch, het eenige schepsel dat zou kunnen spreken, is stom.
Later op den avond kwam baron Schönbrunn. De heer en mevrouw Menke hadden
zich terug getrokken; Doortje en Ernst wandelden samen op de berghelling. Femia
ontving hem in den tuin.
- Ik ben blij u te zien, zei ze, en hoorde zelf een nieuwen klank in haar stem en
zag in de oogen van den ander dat hij het ook gehoord had. Het verwarde haar. Ze
gingen beiden zitten, en keken neer op de stad. Een lichte avondnevel verdoezelde
de wemeling van de daken. De rivier was staalkleurig, zonder lichtflikkering.
- Ik heb een gast, zei Femia, Doortje d'Angoulard, maar ze wandelt nu met mijn
broer.
- Is ze heelemaal beter? vroeg de baron.
Femia keek hem aan. - Weet u ...? u ook al? en het is een geheim.
- Ik denk dat niemand het rechte weet.
- Neen, waarschijnlijk niet.
Het bleef een oogenblik stil. Plotseling drong het tot Femia door dat Rejo weg
was, voor goed. Ze hoorde de ander zeggen: Ik heb Rejo zien dansen, op het terras
van het Grand Hôtel,
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die broer speelt heel goed; alt-viool, ja. Wist u ervan?
Femia tuurde in de verte. - Ik kon het zien aankomen, - nu is ze weg. Ze wist het
zelf niet te verklaren, maar ze ging.
Hij vroeg: Zult u haar missen? en sprak even door over de mogelijkheid van een
andere bediende. - U moet goed verzorgd worden, zei hij, - u heeft een drukke
werkkring.
Onwillekeurig stond ze op en hij volgde haar. Ze sloeg een smal boschpad in.
- Morgen is uw vacantie om, zei hij; - ik wilde vragen of ik u van dienst kan zijn.
Ze antwoordde niet.
- Ik weet hoezeer het werk u bevredigt, - ik zou u nooit durven voorstellen het op
te geven.
- Kan een barones tooneelspeelster zijn? vroeg ze.
Hij keek haar aan. - Als ze dat wil, ja. Van Femia Menke geloof ik dat ze altijd
zal wenschen zichzelf te zijn.
Geen van beiden sprak het volgend oogenblik.
Mezelf zijn, dacht Femia, maar ik ken mezelf niet, ik wil me toetsen aan anderen,
maar een ieder sluit zich weg voor den ander. Het wordt een waanzinnige wereld.
Hard-op zei ze: Als ik trouwde, zou ik een tijd-lang niet willen spelen.
Er drongen tranen naar haar oogen, ze bleef staan, en bukte zich naar een grashalm.
- Ik geloof dat ik soms naar een ander leven verlang, - ik weet het niet, - het is
verschrikkelijk, dat wij menschen zoo weinig woorden hebben.
Hij keek haar aan. - Wij hebben maar weinig woorden noodig. We leven ook niet
het meest in daden, of in gebaren, en we hebben een sprakeloos hart.
Ze liepen weer voort.
- Zal ik eens met uw directeur praten? Wanneer loopt uw contract af?
Er was een glans over haar gezicht. - Dat kan ik zelf wel doen, zei ze, - voor het
zakelijke zijn er geijkte termen.
Hij nam haar arm. - Goed. Ik stuur morgen de auto wel, ik rijd zelf; we zullen
zwijgend naast elkander zitten.
Ze knikte maar. Rejo is weg, dacht ze, en hoe de menschen voort leven, weet ik
niet, menschen als Lize, en Doortje. Ik zou de wereld willen stuk slaan, en dan ... en
dan...
- Zullen we in den herfst trouwen, vroeg hij, als de druiven rijp zijn?
Haar oogen blonken van tranen.
ELISABETH ZERNIKE.
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Ritme en metrum
VI
Ieder dichter voegt zijn spreken in schemata, die meer of minder streng en hem meer
of minder bewust mogen wezen, maar die altijd bestaan. Walt Whitman, die geheel
vrij dacht te zijn: vrij van eindrijm, getelde lettergrepen, voorgeschreven hoogtepunten
en hun onderlinge afstanden, zoodat men zou meenen dat er geen gebondenheid
overbleef, - hij bond zich om te beginnen aan een zeer nadrukkelijke isoleering van
het enkelvers. Dit is te opmerkelijker omdat hij lange volzinnen schrijft, en iedere
volzin afrondt tot een strofe. Traditioneele strofen kent hij niet: de volzin zelf is zijn
strofe. Een regel van de strofe kan dus nooit anders zijn dan een deel van de zin en
moet neiging hebben om over te loopen naar de volgende regel. Maar dat gebeurt
niet: hoewel hij een deel is, zondert hij zich af als ware hij een geheel. Hij wordt dan
ook geschreven met een hoofdletter, zooals ter onderscheiding van het versbegin de
gewoonte is. Lezen we nu de gedichten van Whitman, dan zien we dat zijn regels
kort of lang kunnen zijn, zeer kort en zeer lang. Er zijn er van één woord, er zijn er
van meer dan veertig woorden. Maar lezen we de veertig woorden luid, zooals dat
behoort, dan merken we dat ze beheerscht worden door een klein aantal, hoogstens
zes of zeven, zinsaccenten. Die accenten zijn de steunpunten. Men kan dus
schematizeeren: Whitman's strofe is een volzin, zijn vers een zoo nadrukkelijk
mogelijk op zichzelf gesteld volzin-deel dat op één tot zeven zinsaccenten steunt.
Dit is volstrekt geen dwaas schema. Het is integendeel het natuurlijke schema van
de intellectueele dithyrambe, Whitman's eigenlijke dichtsoort. Of hij het zich bewust
was weet ik niet, maar hij moet toch wel het een en ander hebben opgemerkt. Hij
moet hebben opgemerkt dat zijn vers bestond uit één of meer stooten; dat iedere stoot
één of meer lettergrepen inhield; dat één van die lettergrepen, doorgaans een
vooraan-liggende, een sterkere toon droeg dan de andere; dat als meer dan één stoot
op elkander volgden, de sterkste toon van de eerste stoot het hoogst lag en dus die
van de volgende iets lager, de daarop volgende weer iets lager, en zoo verder; dat
een stoot van veel lettergrepen tot sneller spreken noopte dan een van weinig, zoodat
klaarblijkelijk een drang bestond om de afstanden tusschen de zwaartepunten gelijk
te maken. Die drang kent ieder dichter: hij verwekt in de stroom van het spreken het

Leiding. Jaargang 2

39
eigenlijk-ritmische, de weerkeer van het telkens andere gelijke. Hoe dit bij hemzelf
was, met zijn hevige, zich voortzettende stooten en zijn plotselinge versnelling en
verlangzaming zal Whitman zeker erkend hebben. En vandaar tot het abstraheeren
van het genoemde metrum is de stap niet zoo heel groot. Men hoefde daartoe enkel
maar in te zien dat de hoogste toon van iedere stoot samenviel met een zinsaccent.
Dit schema, waardoor het ritme geheel gebonden blijkt aan de volzin en zijn
elementen, is voor de kennis van de verzensoort die erdoor wordt aangeduid, zeer
leerzaam. Er blijkt namelijk uit dat die soort niets is dan een proza, waaraan de
ritmische drang door schikking en onderschikking van als gelijk aandoende deelen
zijn karakter van golf-beweging meedeelt.
Dat die volkomen afhankelijkheid van de zin, en van schikking en onderschikking
van zijn deelen, Whitman bekend was, ziet men aan de typografische middelen
waardoor hij zijn indeeling te kennen geeft. Ten eerste, zooals ik zei: hij behoudt de
hoofdletters voor iedere regel, maar ten tweede: hij scheidt iedere volledige volzin
(daar die toch een strofe is) door een regel wit van de volgende. Ten derde: hij heeft
een zeer eigenaardige en konsekwente interpunctie. Men moet die niet zien in een
bloemlezing als die van Rossetti: Rossetti heeft ze sterk gewijzigd. Men moet ze zien
in zijn eigen voor goed vastgestelde uitgaaf (de laatste volledige van 1891, daarna
telkens herdrukt). Daar blijkt dat hij de punt alleen gebruikt aan het eind van de
strofe. Verder de dubbele punt zoo goed als nooit, en de punt-komma betrekkelijk
zelden. Daarentegen overal de komma, overal namelijk waar niet uitroepteeken,
vraagteeken of streepje gebruikt zijn, en waar hij toch een zinsdeel wil afscheiden.
De komma is dus zijn voornaamste leesteeken. Het beduidt natuurlijk afscheiding
van een zinsdeel. Maar nu is het merkwaardige dat het, zooveel mogelijk, enkel
zinsdeelen afscheidt die Whitman tegelijk als ritmische eenheden beschouwd wil
hebben. Is het deel geen ritmische eenheid, al is het zulk een deel dat men ter
verduidelijking van de zin kan afzonderen, dan interpungeert hij niet. Zijn systeem
drukt dus onmiddelijk uit: ritmische eenheid valt samen met volzindeel, meer soorten
van teekens dan noodig zijn om dat saamvallen te doen opmerken, gebruik ik niet,
en ook op andere plaatsen dan waar dit saamvallen moet worden opgemerkt, gebruik
ik er niet.
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Zooals ik zei: Rossetti heeft de deugdelijkheid, de zinrijkheid van dit systeem niet
bemerkt. Hij scheidt strofen door een dubbele punt (p. 232), hij verdeelt door komma's
gedeelten die Whitman bijeenhoudt, hij plaatst herhaaldelijk punt-komma's (ook
dubbel-punt: 235) waar Whitman met een komma volstaat. Ook door het weglaten
van boogjes, die bij Whitman zeer op de toon influenceeren, en door 't aanbrengen
van puntjes, strepen, uitroepteekens, schaadt hij telkens het ééne belangrijke: een
ritmiek die op het zinsdeel berust, en toch ritmiek blijft.
Voor de kennis van Whitman's gedichten is de interpunctie bizonder belangrijk.
Omdat er geen geregelde voetmaat is en de regels wisselen van lengte, kan men ze
niet lezen zonder de kennis van de zinsaccenten, en van hun juiste schikking ten
opzichte van elkander. Maar het vaststellen van die accenten gebeurt dikwijls niet
met een oogopslag. Als men ze gevonden heeft verdeelen ze de zin op de
overzichtelijkste wijze, maar men heeft ze niet dadelijk gevonden. Geen beter hulp
dus dan een teeken dat onmiddelijk aanwijst op welk zinsdeel de aandacht zich richten
moet en welk deel men niet moet afzonderen, maar opnemen in een grooter. Voelt
men zich zeker dat de teekens die aanwijzing zuiver uitdrukken, dan durft men zich
eraan overgeven en leest moeiteloos.
Het is waar dat ook dan nog de lezing van Leaves of Grass ver van gemakkelijk
is. Doordat de zinsdeelen die Whitman als eenheden bedoelt ongelijk van lengte zijn,
moet men, om binnen het ritme te blijven, dat immers gelijkmatige terugkeer van
hoogtepunten onderstelt, nu met versnelling dan met vertraging spreken. Omdat hij
op de zinsaccenten steunt en er in de tusschenliggende ruimten een wel begrensd,
maar toch soms vrij groot en nooit vooraf geweten aantal andere accenten kan
voorkomen, moet men voortdurend gereed zijn om ze alle behoorlijk aftetonen.
Omdat hij in de versregels de eenheden tot groepen verbindt, moet men het al of niet
optreden van tusschenliggende rusten, als het ware vooraf zien aankomen. Hij vergt
dus een bizondere kunst van voordracht. Juister gezegd: hij vergt identiteit van ritme
tusschen zich en zijn lezers.
Dit is het punt waarvan men moet uitgaan om Walt Whitman te verstaan. Hij is
een individu dat zichzelf als heelal beschouwt, en als maat van het heelal. Hij verlangt
dat elk aan hem gelijk zal zijn. Zijn eerste groote gedicht heette
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oorspronkelijk Walt Whitman, later Song of Myself. Het begint:
I celebrate myself, and sing myself,
And what I shall assume you shall assume,
For every atom belonging to me as good belongs to you.

Een strofe dus van drie regels. De eerste regel is in tweeën gedeeld door een komma.
De tweede en derde niet; toch is het duidelijk dat ze uit twee deelen bestaan, die
evenwel minder scherp dan de deelen van de eerste worden uiteengehouden, en dus
een groep vormen. In de eerste regel heeft cel de hoogste toon, in de tweede I en in
de derde at. Die drie correspondeeren met sing, you en good in de tweede helft van
de regels. Alle andere accenten hebben zich te onderschikken, het eene meer, het
andere minder. Vooral in de derde regel leidt dit tot een paar noodzakelijke
versnellingen: For every, belonging to en belongs to moeten zeer snel worden
uitgesproken om de halfregels van dit vers ritmisch eenigszins te laten equivaleeren
met de halfregels van de vorige verzen. Dit temeer, omdat er niet als in 't eerste vers
een rust is. De eerste helft loopt door in de tweede: de snelheid mag niet ophouden.
De strofe, begonnen met een sterke stoot, eindigt in een toenemende versnelling.
Op dergelijke processen moet men bij Whitman voorbereid zijn. Zijn maatgevoel
is vast: dat ziet men dadelijk uit de evenwijdige indeeling en herhaling, maar het
heeft ruime grenzen die het verwijdt door verandering van tempo. Hij verwacht dat
zijn lezer juist zoo is: even vast, maar ook even snel. Het is wel mogelijk dat felheid
van zinsaccent en versneld spreken van de omgevende woorden elkanders correlatief
zijn en meer een amerikaansche eigenaardigheid dan een europeesche.
Walt Whitman schrijft altijd korte gedichten, maar die soms lange reeksen vormen.
Hij zegt ergens dat dit het beste is wat Edgar Allan Poe hem aandeed, dat hij namelijk
(in zijn opstel The Poetic Principle) de onbestaanbaarheid van het lange gedicht
bewees. (Overigens is bij Walt Whitman ook de invloed van Poe's verzen wel degelijk
aan te wijzen). Maar ook zonder Poe zou hij stellig het korte gedicht voor uitingsvorm
hebben gekozen. De heftigheid van zijn impuls veroorloofde hem niet anders.
In de reeksen staan die gedichten verbonden door gedachte-
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verwantschappen. Een enkele maal wordt de verbinding inniger, als in het eerste van
de gedichten op de dood van President Lincoln. Dat is een bewonderenswaardige
lyriek, waaraan men goed kan zien wat in Whitman's dichtsoort bereikt kan worden.
Er zijn daar niet enkel gedachten, maar zichtbare motieven, die door elkaar heen
strengelen.
When lilacs last in the dooryard bloom'd,
And the great star early droop'd in the western sky in the night,
I mourn'd, and yet shall mourn with ever-returning spring.
Ever-returning spring, trinity sure to me you bring,
Lilac blooming perennial and drooping star in the west,
And thought of him I love.

Twee motieven dus, de sering en de avondster (die juist in de lente van Lincoln's
dood avond aan avond laag in 't Westen hing).
De volgende strofe doet een verband voelen tusschen de ster en Lincoln: O powerful
western fallen star! en tevens verschijnt er de wolk die de ster en de dichter bedekt,
een derde motief dat later opnieuw verschijnen zal.
De daaropvolgende beschrijft de seringestruik met zijn hartvormige bladeren van
rijk groen, met zijn fijne puntige bloesems, met zijn beminde geur, en zijn plaats
voor de oude hoeve naast de witgekalkte omheining.
and from this bush in the dooryard,
With delicate-color'd blossoms and heart-shaped leaves of rich green,
A sprig with its flower I break.

Plotseling verandert dan weer de voorstelling:
In the swamp in secluded recesses,
A shy and hidden bird is warbling a song.
Solitary the thrush,
The hermit withdrawn to himself, avoiding the settlements,
Sings bij himself a song.
Song of the bleeding throat,
Death's outlet song of life, (for well dear brother I know,
If thou wast not granted to sing thou wouldst surely die.)
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Een nieuwe figuur dus: de merel; die de dichter voorstelt.
In de volgende strofen ziet hij op haar reis de lijkkist, bij dag en nacht, door land
en steden, eindelijk bij de begrafenis:
Here, coffin that slowly passes,
I give you my sprig of lilac.

Hierna, geheel tusschen boogjes, als een ‘terzijde’, een hoogst belangrijke
lied-schakel: Niet voor u, niet voor één enkele, maar voor alle lijkkisten, voor de
dood zelf breng rozen en leliën, maar meest van al de vroegbloeiende sering.
Dan wordt tot de ster teruggekeerd, dan tot de merel, en dan gevraagd: wat zal ik
zelf zingen? Beelden zal ik ophangen, en meteen geeft hij ze, van het land, de steden,
de zon, de winden en de sterren.
Vogel, ster en sering worden daarna weer in nieuwe strofe samengebracht. Dan
verschijnt over het landschap de wolk en met de wolk de dood en met de dood een
nieuw paar figuren: ‘the knowledge of death’ en ‘the thought of death’.
Zij aan zij met die beiden gaat hij, want de merel zal de ‘carol of death’ zingen.
Dit cursief gedrukte lied is de juichendste doods-aanvaarding die ooit is geschreven:
Come lovely and soothing death,
Undulate round the world, serenely arriving, arriving,
In the day, in the night, to all, to each,
Sooner or later delicate death.
Prais'd be the fathomless universe,
For life and joy, and for objects and knowledge curious,
And for love, sweet love - but praise! praise! praise!
For the sure-enwinding arms of cool-enfolding death.

Niet alleen dat hij hoorde, maar zijn ziel zong mee, terwijl hij daar stond met zijn
‘comrades’, de Gedachte aan de dood en de Kennis van de dood.
Vizioenen volgden van gestorvenen, gestorven in de veldslagen.
I saw the debris and debris of all the slain soldiers of the war,
But I saw they were not as was thought,
They themselves were fully at rest, they suffer'd not,
The living remain'd and suffer'd, the mother suffer'd,
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And the wife and the child and the musing comrade suffer'd,
And the armies that remain'd suffer'd.

Dan kan hij de handen van zijn kameraden loslaten: de vizioenen zijn voorbij, de
nacht is voorbij, de zang is voorbij, - de sering blijft staan bloeien op het erf. Ook
voor de ster wordt niet meer gezongen.
Toch zal dat alles, gered uit de nacht, behouden blijven:
The song, the wondrous chant of the gray-brown bird,
And the tallying chant, the echo arous'd in my soul,
With the lustrous and drooping star with the countenance full of woe,
With the holders holding my hand nearing the call of the bird,
Comrades mine and I in the midst, and their memory ever to keep, for the dead I loved so well,
For the sweetest, wisest soul of all my days and lands - and this for his dear sake,
Lilac and star and bird twined with the chant of my soul,
There in the fragrant pines and the cedars dusk and dim.

Men ziet hoezeer alles een verstrengeling van motieven is. De dithyrambe heeft het
intellectueele karakter dat hij bij Whitman doorgaans heeft, afgestroopt. Hij is geheel
figuratief en emotioneel geworden. Daarmee eerst krijgt deze poëzie haar ware
beteekenis, een heel andere dan die de dichter haar theoretisch geven wou. Hij heeft
levenslang geloofd dat ze naar inhoud en vorm verschilde van die van de Oude
Wereld, dat zij zoo goed als haar tegendeel was. Wat de inhoud betreft, als men
alleen let op haar gedachtelijke inhoud, dan kan het waar schijnen. ‘Democracy’
tegenover Feudalisme. Maar zoodra, gelijk hier, het gedachtelijke wegvalt, vervalt
ook die tegenstelling. Bloem, ster en vogel zijn beelden die aan alle literaturen eigen
zijn. De verpersoonlijking van ‘Knowledge of Death’ en ‘Thought of Death’ tot
kameraden die hem begeleiden, is in gedichten van de meest verschillende tijden
mogelijk. Zijn jubelende doods-aanvaarding, hoe sterk hij haar ook heeft uitgesproken,
en hoewel ze als een hoogtepunt in het élan van een nieuw volk kan gevoeld worden,
is toch niet uitsluitend amerikaansch. De persoonlijke aandoening die zijn gedicht
doortrekt, de liefde en de ver-
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eering, zijn algemeen-menschelijk. Zoo ook wat de vorm aangaat. Die is er een van
gedachtelijke dithyrambe. Ik heb aangetoond dat juist de volzin, het gedachtelijke
element, er zijn karakter aan gegeven heeft. Maar waar dit gedachtelijke zooals hier
wordt opgenomen in ontroering en verbeelding, zien we de afstand tusschen het
schema en de onmiddelijke ritmische uitdrukking grooter worden. De stijl blijft
dithyrambisch, maar de stooten en versnellingen waarvan we spraken worden
getemperd en geëgalizeerd, omdat de ritmische stroom vloeiender en spontaner wordt.
De ritmen zijn vrij, zegt men, maar vrije ritmen vindt men niet enkel bij Walt
Whitman.
Op de hoogste toppen blijkt een goed gedicht eenvoudig een goed gedicht te zijn,
en de soortverschillen worden van minder belang.
Als men mij vraagt bij wie men de grootst mogelijke overeenkomst met de vrije
ritmen van Whitman dan wel zoeken moet, dan antwoord ik: niet in Amerika, maar
bij Ossian-Macpherson. Het schema van Ossian's gedichten is precies hetzelfde als
dat van de Leaves of Grass. Niet in Amerika, - en toch in Amerika. Want dat Whitman
zoo nadrukkelijk naar Poe verwijst, als naar een belangrijke factor in zijn dichterlijke
ontwikkeling, maakt het wel zeker dat hij ook bij Poe, in de brief over ‘The Purpose
of Poetry’ het citaat uit Ossian's Temora gevonden heeft, dat daar met de grootste
lof wordt aangehaald. ‘The blue waves of Ullin roll in light; the green hills are covered
with day; trees shake their dusky heads in the breeze’. Poe noemt het een ‘gorgeous,
yet simple imagery, where all is alive and panting with immortality’. Dat Whitman
Ossian - vermoedelijk later - gelezen heeft, zegt hij in A Backward Glance o'er
Travel'd Roads (1888) zelf.
Met een hevige drang naar ontwikkeling, maar zonder talenkennis, las hij de
grootste werken van de wereldliteratuur in vertalingen: van de Ilias merkt hij
bepaaldelijk op, dat hij ze in proza las. De Bijbel bestudeerde hij grondig.
Dat hij de dichterlijke voorstelling, de heroïsche toon, ten slotte niet aan het
eigenlijke vers, maar aan het ritmische proza verbond, wordt dus begrijpelijk. Wat
hem dientengevolge ontging schijnt hij niet beseft te hebben. Hij was vervuld met
zijn eigen werk en beschouwde dat als uitkomst van al het vroeger gedichte, zooals
de eenheid van Amerika hem de uitkomst scheen van het heele vroegere
wereldgebeuren. Ik bestrijd de eene beschouwing zoo min als de andere: alles is
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uitkomst. Maar de vraag is: Kan Ossian's proza, kan Whitman's dithyrambe als
algemeen dichterlijk uitdrukkingsmiddel voldoen?
Tallooze dichters in Europa en Amerika hebben door hun practijk al ‘neen’ gezegd.
Waarom?
Men kan antwoorden: Omdat oude vormen nu eenmaal een lang leven hebben.
En dus de oorzaak in het nu eenmaal bestaan van die vormen zoeken.
Het kan evenwel ook zijn dat men met dit antwoord niet tevreden is, en een dieper
inzicht in de aard van die vormen wenscht.
Dit is nu mijn geval. Ik vraag me af wat de aard van die vormen is. Ik wil weten
of er in hun aard iets is dat hen onontbeerbaar maakt.
Ik geloof dat het antwoord eenvoudig is: Zij toonen het herhalings-beginsel, waarop
ieder vers berust, niet door één middel maar door verscheidene.
We hebben gezien dat het vers van Whitman één vorm van herhaling toont: het
bestaat uit stooten die zich over een zeker aantal lettergrepen uitstrekken: de duur
van die groepen wordt telkens herhaald: hij wordt als gelijk gevoeld. Vandaar de
vertragingen en versnellingen in het uitspreken. Door dit ééne middel dus openbaart
zich het herhalingsbeginsel dat het vers tot vers maakt. Het kan ook zijn dat Whitman
zijn regels gelijk maakt, in zooverre dat zij elk eenzelfde aantal stooten bezitten. Als
hij dit doet, is er dus een tweede vorm van herhaling. Maar hij doet het zelden. Gaat
hij verder, zooals hij maar een enkele keer beproeft, dan is zijn vers niet meer geheel
vrij, niet meer het zijne. Dit gebeurt b.v. in het gedicht Eidólons:
I met a seer,
Passing the hues and objects of the world,
The fields of art and learning, pleasure, sense,
To glean eidólons.

Het bestaat uit twee-en-twintig zulke strofen: vierregelig, met een kort eerste en een
kort vierde vers, in het vierde altijd het woord eidólons. Hier zijn dus verschillende
wijzen van herhaling: 1. strofen-lengte, 2. verhoudings-gewijze regellengte, 3. refrein.
Dezelfde vorm gebruikte hij in het gedicht Pioneers, o Pioneers! (183). Verder zijn
er enkele gedichten,
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kleinere en grootere, met gelijke regellengte en volkomen jambisch. Een paar zijn
er ook in gerijmde regelmatig gevormde strofen. Bij elkaar dus een vrij groot aantal
vormen van herhaling die hij alleen bij uitzondering gebruikt, maar die hij toch
gebruikt. Waarom? Omdat zij nu eenmaal bestonden? Neen, maar omdat zij
klaarblijkelijk uitdrukking gaven aan een behoefte naar strenger en veelvoudiger
vorming dan waaraan zijn vrijere vers voldeed. Ze houden niet op zijn eigen vers te
zijn: ze hebben dezelfde onmiddelijkheid van ritme, maar ze hebben nog iets. Ze
herhalen nadrukkelijker en veelvoudiger. Zoo b.v. het kleine gedichtje Joy, shipmate,
Joy!
Joy, shipmate, joy!
(Pleas'd to my soul at death I cry,)
Our life is closed, our life begins,
The long, long anchorage we leave,
The ship is clear at last, she leaps!
She swiftly courses from the shore,
Joy, shipmate, joy.

Dit is zeer Walt Whitman. En toch rijmend refrein, en gelijke lengte van de jambische
tusschenregels. Men kan zich niet voorstellen dat zonder deze middelen het doel
bereikt zou zijn.
Dit is dus waar het op aankomt: er zijn een groot aantal herhalingsvormen, waarvan
nu die, dan deze, aan het doel van een dichter - een doel dat nooit een ander is dan
het uitdrukken van telkens andere gelijkheid - beantwoordt. Zou men waarlijk meenen
dat de ontwikkeling van de dichtkunst ooit bestaan kan in het wegwerpen van zulke
vormen, zonder dat men andere ervoor in de plaats stelt?
Rijm, regellengte, geregelde wisseling en groepeering van lange en korte verzen,
telling van accenten, deeling en verbinding van verzen en strofen - het zijn alles in
het bestaande vers middelen waarvan we naar behoefte gebruik maken. Welke deugd
zou erin liggen als we alle verwierpen terwille van de ééne vorm, die we óók
gebruiken, en die aan Whitman bizonder eigen was?
Die vorm is er inderdaad één van de vele. Hij kan voor een enkel dichter geheel
voldoen. Maar er is geen enkele reden om zijn type: de herhaling van het zinsaccent
en zijn ondergeschikten, te beschouwen als een eindresultaat.
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VII
Het blijkt langzamerhand dat we zeer goed weten hoe het met de vormen van onze
dichtkunst staat, dat we ze in schema kunnen brengen, en dat de kennis van die
schemata dan ook weer ons dichten beïnvloedt. Ook zelfs het schema van het vrije
vers, van de versvorm die het meest tot ritmisch proza nadert, nemen we op in onze
inventaris en weten dat het zal meewerken.
Dat wil zeggen: wij zullen nooit anders uiten dan de ritmen die zich uit ons
opdringen, maar wij weten dat voor ze zich ons vertoonden, ze in een onderbewuste
wereld in gemeenschap waren met de groote dooden, die we metra noemen. Zoo
ongeveer denk ik als de Zon, die weet dat hij ergens met de groote schim
Zwaartekracht bevriend is.
De metra zijn eigenlijk ontzettende dooden. Niemand ziet ze, we zien niets dan
ritmen. Maar zij zijn de wiskunde achter de ritmen, de onverbiddelijke, onlichamelijke
wetmatigheid. Een duitsch dichter van onze tijd, die zich zelf wanhopige moeite gaf
om tot een volkomen vrij, een alleen uit hemzelf gegroeid vers, te geraken, sprak
van Golem. Golem is de doode vorm die kunstmatig tot leven gebracht wordt. Hij Otto zur Linde in zijn Arno Holz und der Charon - zegt: ‘Ich hab wol wie wenige
Dichter am Golemtume der alten Kunst gelitten, einer Kunst die eine fertige Form
so mit Worten ausgiessen will, dass hinterher die Form und die Worte etwas
“Gewachsenes” sein sollen. Dies Golemtum das durch Nachahmung das Nachgeahmte
schaffen will. Und dies Golemtum ist einfach grandios, und auf keinen Fall lächerlich.
Auch ist es verdammt noch nicht ausgemacht, ob vielleicht der Dichter-Genius grade
auf diesem Wahnsinnswege sich zu seiner grössten ihm möglichen Gewaltigkeit
aufrecken konnte. Ist noch lange nicht das Gegenteil davon ausgemacht. Noch lange,
noch lange, noch lange nicht. Wird wahrscheinlich nie ausgemacht werden. Aber es
gehört wirkliches Golemtum dazu. Nicht Legerdemain’. En even verder: ‘Ohne
Golemtum ist nicht zu leben. Unser Menschendasein ist einfach Golemtum’ (p. C-CI).
De man die dit schreef, voelde waar het om ging: de dichter heeft die schimmen
noodig; het is de vraag of hij zonder hen in het leven blijft.
In geen land heeft de drang naar vrije verzen zoo herhaaldelijk en zoo hevig gewoed
als in Duitschland. Klopstock

Leiding. Jaargang 2

49
was er de eerste die het rijm en de gebruikelijke vormen van vers en strofe
versmaadde. Hij beproefde of de antieke schemata konden worden aangewend.
Gevolg hiervan was de ontdekking van het onderscheid tusschen het klassieke vers
en het germaansche. Het eerste berustend op silbenduur, het tweede op accenten.
Zijn hexameter en zijn sapphische strofe hadden dientengevolge maar een schijnbare
gelijkheid met hun voorbeelden: ze waren inderdaad nieuwe vormen die aan de
bestaande werden toegevoegd.
Klopstock - zegt Oskar Walzel in Die Deutsche Dichtung seit Goethes Tod (p.
201) - ‘dachte an Pindar und altgermanische Verskunst, traf indes näher zusammen
mit der Bibel und mit dem sogenannten Ossian.’
Juist dus als Whitman, maar een goede eeuw eerder.
Goethe, Hoelderlin, Novalis, Heine volgden, elk in de toon die hem paste (terwijl
Jean Paul in zijn Flegeljahre een ritmisch proza gebruikte dat Streckverse of Polymeter
werd genaamd).
In de tweede helft van de 19de eeuw begon een nieuwe aanloop. Niet onmiddelijk
ten gevolge van Whitman's werk, maar toch misschien wel onder zijn invloed. In
1868 maakte Freiligrath hem in Duitschland bekend door vertalingen (De engelsche
uitgaaf van W.M. Rossetti verscheen een jaar eerder). Evengoed als Rossetti moest
Freiligrath verdedigend optreden en de vreemde vormen van de Amerikaan
rechtvaardigen. Het is niet zeker of de man die een menschenleeftijd later de oude
versvormen trachtte te vernietigen al dadelijk van Whitman kennis nam. Die man
was Arno Holz, meer een experimentator dan een dichter. Hij trachtte het
naturalistische procédé, de konstateerende optelling van voorstellings-détails - juist
dus wat hier Van Deyssel wilde - in het vers in te voeren. Evenals voor Whitman
werd voor hem het vers een (hoe langer hoe uitvoeriger) volzindeel. Er was hierin
niets nieuws, alleen, in Holz' later werk - de tweede vermeerderde uitgaaf van zijn
Phantasus verscheen in 1916 - een eindelooze uitbreiding en verbizondering van
Whitman's vers door een lager gestemd en veel minder belangrijk dichter. Toch is
het wel zeker dat dit werk zeer moet hebben bijgedragen tot de verbreiding van de
dithyrambische en vooral van de naar 't proza gaande dichtsoort, zooals wij die
beleefd hebben.
Bestreden werd Holz door de zeer veel dieper gravende dichter die ik noemde:
Otto zur Linde. Niet uit liefde voor
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de oude vormen, maar uit een eigen inzicht. Zijn grootste verlangen was, alles wat
in hem was, onbelemmerd uittespelen. Als de voorstellingen die in hem waren
elkander opriepen, zich aan elkander schakelden en als 't ware hun eigen beweging
volgden - als tegelijk de zang die in hem was zich in woord aan woord uitzong, alsof
ook hij zijn eigen beweging volgde - en als dan die beide: zelfbeweging van de
voorstellingen en zelfbeweging van de zang in volkomen evenwicht met elkander
waren - dan, dacht hij, had men het goede gedicht.
Men kan met deze gedachte heel goed instemmen als men zijn gedichten leest.
B.v.:
Meine Welt, die ich gebaut um mich,
Ist versunken.
Ach, mein Lied dass ich bei Sternen sang,
Ist verweht; mein Traumschloss trug der Wind.
Meine Flügel hängen an dem Horn des Monds,
Meine Leyer
Liegt bei toten Schiffen.
Meinen Strand umgränzt die Düne vorgebaut,
Mich vom Meere trennend; ach mein Land
Geht nach innen zu den müden Hütten.
Auf dem Herd, da ich mich setze, glüht kein Brand
In der Asche meiner einsamen Not.
Wenn die Sonne sinkt zu Meer, steigt aus dem Ried,
Eine Frau im grauen Rock und schwarzem Tuch.
Aus dem Beutel, wo ihr Strickzeug und ihr Vesperbrod
Und ein alt, vergelbtes Traumbuch eingestopft,
Zieht mit magern Fingern sie ein
Dünngespieltes, fettig Kartenpack:
Mir Patience zu legen auf dem Küchentisch.
Wenn die Uhr schlägt zehne, sinkt ihr Haupt zur Brust,
Und sie schläft, die letzte Karte noch in ihrem Schooss.
Auf der Schwelle knarzt ein Stelzfuss, der so leis eintritt,
Und so unbeholfen, und dann schaut der Mann
- Alter, abgelohnter Seemann - ängstlich, ob die Frau
Nicht erwache, und er frägt
Mich um Feuer für den Tonstumpf .....
Ach! wer zu dem kalten Herd
Eines Nachbars eine kalte Pfeife trägt,
Ist noch ärmer als ein Kartenblatt,
Letztes, ungespielt.
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Er is hieraan duidelijk te zien hoe de voorstellingen elkander oproepen en als vanzelf
zich bewegen. Eveneens dat het ritme zijn eigen beweging heeft, en dat beide
bewegingen in evenwicht met elkander zijn. Het is ook moeilijk te zeggen wat er
eerst was: de zang of de voorstellingen. Zonder twijfel is er: een goed gedicht.
Toch is het even duidelijk dat dit gedicht, zoo vanzelf ontstaan, een schema volgt.
Het is volstrekt geen volzin-vers als dat van Whitman; het is een zuiver accent-vers
van veranderende regellengte, maar (enkele vrijheden uitgezonderd) in dalende
richting alterneerend. Golem, zal Zur Linde ook hier wel gedacht hebben, maar met
de ingeboren dichterlijke wijsheid die hem eigen is zal hij zich zeker ook hier hebben
afgevraagd of de rustige ademtocht van deze maat niet juist de noodzakelijke
voorwaarde was tot het verwoorden van zijn zachte langzame zang.
Vrijer is een gedicht als Eichbaum:
Hast du dich einsam gestellt,
Seitlich vom Walde,
Gegen den Wind dich trotzig zu wehren,
Selber, und ganz in der Sonne zu stehen;
Bist du aufgewachsen im Anstemmen, und stosshaft,
Und breitest dein Laub mit allen Händen
Um dich herum, es doch haltend
Wie ein Kleid im Winde fest an dich,
Dass es nicht unruhig flattere
Oder lose sich bausche;
Du bist ein Yeoman, ein Grundsitzer, ein Einzelhöfner,
Du über Mittelmass - doch nicht ragend-hoher Eichbaum.
Denn du stehst an der Wetterseite des Waldes,
Und stehst draussen,
Hast um dich herum grossmütig genommen
Etwas hohen Busch, dann krüppliches Strauchwerk,
Dann Kriechranken und stehst
So mitten in den Blumen und der Wiese
Wie einer mit seinem Ingesinde,
Wie ein Tüchtiger
Schweigsamer, Bedächtig-Bewusster,
Ohne Furcht noch Uebermut,
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Sondern einer der des Lebens
Rauhwind und andauernde Widrigkeit kennt
Und des Lebens Sonne dankbar trinkt
Und keinem das Beisiedeln wehrt um ihn herum Oh du Baum, du bist eine Gruppe
Und eine Persönlichkeit in eins.

Ook dit is een zeer goed gedicht. Ik wil het wel eens gezegd hebben, omdat Otto zur
Linde buiten zijn land heel niet en in zijn land niet door de besten gekend wordt,
terwijl ik het toch zeker acht dat hij later, na zijn dood misschien - want als hij nog
leeft is hij niet jong meer - hoogelijk zal worden geprezen. Een zeer goed gedicht,
dat zeker een voorstelling geeft waarin de dichter zichzelf gaf, en een ritme dat geheel
vrij uit hem opkwam. Maar ook hier bestaat de vrijheid in rijmloosheid en wisselende
regellengte; overigens is het alweer een zuiver accent-vers van twee tot vijf heffingen,
en de schijnbare vrijheid die er bijkwam is alleen deze dat de maat niet alterneerend
is maar grootere ruimte van onbetoonde silben erkent.
Waar men Otto zur Linde ook opslaat, men zal altijd terugvinden wat hij zijn
Golem noemt, de overgeleverde, de klaarblijkelijk aan zijn zang gebonden versvorm.
De waarheid is dat zoodra men het stramien van die vormen loslaat, men tot het
proza nadert. Dat proza kan ritmisch zijn, het kan schoon zijn, maar het is niet het
vers, drager van de maatvolle zang.
De duitsche dichter die dat heeft ingezien en die tegenover het naturalistisch
vers-bederf een onverbiddelijke vormdienst gesteld heeft, is Stefan George - ook
Otto zur Linde's bête noire. Van den beginne af bond hij zijn vers aan strenge vormen
en bewees daardoor dat de beste zang en de klaarste beelding juist zóó bereikbaar
waren.
Ik behoef niet te herhalen dat die vormen niet van buiten af werden opgelegd. Zij
behooren juist bij ons innerlijk gelijkheidsbesef. Daaruit groeit alles op: in de zin
van ons spreken de logica, in zijn klankverloop de maat. Als ons spreken bewogen
wordt, mag de zin niet lijden: de logica zorgt ervoor. Maar ook de klank niet: de
maat eischt gehoorzaamheid. Die maat is de dichter even goed als de logica ingeboren
en even goed als hij weet dat de logica algemeen-menschelijk is, even goed weet hij
dat de maat het is. De eenvoudige formules
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waarin de eene en de andere zijn vastgelegd, kent en vertrouwt hij, omdat hij weet
dat ze beantwoorden aan de menschelijke natuur. Ontstaan er veranderingen in het
menschelijk spreken, dan zal evenzeer ons begrip van logica als ons begrip van maat
kunnen verruimd worden: de algemeene vorm wordt dan ietwat gewijzigd, maar
daardoor niet losgelaten. Zoo goed als er nu een kunst van het logisch spreken ontstaat,
waar de eeuwige logische vormen treffend uitkomen, zoo ontstaat er ook een kunst
van het maatvol spreken, waar de eenvoudigste maatfiguren het duidelijkst zichtbaar
zijn. De meester-denker toont gelijkheden van zin, verrassend en klaar, waar de
doffere geest ze zoeken noch vinden zou, de meester-dichter schept gelijkheden van
bewegende klank zoodat 't aan 't wonderbaarlijke grenst. Juist als een dichter dit doet
zonder af te wijken van een duidelijk herkenbare vorm, wekt hij de grootste
bewondering.
Zoo is dan het ritme dat in hem oprijst, in zijn onderbewuste reeds in gemeenschap
met metra, zoekt ze en verbindt er zich mee.

VIII
Ik heb het pleit voor het metrum nu zoo ver gevoerd als ik het voeren kon. We mogen
ons wenden hoe we willen, we ontkomen niet aan het feit dat in alle moderne talen
òf het accent òf de silben-telling òf beide tezamen, het vers bepalen. Dat vers is
dientengevolge van een bepaalde soort, in onderscheiding van het klassieke vers dat
door de silbenduur, en van het oud-germaansche dat door de alliteratie bepaald wordt,
welke beide dus van andere soort zijn. Aan onze soort ontkomen wij niet, en het
metrum is anders niet dan het schema van die soort.
Binnen dat schema zingen wij onze woorden en doen zijn binding dienen tot het
eindeloos spel van herhaling en overeenstemming, afwisseling en tegenstelling, dat
de golvende beweging, het ritme, uitmaakt van ons stemgeluid.
Binnen het ééne metrum de duizend zangtonen, de ontelbare ritmen.
Het metrum, zei ik, is niets, het ritme alles. Men ziet hoe waar het is, maar ook
hoe het waar is.
Als men eenmaal de metrische invloeden waaraan een dichter onderworpen is, de
in hem werkende soort-vorm dus,

Leiding. Jaargang 2

54
heeft vastgesteld, dan blijft het eigenlijke over: het levende ritme van zijn bizondere
persoon, en zijn bizonder gedicht.
Ook dit ritme, als men het karakterizeert, kan stof worden voor de abstraheerende
beschouwing. Er zijn soorten van ritmen in het werk van dezelfde dichter, en ieder
dichter, kan men zeggen, heeft zijn eigen soort, die men desgewenscht weer
schematizeeren kan. Maar na dit algemeene in het bizondere, blijft het bizondere
zelf over als datgene wat alleen door het oor en de verbeelding kan bevat worden.
Zoo kan men verschillende zangen van Hooft lezen en dan b.v. zien dat ze in
alexandrijnen geschreven zijn. De alexandrijn is een versvorm die uit de 12de eeuw
stamt, maar dat Hooft hem gebruikt als een lyrisch vers bewijst al dat hij een later,
een 16de eeuwsch voorbeeld volgt. Dit inziend kent men nog niet meer dan het
metrum. Maar nu bemerkt men dat van de fransche dichters die een dergelijk vers
schreven Hooft zich weer onderscheidt door zijn sterke accent-werking. Ook dit is
inzicht in het metrum: het germaansche metrum heeft zich klaarblijkelijk verstaan
met het fransche. Merkt men nu evenwel op dat Hooft zijn klanken buitengewoon
lang volhoudt, dan bepaalt men de soort van zijn ritme, want de zware, lang
aangehouden lettergreep is in al zijn werk een van zijn kenmerken. Is zijn werk nu
een zang, dan zal men zien hoe nadrukkelijk hij er het spreken tot zingen opheft,
zoodat men zelf, bij de lezing, het vers niet enkel welluidend zegt, maar werkelijk
zingt. Men bevat dan het karakter van zijn eigenlijke zang-ritme, één van de soorten
van ritme die in zijn werk voorkomen.
Daarmee evenwel houdt iedere mogelijkheid van algemeene bepaling op. Om
meer te beleven, moet men sommige bepaalde verzen in zich opnemen.
Bij voorbeeld, de slotstrofe van een zang die hij in 1606 geschreven heeft:
Hoogloffelijke vrouw, die goedig, vroedig, moedig,
Zóó diepe weelde baart in mijn, als ik U jon,
Voor U bedenkt de May haar maaksels overvloedig
Van bloemen, voor U blinkt het goud, en licht de zon.

Want al het verdere komt aan op bepaalde klanken in hun bepaalde volgorde. Déze
bepaalde volgorde gaf ook Hooft elders nooit. De verzen zijn een slot-strofe, zij
bevatten een laatste saamvattende hulde. Eerst twee regels, waarin de vrouw
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aangesproken en gekarakterizeerd wordt, maar aan de karakteristiek wordt de werking
verbonden die ze op hem uitoefent, en met vier kleine woorden de wensch uitgedrukt
naar weerkeerigheid. Dan wordt in twee plotselinge verzen de heele lente als haar
dienstmaagd aan haar voeten gelegd. De weidschheid van de aanspraak, de nadruk
van karakterizeering (beide zonder stemverheffing, de laatste met een zwaar
drievoudig rijm), de trilling van dat ‘zóó diepe weelde’, de bescheidenheid tot
klanklooswordens toe van de bede om wederkeerigheid, dan de onverwachte beweging
van dat ‘voor U’, een beweging zóó sterk, dat ze over een breede alliteratie, een rijm,
een enjambement en een wijlen op het woord ‘bloemen’ heen, zich tegelijk herhaalt
en verinnigt in het tweede ‘voor U’, dat zijn heffing in een metrische daling heeft,
en een nieuwe heffing, die van ‘blinkt’, onmiddelijk naast zich krijgt, welk ‘blinkt’
zijn klinker weer in het volgend ‘licht’ oproept; - dit alles is, slechts aanduidingsgewijs
hier gekarakterizeerd, zoowel muzikaal als voor de verbeelding, de eigenlijke
werkelijkheid van deze ééne bizondere strofe.
Alles wat schema in Hooft was, metrisch en ritmisch, is erachter aanwezig; maar
men merkt hoe groot de afstand is tusschen dat schematische en deze levende
zangwijze, vol van kracht en teederheid, majesteit en hartstocht, innigheid en bekoring.
Hoe zal men dit anders beleven dan door de vereenzelviging die verbeelding heet.
Al het schematisch afleidbare zal gelijk blijven, zoodat men honderdmaal zeggen
zal: weer juist zulk een strofe van Hooft; maar ze is iedere keer anders, iedere keer
een éénmalig levend ritme.
Hoe heeft niet de alexandrijn onze literatuur beheerscht. Metrisch een
belangwekkend, maar toch mager onderwerp. Ritmisch de altijd wisselende praktijk
van het nederlandsche dichterschap.
Juist als wij erkennen dat het metrum bestaat, dat het meewerkt, zien wij te beter
de alles overweldigende beteekenis van het ritme dat zich ermee verbindt, dat er zich
van bedient.
Wat heeft Vondel zijn alexandrijn niet spoedig begrepen, een heel andere dan die
van Hooft, met een veel minder sterke accentueering: een rustige reeks van zes
heffingen, de eerste en de tweede helft niet lettergrepig verbonden. De rust en
regelmaat van dat vers heeft hij altijd behouden, maar hij laat
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zijn spreken er heel anders mee saamvallen dan b.v. Heinsius dit deed. Heinsius'
volle en vaste vers bestaat altijd nadrukkelijk uit twee helften: het veel meer vloeiende
van Vondel neigt en golft over de scheiding heen. Zij schrijven eigenlijk hetzelfde
vers, want ook Heinsius heeft geen sterke accenten, maar er is het onderscheid van
staand en stroomend en in dit stroomende, dat toch voortdurend beheerscht wordt,
ligt de bekoring van Vondels ritme. Ook Heinsius weet door meer of minder nadruk
op de silben die met de verheffingen saamvallen verscheidenheid te weeg te brengen.
De lichtere nadruk valt dan meest op de vierde en de tiende silbe. Maar, behalve dat
hij nooit, als bij Vondel, op de zesde valt, heeft hij ook nooit, als bij Vondel, die
voortgaande beweging in zich, die woorden, regels, strofen, als door een fluidum
vereenigt en de rusten juist daar legt waar men ze, schematisch, niet verwachten zou.
Al het overige doet de klank. Die is bij Heinsius gevuld en beschaafd. Wie voor de
aangename en deugdelijke gebondenheid van dit element in Heinsius' verzen geen
gevoel heeft, zal ze blijven onderschatten. Maar bij Vondel is de klank fijner,
doorzichtiger, bezielder.
Edgar Allan Poe zegt in The Rationale of Verse: ‘The perception of pleasure in
the equality of sound is the principle of music. Unpractised ears can appreciate only
simple equalities, such as are found in ballad airs. With comparing one simple sound
with another they are too much occupied to be capable of comparing the equality
subsisting between these two simple sounds, taken conjointly, and two other similar
sounds taken conjointly. Practised ears on the other hand, appreciate both equalities
at the same instant, although it is absurd to suppose that both are heard at the same
instant. One is heard and appreciated from itself, the other is heard by memory, and
the instant glides into and is confounded with the secondary appreciation. Highly
cultivated musical taste in this manner enjoys not only these double equalities, all
appreciated at once, but takes pleasurable cognizance, through memory, of equalities
the members of which occur at intervals so great that the uncultivated taste loses
them altogether’.
Dit is, gelijk Poe ook bedoelde, letterlijk van toepassing op verzen en op het oor
ervoor. Vondel weet alles wat een scherp verstand, een omvattend geheugen, een
levendige verbeelding kan aanbrengen, met behulp van enkele hoogst eenvoudige,
maar op eigen wijs gebruikte metra op te heffen tot de woord-
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muziek van een eindeloos verscheiden ritme. Wie daar oor voor heeft, bewondert
hem. Wie het niet heeft, en enkel belangstelling voelt voor de verwerkte stof, leest
met meer voldoening de geschiedschrijvers of de kerkvaders, bij wie hij die vond.
Men noemt het klankgeheel van het gedicht wel eens vorm, en zoekt dan daarachter
een inhoud. Maar die vorm is de inhoud. Hij is het heele innerlijke leven van de
dichter in zinnelijke waarneembaarheid. Wat men als ‘inhoud’ er achter zoekt, is de
gedachtelijke afgetrokkenheid die men, voor eigen gemak, heeft vastgelegd. Ons
verstand wil die niet ontberen. Zij is ons middel van verstandhouding. Maar zij is
niet het gedicht. Om dit te kennen kunnen we niet abstraheerend te werk gaan, maar
moeten het karakterizeerend doen. We lezen het luid, zoolang tot we nergens haperen.
Dan trachten we ons duidelijk te maken welke werking het op ons heeft uitgeoefend.
Allereerst, natuurlijk, bestond die daarin dat we de zang genoten. Maar dan ook
merken we, dat er in ons een vereenzelviging met de dichter heeft plaats gehad. We
konden zijn woorden niet zeggen, of we werden, in één belangrijk opzicht tenminste,
als hij: we namen zijn gevoelstoestand aan. Als hij ernstig was, werden wij ernstig,
als hij schertste, schertsten wij, als hij toornde, streelde, vleide, toornden, streelden
of vleiden wij. Maar zoo een gevoelstoestand van een ander aannemen, en zich dan
op zijn voorgang uiten, is niet enkel het ondergaan van een gevoelswerking, het is
een eigen werkzaamheid van de verbeelding. Door de verbeelding zijn wij één met
de dichter en zeggen zijn gedicht als uit onszelf.
Lezen wij zóó Gezelle's Ego Flos: ....
Ik ben een blomme en bloeie vóór uw oogen,
Geweldig zonnelicht, dat, eeuwig onontaard,
Mij, nietig schepselken, in 't leven wilt gedoogen,
En, na dit leven, mij het eeuwig leven spaart.
Ik ben een blomme, en doe des morgens open,
Des avonds toe mijn blad, om beurtelings, nadien,
Wanneer gij, zonne, zult, heropgestaan mij nopen,
Te ontwaken nog eens of mijn hoofd den slaap te biên.
Mijn leven is uw licht: mijn doen, mijn derven,
Mijn hope, mijn geluk, mijn eenigste en mijn al,
Wat kan ik, zonder u, als eeuwig, eeuwig sterven;
Wat heb ik, zonder u, dat ik beminnen zal?
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'k Ben ver van u, ofschoon gij, zoete bronne
Van al dat leven is of immer leven doet,
Mij naast van al genaakt en zendt, o lieve zonne,
Tot in mijn diepste diep uw aldoorgaanden gloed.
Haalt op, haalt af! ... ontbindt mijn aardsche boeien;
Ontwortelt mij, ontdelft mij! ... Henen laat mij, ... laat
Daar 't altijd zomer is en zonnelicht mij spoeien,
En daar gij, eeuwige, ééne, alschoone blomme, staat.
Laat alles zijn voorbij, gedaan, verleden,
Dat afscheid tusschen ons en diepe kloven spant;
Laat morgen, avond, al dat heenmoet, henentreden,
Laat uw oneindig licht mij zien, in 't Vaderland!
Dan zal ik vóór ... o neen, niet vóór uwe oogen,
Maar naast u, nevens u, maar in u bloeien zaan;
Zoo gij mij, schepselken, in 't leven wilt gedoogen,
Zoo in uw eeuwig licht me gij laat binnengaan.

Als men dit lezen kan, dan is men zelf de bidder tot de zon en ziet zelf in de zon de
godheid. Men voelt zichzelf als een bloem, bloeiend en vergankelijk. Men buigt zelf
onder zijn afhankelijkheid van het licht dat men niet missen kan. Men smeekt en
klaagt en roept en hijgt naar vereeniging en naar opgaan in het ééne, om dan weer,
in het gevoel van eigen kleinheid, naar woorden te zoeken om goed te maken wat
men teveel vroeg.
Deze verbeelding is het gedicht en al de aarzeling en al de aandrang die ze
beurtelings opwekt voelt men in het rijzen en dalen van het vers, in zijn versnellen
en vertragen, in zijn stilstaan en vooruitschieten, ja, tot in de rijmen, tot in de
assonanties, tot in de alliteraties, zelfs tot in de leesteekens.
Het schema van het gedicht is wel hoogst eenvoudig, en duidelijk te zien door de
wijze waarop ik - eenigszins anders dan Gezelle deed - het geschreven heb. Maar
over dit algemeene schema, welk een persoonlijk, en zelfs onder Gezelle's werk
bizonder ritme. Dat ritme is het dat op ons heeft ingewerkt, onze verbeelding gevangen
nam, en ons tot dat ééne en onfeilbare kennen van gedichten dwong: de
vereenzelviging met de dichter.
Het weefsel van mijn betoog nadert zijn einde. Als men bedenkt, hoe metrum als
soort-schema zich verhoudt tot ritme als bizondere verbeeldingsuiting, dan is men
geneigd te vragen:
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zou dan niet één strofe-schema kunnen volstaan voor alle strofische gedichten?
Klaarblijkelijk is dat niet het geval. De dichter, in de spanning of onder de drang van
zijn uitingzoekende verbeelding, grijpt, zich uitende, naar één van de vele schemata
die in hem hun schimachtig leven leiden. Het schijnt dat bij een bepaalde verbeelding
een bepaald strofenschema behoort.
Het gedicht van Gezelle, dat ik aanhaalde, is in dit verband uiterst merkwaardig.
Aan een vroeger besproken klein gedicht van Vondel zagen we hoe daar het ritme
het metrisch versschema doorbrak, tenminste met één van zijn kenmerken geen
rekening hield. Hier zien we iets dergelijks.
Gezelle schreef Ego Flos .... in de volgende vorm:
Ik ben een blomme
en bloeie vóór uw oogen,
geweldig zonnelicht,
dat, eeuwig onontaard,
mij, nietig schepselken,
in 't leven wilt gedoogen
en, na dit leven, mij
het eeuwig leven spaart.

Op zichzelf is dit niet van veel beteekenis. Gezelle deelde dikwijls zijn lange verzen
in tweëen, en dat dit niet altijd een goede reden had, blijkt afdoend uit een
Leekedichtje van De Genestet, dat hij afschreef en dat bij vergissing onder zijn
Kleengedichten werd opgenomen. Ook daar waren de verzen in twee gedeeld. Maar
in bovenstaande strofe schijnt er een reden voor. De verdeeling in twee en drie, en
verder in drie en drie accenten valt samen met de werkelijke rusten. Bovendien krijgt
door het alleenstaan het woord ‘blomme’ een langer uitgang als wanneer het
onmiddelijk in het volgende ‘en’ overvloeit. Deze laatste reden geldt geheel, en de
andere in voldoende mate, ook voor de tweede strofe. Maar nauwelijks begint de
derde, of het is duidelijk, dat de schrijfwijs schijnbaar is. Haar eerste ritme ‘Mijn
leven is uw licht’ heeft niet twee maar drie accenten. Een scheiding na ‘is’ werkt
hier averechts. Een dergelijk konflikt komt ook voor in andere strofen, terwijl
bovendien geen enkele beginregel meer, als ‘blomme’, een doffe eindtoon heeft.
Het is gemakkelijk te zien hoe deze strijd tusschen ritme en metrum kwam uit te
breken.
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De in diepe aandoening aangeslagen toon:
Ik ben een blomme
en bloeie vóór uw oogen,

was wezenlijk niet een alterneerend vers, maar een germaansch stafrijm, zooals
Gezelle er meer dan eens geschreven heeft. Verder peinzend verviel hij evenwel in
die andere vorm, die hij van jongs af bij zich droeg, en nooit kwijtraakte: de
alexandrijn. Toen de strofe voltooid was, bestond ze inderdaad uit die twee
incongruente maatvormen. Gezelle herhaalde haar: het stafrijm verviel, en nu was
ze wezenlijk een kwatrijn geworden, dat uit alexandrijnen bestond, behalve dat de
eerste regel in zijn eerste helft twee lettergrepen korter was. Het besef daarvan werkte
onmiddelijk door: de derde strofe begon niet met twee, maar met drie accenten, met
een halve alexandrijn dus, maar die nu weer niet als zoodanig mocht geschreven
worden. En bovendien: het is duidelijk dat de tweede helft van dat vers, omdat het
ook een alexandrijnhelft verlangde te zijn, en niet mocht, zich eenigszins belemmerd
voelde. Ook daarna lijden telkens weer de verzen onder de afkapping van de
aangenomen schrijfwijs. Zoo de tweede regel van de vijfde strofe:
Ontwortelt mij, ontdelft
mij! ... henen laat mij, ... laat

en de eerste van de zesde:
Laat alles zijn
voorbij, gedaan, verleden,

in beide welke gevallen het evident is dat het vers eenvoudig verkeerd geschreven
werd.
Voor het inzicht in de verhouding tusschen ritme en metrum is dit voorbeeld hoogst
leerzaam.
Het ritme van de dichter komt op. Hij grijpt de algemeene maatsoort, die hem
voorkomt verwant te zijn aan zijn bizondere ritme. Vergist hij zich, dan gebeurt wat
we hier zagen: het ritme moet zich redden, zoo goed en zoo kwaad het kan, tusschen
de schema's waarmee het zich half wel half niet verwant gevoelt. Vergist hij zich
niet, dan heeft hij twee verwanten bijeengebracht: een schema dat afstamt van
vroegere verbeeldingsuitingen, en een ritme dat met hen tot dezelfde soort behoort.
ALBERT VERWEY
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Een staatmansdaad: het ontwerp-statuut voor een federatief België.
Zie ik het verschil goed tusschen: een politicus, een staatsman, en een politiek idealist,
dan gaat het streven van den eerste alleen uit naar partij-winsten, zonder al te veel
bekommernis om een werkelijk hooger leidend beginsel. Dan bestaat voor den
politieken idealist alleen het beginsel en wordt alles als minderwaardig of ‘verraad’
beschouwd, wat rekening houdt met mogelijkheden en werkelijkheden, d.i. met de
geestelijk-zedelijke draagkracht van het volk, dat het beginsel moet verwezenlijken
en de politiek-economische gesteldheid, waaronder het leeft. En dan is de Staatsman
hij, die, beginsel en einddoel vast in het oog houdend, steeds ‘de hand heeft op den
pols van zijn volk’1); de spankracht van zijn willen en kunnen nauwkeurig in het oog
houdt en het langs den weg der mogelijkheden voert tot het ideaal der
wenschelijkheden.
Wie de ontwikkeling volgt van de Vlaamsche Beweging - zooals ikzelf het nu 50
jaar lang gedaan heb - behoeft zeker niet verlegen te zijn om de twee groepen: de
politici en de politieke idealisten er in aan te wijzen. Van ‘politici’ heeft zij altijd te
veel gehad, en er nòg in overvloed: ‘nomina sunt odiosa’. - Ook de ‘politieke
idealisten’ heeft zij in de ruimte gekend, en kent zij nòg; zij heeft er veel aan te
danken en veel van te vreezen. Doch is het gerechtvaardigd te verklaren dat de leiders
der Frontpartij, door de indiening en toelichting van hun ‘Federaal Statuut voor
België’ bewezen hebben, de zoo moeilijke Staatsmanskunst werkelijk te beheerschen?
Men weet dat er in ‘de Vlaamsche Beweging’ van heden drie duidelijk aanwijsbare
stroomingen zijn. De ééne verwacht - verklaart althans te verwachten - dat ook in
het gecentraliseerd via Brussel door Frankrijk beheerscht, België voor het Vlaamsche
volk een redelijke kans bestaat op zelfverwezenlijking. En een ‘eeuw van onrecht’
schijnt dezen verblinden niet tot helderziendheid te hebben kunnen brengen. Aan de
tegenovergestelde pool staan de ‘politieke idealisten’, die zóó helderziend zijn ten
aanzien van de onmogelijkheid voor de Vlamingen, om bij het voortbestaan van den
Staat België, hoe ook ingericht of bestuurd, die zelfverwezenlijking

1) George Meredith over den Italiaanschen leider Mazzini (Vittoria).
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te bereiken, dat het ‘Belgica esse delenda’ in vlammenschrift op hun vaandel gloeit
en zij alleen heil verwachten van een vereeniging van Vlaanderen met Nederland tot
een nieuwen eigen Staat. - De derde groep is die van hen, die juist het Federaal Statuut
ontworpen hebben, waarvan ons de beteekenis te onderzoeken overblijft, om de
opgeworpen vraag naar het staatmansbeleid ervan te kunnen beantwoorden.
Vóór wij dat doen, zullen wij echter allereerst het ideaal der tweede groep moeten
beschouwen. Want niemand zal kunnen ontkennen dat het, verwezenlijkbaar, ook
het meest afdoende is. En indien het meest afdoende middel voor de hand ligt, kan
een tusschen-oplossing moeilijk als een daad van ‘Staatmanskunst’ aanvaard worden.
En dan is er een tweede, niet minder belangrijke vraag:
Moet en mag de stap naar een ‘Federatief België’ beschouwd worden als een stap
tot dat ‘afdoende ideaal’ of als een misleidende afleiding daarvan?
Zoozeer als wij het ‘Groot-Nederlandsch ideaal’ gekenschetst hebben als het meest
afdoende middel tot Vlaanderens zelfverwezenlijking, moeten wij het thans toetsen
aan de vraag: of het mag beschouwd worden als verwezenlijkbaar; uiterlijk en vooral
innerlijk?
Oppervlakkig beschouwd, volgt op deze vraag een gemakkelijke ontkenning. - Er
zijn eindeloos veel aanwijzingen te geven van algemeen Europeeschen en van
bizonderlijk Noord-Nederlandschen en Vlaamschen oorsprong om vast te stellen,
dat een uiteenvallen van België en een aaneenvoegen van Vlaanderen bij
Noord-Nederland niet behoort tot de mogelijkheden althans van de eerstvolgende
kwart-eeuw. Doch profeteeren, ook in politicis, blijft gevaarlijk. Wie 20 jaar geleden
een zelfstandig Polen, Finland, Estland, Zuid-Ierland zou hebben voorspeld als een
politieke mogelijkheid der naaste toekomst, zou even hard uitgelachen zijn als H.G.
Wells, toen die in zijn Anticipations van 1903 op grond der eerste proefvluchten der
Amerikaansche gebroeders Wright had durven verzekeren, dat het vrij vliegen in de
lucht zeker een der veroveringen van de menschheid zou blijken vóór of tegen ....
1950! - Er zijn, in het huidige België, niet minder ontbindende dan bindende krachten
aan het werk, en onder de eersten reken ik niet het zwakst: Belgie's militaire
gebondenheid aan het Fransch imperialisme. Evenals wij, zijn de
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Vlamingen geboren anti-militairisten. De offers, die Frankrijk vergt aan geld en
levensbloed en die de Walen graag genoeg brengen (vooral als Vlaanderen, gelijk
vóór en tijdens den oorlog, het leeuwenaandeel ervan dragen wil!) weigert
Vlaanderens rijpend inzicht met klemmender verweerkracht; daarbij niet het minst
steunend op Belgiëns sterk verzwakt economisch weerstandsvermogen, die het
opleggen van nieuwe belastingen voor bewapeningsdoeleinden te onpopulairder
moet maken.
Een andere ontbindende factor ligt in de ambtenaarswereld. De liberalen - het
werd nog kortgeleden door den Katholieken Standaard vastgelegd - hebben de
bureaucratie van het Centraliseerend België met hun franskiljonsche en Waalsche
aanhangers weten te bezetten. Belgicistische èn Frontistische Vlamingen zullen dit
hun volk vijandiggezinde element onverbiddelijk naar huis moeten sturen, willen zij
den stillen en openlijken weerstand tegen Vlaanderens zelfverwezenlijking
overwinnen. Zoodra dit gebeurt en den Walen duidelijk wordt, dat Vlaanderen
opgehouden heeft een kolonie te vormen, waar zij politiek en economisch hun
hegemonie kunnen uitoefenen, zal de reeds telkens blijkende natuurlijke aantrekking
van de Marseillaise boven de Brabançonne in Wallonie vrij spel hebben.
Deze opmerkingen beoogen niet meer dan aan te toonen, dat er ‘uiterlijke’ krachten
bestaan, die een uiteenvallen van België ‘mogelijk’ maken, eer de stichting van het
vereenigd koninkrijk 1 ½ eeuw oud zou zijn.
Doch juist de herinnering aan die stichting van het Weensch Congres waarschuwt
ons er voor, dat een tweede proef, nu met de vereeniging van Nederland en
Vlaanderen, niet zou mogen genomen worden, vóór deze beide innerlijk aldus naar
elkaar toegegroeid zijn, dat de kans op een tweede mislukking der hereeniging
menschelijkerwijs als uitgesloten mag worden beschouwd.
En men moet wel idealistisch verblind zijn, wil men niet vaststellen dat daarvan
nog in de verste verten geen aanwijzingen te vinden zijn. En dat Vlaanderen eerst
minstens een kwarteeuw volkomen zelfstandig leven zal moeten voeren, vóór het
rijp zal zijn om te beslissen, òf en hoe het met het Noorden, zich tot een
gemeenschappelijk Staatsverband zal vereenigen. Terwijl het Noorden eveneens zulk
een zelfstandig
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Vlaanderen aan het werk zal moeten zien, om tot een gelijkaardig oordeel te kunnen
geraken.
De gemiddelde Nederlander toch kent België, maar niet Vlaanderen. Het is al
mooi zoo hij er zich rekenschap van geeft, dat in Antwerpen, Brugge, Leuven, Gent
de bevolking zijn eigen taal spreekt, zij het dan veelvuldig in sterk gekleurd dialect.
Al wie in Belgie ‘toonaangevend’ is, hoort hij Fransch spreken, ook in Vlaanderen.
De industrie, het bankwezen, de groothandel zijn in Vlaanderen Fransch-sprekende
machten; alleen de wetenschap - voor zoover zij er beoefend wordt - begint er
Vlaamsch te worden; de hoogere katholieke geestelijkheid is nog geheel
anti-Vlaamsch. Zoo krijgt de in Vlaanderen reizende of vertoevende onvoorbereide
(d.i. van de Vlaamsche beweging onkundige) Nederlander nooit den indruk, in een
hem verwante levensgemeenschap te verkeeren. En dus geen besef, dat deze met de
zijne vereenigd zou moeten of kunnen worden. Zulk een vereeniging zou trouwens voor ons door Franskiljonsche mot besmette
Noorden uit het oogpunt van nationaal zelfrespect en fierheid uiterst gevaarlijk zijn,
omdat zij, zoolang Vlaanderen het Franskiljonisme niet met wortel en al uitgeroeid
heeft, hier al te licht zou leiden tot de vorming van een gelijksoortige maatschappelijke
bovenlaag, welke met de Zuid-Nederlandsche samen tot een volksgevaar zou worden
voor een op zijn ‘internationalisme’ zoo tukke, mallotige menigte als de
Nederlandsche. En dit ‘met wortel en tak’ uitroeien van het Franskiljonisme in zijn
midden is ten andere de taak, die Vlaanderen heeft te volbrengen als bewijs van zijn
zelfherscheppingskracht tot een volkomen eigen volkswezen.
Het is nu die taak, waartoe Vlaanderen geroepen zou worden bij de verwezenlijking
van het ontworpen ‘Federaal Statuut’. Een Herkules-taak (wie zou het willen
ontkennen?), zeker in een federatief Belgisch verband met ‘Wallonië. Maar zulk een
Herkulestaak heeft een drie eeuwen lang onder vreemde heerschappij gehouden volk
noodig, om eigen wezen te kunnen herwinnen, en eigen volkskracht te bevestigen.
Er leeft in Vlaanderen nog zoo heel zwak die taaie hardnekkigheid tot het vasthouden
aan het eigene, waarmee Czechen en Polen hun volkomen zelfstandigheid herwonnen
hebben.1)

1) Lees Dr, G. Schamelhout: De Volkeren van Europa en de Strijd der Nationaliteiten.
(Wereldbibliotheek).
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Het moet de tanden nog op elkaar leeren klemmen en het ‘ik ben ik’ in bloed en
nieren opnemen. Het moet zijn volksgemeenschap zuiveren van de er in gedrongen
vreemde baccillenkweek, vóór het een Vlaamsch-Nederlandsche volksgemeenschap
stichten kan.
In dezen hoogeren zin krijgt dan ook dit ontworpen ‘Federaal Statuut’ zijn grootste
beteekenis voor het herlevend Vlaanderen. Het gevaar, dat de anti-Belgische
Groot-Nederlanders er in zien, en waarom zij niet zwijgen kunnen van het
‘neo-Belgisch verraad’ is juist de toets van Vlaanderens herwordingskracht. Ondanks
de eeuw van Belgisch centraliseerend, op Vlaanderens uitdooving gericht bestuur,
heeft Vlaanderen een steeds toenemend weerstandsvermogen getoond. Kan men
werkelijk aannemen, dat dit zou verzwakken, als het de facto meester werd binnen
eigen grensgebied; Rechtswezen, Onderwijs, en geleidelijk ook de economische
machten gedwongen, Vlaanderens eigenheid te eerbiedigen en te versterken? - Ligt
niet voor de hand, dat het Flandria farà da se dan aldus tot werkelijkheid zal moeten
worden?
De gedachte van ‘baas te willen en te moeten zijn in eigen huis’ is in Vlaanderen
ontegenzeggelijk bezig de geesten te winnen: de groote vrees der Belgicisten voor
een Kamerontbinding vóór 1934 wijst op hun besef van haar toenemende verbreiding.
De algemeene verwachting is, dat het Vlaamsch nationalisme dan met 25 tot 30 zetels
in het Parlement zal terugkeeren, in plaats van met het bestaande tiental. Hoe glorieus
dit vooruitzicht zijn mag - het is nog verre van die totale overwinning, die Sinn Fein
in 1919 bij de befaamde ‘Khaki’-verkiezing van Lloyd George op de Irish
Parliamentary Party behaalde. Het wijst er op, dat zelfs dàn nog maar pas ⅓ van het
Vlaamsche kiezerscorps zich die gedachte van het ‘baas-zijn in eigen huis’ heeft
weten eigen te maken en Vlaanderen dus nog een goed stuk àf is van zijn
zelfverwezenlijking. Het bewijst dat het dus zelfs nog niet eenmaal rijp is voor dit
‘Federaal Statuut’, en dus deze eerste étappe naar zelfbestuur dringend noodig is,
om het zoo ver te brengen. Ongetwijfeld zal het feit, dat men nu den toekomstvorm
van dit ‘eigen-baas-zijn’ zwart op wit voor zich kan zien, velen, die er nu nog tegen
aan kijken, er aan wennen en mee verzoenen. En dus bewijzen, welk een daad van
verstandig staats-
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beleid de Nationalisten en de heer Herman Vos verrichtten, toen zij deze proeve van
hun constructieve politiek opstelden en deden drukken.
Zou nu echter de verwezenlijking van dit Statuut Vlaanderen voor goed dreigen
af te voeren van het streven naar het ‘Groot-Nederland’ waarvan zijn aanhangers het
eenig heil verwachten?
Stel, dat dit aldus bleek: zou het dan niet bewijzen dat het Statuut volkomen voldeed
aan al de ‘verzuchtingen’ (verlangens) van het Vlaamsche volk en dit volstrekt de
behoefte niet had aan die als ideaal gestelde vereeniging met het Noorden? - Zouden
dan echter niet het ontvoogd Vlaanderen en het zelfstandig Nederland toch zoo dicht
naar elkaar toegroeien, dat althans aan hun geestelijk-cultureele eenheid niets
ontbreken bleef? En zou daarmee, in feite, niet alles bereikt zijn, wat het
Groot-Nederlandsch streven waarde vols in zich heeft voor alle Dietschers en den
Dietschen Stam en dus mede voor de overige wereld? Want dat, anders dan het
centraliseerend België, het zichzelf besturend Vlaanderen uitteraard de Vlaamsche
volkskracht en háár allereerst, zou dienen, spreekt vanzelf. En daarmee van den
Dietschen Stam de smaad zijn weggewischt, dat een belangrijk volksdeel veroordeeld
leek tot een koelie-bestaan ten bate van vijandelijke overheerschers?
De vraag of dit leven in federale verbintenis met Wallonië Vlaanderen (en
omgekeerd Wallonië) op den duur bevredigen zal, is echter onmogelijk profetisch
te beantwoorden. Persoonlijk meen ik nog steeds dat de twee volksdeelen zoo weinig
gemeenschappelijks hebben - ondanks Pirenne's ‘Belgischen geest’ - dat zij het niet
heel lang samen zouden uithouden en elk naar een meer verwante federalistische
gemeenschap zouden uitkijken. En mocht dit bevestigd worden, dan zal blijken, dat
inderdaad het ‘Federaal Statuut’ een stap is geweest in de richting, die de
Groot-Nederlanders als ‘alleen-zaligmakend’ verheerlijken.
Den Haag, Mei 1931.
L. SIMONS.
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Gedichten
Strijders
Die hier gescheiden staan, zijn elders vereend
En hebben tezamen het eender heil gevonden,
Uit hun hart is het kampende leven heengestroomd,
Zij hebben het wijde gezien en hun dag zien gloren,
Een geul van vreugde en kommer en dan verloren,
De teekens ondergebruist, het tijdlooze opgerezen.
Nabij hun hart is het gaaf aan vangen en het avondeinde
En het oordeel is doelloos, ver van de hartstochtlijke golven,
Want de zee van het verscheidene vloeide af met een zacht geruisch.

Wording
Zie van de vogel,
De onrustige in de bouwtijd,
Het heen en weer drijven
Op luchtgolven,
Het is onmerkbaar een poos
Of hij zal zoeken
Dek voor zijn schuilplaats
Of het onvatbare
Dat wij de vrijheid noemen die om zijn vleugels
Zich uitstrekt, het wijde waar hij zich golvend
Een weg vindt en doolt en weerkeert.
Het is onmerkbaar
Of wij het griffen
Van onze daden
Op onze aarde
Of het luisteren naar stersagen
Meer met ons hart doen,
Als wij het werk doen
Loopt er een wondere
Arme begeerte,
Als in lompen geborgen
Schoongebouwd mensch met gezicht dat straalt;
Mensch aan het nu gebonden
Met vèrstrekkende geest als een breede
Zeilende droomer, zoekend zijn weg te bevaren
In het gesternt', - in engte der dagen.
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Droomvaart
Dit was de droom: water en vaartuig dat mij droeg
En neven mij zag ik de jongling die ik kende,
Hij lag achtloos tegen 't scheepsboord en hij hief
Iets dat ik blinken zag zooals bij zeegefonkel
Een stok die men uit 't water heft. Het was
Een staf die straalde. 't Leek een speelding voor
Zijn kinderlijke zin. Ik wist dat hij een zanger was
In aarde-tijd en hem te zien gaf een herinnering
Van klanken. Nu was in zijn stem de zangerige zin
Van golf en winden en de menschelijke toon der vreugde.
Hij droeg de staf der schoonheid schijnbaar achtloos,
Doch bewaarde die als 'n enkel ding van voorkeur
In de groote zeeënwereld waar rondom de grillige
Vorm van wolken rees en donkere gestalten stonden,
Geteekend, groote rotsige figuren van de aarde,
Die ons in dit droomgebeuren niet meer weerden,
Daarom stonden rotsen weifelend, hun donkere toon
Van steen bekoorde en een tooverlicht der zielen
Viel om hen als rankenbloei om oude bouwsels.
Wij waren dan niet twee, andere gestalten rezen
Varende rondom ons, lieve bekenden, onze volte was
Te zijn één en verscheiden. Niet meer liefde die
De twee omvaamde, doch de vrede dat w'in anderen
Waren, anderen ons met zuivere oogen zagen, bloeisel
Van hun zielen. Twee en twee die slechts een glimlach
Scheidde, waren wij die over 't water dreven
En de vreugde voelden wij in 't ruischen
Van onaardsche golven en de zee wou storten
In zichzelf en slechts een tooverige macht van liefde
Hield ons, vredigen, boven 't diep geheven.
En wij wisten dat de schoone blijheid,
Die zich hief in zang en teedere slankheid
En in man'lijk vol bezit van krachten
En in weelde als van vrouw en bloemen,
Die gebloeid zijn in de aarde-Mei-tijd,
Na dit droomtij in de golf moest dalen,
Die zijn schuimkop over onze hoofden
Heffen moest dat wij verzinken zouden
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In de lijdensvormen van de menschen,
Die in't nu de doornige ikheid planten,
Waar zijzelf en anderen zich aan scheuren,
Doch de droom is durende bevrijding,
Eeuwige uitweg in onaardsche verten.

Zielsbegeeren
Die geen brood heeft moet strijdend hongeren,
Die in eenzaamheid leeft droomend ontberen,
Doch dit zielsbegeeren is koning in zijn rijk,
Voor wie elke bloem is welkom mysterie,
Want de ziel op aarde is als deze,
Van heimlijk weten de stille openheid,
Het eindlooze zijn is doel van dat begeeren,
Vagend door wolken van onheil weet zich de ziel
De eigen bevrijder en weet zich de sprook van het vuur.
Bij het worstlen van haveloozen tegen de rijke
Blinken de droomen der verte bij fakkels van strijd,
In schijn wijkend, in wezen die vlam gelijke.
Het zielsbegeeren is 't lied van de aarde dat allen
Eenmaal vereent, als de geliefden droomen van zich
Met de andere, zoo levend en teer verbonden.
NINE VAN DER SCHAAF.
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Verschijningen en verschijnselen
VIII: Aart van der leeuw's ontwikkelingsgang.
(Naar aanleiding van: ‘De Opdracht’ en van ‘Kleine Rudolf’, beide N.V.
Nijgh en van Ditmar's Uitgeversmij.).
I: Kinderland
Sedert Aart van der Leeuw in 1927 de onder de titel ‘Het Aardsche Paradijs’
gebundelde verzen publiceerde, heeft hij geen gedichten meer uitgegeven en
waarschijnlijk ook niet meer geschreven. Van na ‘Het Aardsche Paradijs’ daarentegen
dateeren drie onderling samenhangende dichterlijke prozaverhalen, waarvan ‘Ik en
mijn Speelman’ in visie en voorstelling bij de laatste gedichten van deze bundel
onmiddellijk aansloot, maar ‘De Opdracht’ en ‘Kleine Rudolf’, twee jaar later
geschreven, een nieuwe, ten tijde van zijn dood noch voleindigde, noch reeds in
verzen tot uitdrukking gekomen ontwikkelingsfase vertegenwoordigen. Ondanks
hun onpersoonlijke vorm in hooge mate uitingen van persoonlijk denken en voelen,
kunnen deze verhalen slechts in verband met van der Leeuw's voorafgaande arbeid
geheel verstaan worden en vragen zij om een beschouwing, voor welke met name
zijn eerste, in 1914 verschenen prozawerkje een bijzonder belang heeft. Dit bevat
de herinneringen van een man, die zich zelf Willem Voogd noemt, aan de eerste
twaalf of dertien jaar van zijn leven. Naar de vorm is het dus zoomin als de drie
laatste prozaverhalen een rechtstreeks-persoonlijke uiting van zijn schrijver. Toch,
en niettegenstaande kennelijke afwijkingen van zijn autobiografische grondslag, is
het blijkens verschillende trekken, maar vooral ook blijkens talrijke gedichten, in al
het wezenlijke ongetwijfeld het relaas van des dichters eigen jeugdervaringen over
de twee eerste perioden van zijn leven. De titel vat al deze ervaringen in het eene
woord ‘Kinderland’ zonder onderscheid samen. Een beperkter en innerlijker
beteekenis heeft dit woord echter, gelijk boven dit hoofdstuk, in het eenige jaren
tevoren geschreven gedichtje dat dezelfde naam draagt. Daar duidt het uitsluitend
die kenmerkende centrale ervaring of ervaringswijze van zijn eerste periode, zijn
vroegste kindsheid aan, die de tweede, zijn schooltijd, hem juist ontnomen had: een
ervaring die dat ge-

Leiding. Jaargang 2

71
dichtje treffend als ‘louter doorzichtigheid’, bladzijde 141 van ‘Kinderland’ als
‘gelukkigen toestand van onbewustheid’ kenschetst, en waarvan de bladzijden 46
tot 50 de uitvoerigste en duidelijkste indruk geven.
Het eerste wat van der Leeuw ons daar van zijn in de tuin spelende knaap zien
laat, is het onbegrensde vermogen om zich door middel van de fantasie als het
werkzaam midden van een ander leven dan het zijne te droomen. Kinderland zelf,
waartoe dit vermogen slechts de groene en bloeiende toegangspoort is, vinden wij
aldus beschreven: ‘Een vluchtige, dubbele schaduw streek dansend over mijn arbeid.
Verrast keek ik omhoog; twee buitelende vlinders maakten door hun wiegende
blankheid den hemel heerlijk- en oneindig blauw, en alle gedachten en verlangens
werden mij uit het hart gekust. Roerloos lag ik te genieten. Ik was blootshoofds in
den tuin gegaan, de warme zon knisterde in mijn haren en bedekte mijn rug met haar
koesterende deken. In de ademlooze stilte hoorde ik een blaadje vallen van tak op
tak, en de lucht woog zoet en zwaar van geuren. Tot mijn schouders zonk ik weg in
de aarde, gelijk een plant die haar met wortels omklemt. En, niet anders ook dan een
bloemkroon op zijn wankelend steeltje, liet ik mijn wetenloos hoofd stralen en gloeien
in den geweldigen brand. Een nameloos geluk hield even mijn ziel zwevend op den
rand van leven en ondergang, en ik vermoedde het allerschoonste geheim, dat alle
gewassen mijn broeders waren en ik evengoed woonde aan den uitersten grens van
dien klaren koepel als hier, nietig en ineengedoken, op mijn kleine hoopje zand. Dit gevoelen straalt nog zoo helder in mijn herdenken en ik begrijp het nu als mijn
heiligste oogenblik. Soms op drukkende zomermiddagen, wanneer ik dommelend
op mijn ruststoel lig - het vakerig gegons der insekten drijft binnen door mijn geopend
venster en een blinkende vlieg danst in de teer-groene, tevreden kamerschemering sterven opeens mijne gedachten, de kerker van mijn persoonlijkheid gaat zich
ontsluiten, en even ben ik de kelk, de hemel en de zwoele windvlaag tegelijkertijd.
Dan sla ik gelukkig de oogen op, ik zucht: “daar is het” en meteen vliedt het weer
henen. - Maar het kind kon nog ongestoord van zijn wonne genieten. Het had zich
nog niet afgescheiden in zichzelven, terwijl hem de bewustheid nog niet was geboren,
die met haar tweesnijdend slagzwaard tusschen ons vurigst verlangen staat en het
paradijs waaruit wij zijn ge-
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komen. Lang lag ik te turen in het peilloos azuur en mijn kalme, regelmatige ademen
gaf het eenige teeken dat het leven nog aan mijn lichaam gebonden was.’
Een poging, dit, gelijk mijn eerste, kortere aanhalingen, om van het wezenlijk
onbeschrijfbare, ten deele met behulp van pas later ontwaakte tegenstellingen onbewustheid en bewustheid, eenheid en gescheidenheid, toestand en oogenblik,
geluk en smart -, ten deele met behulp van op die tegenstellingen berustende beelden
- de broederschap van al het geschapene, het paradijs, en de verbanning uit het paradijs
-, een dichterlijke aanduiding te geven. In de taal van deze tegenstellingen bestond
Kinderland in een gelukstoestand, die eerst en innerlijkst de intuïtieve ervaring van
de eenheid der wereld was, maar dan verder, en dank zij die eenheidsintuïtie, uit de
vereenzelviging van het ik met de buitenpersoonlijke vormen of verschijnselen der
natuur voortkwam. De vrij beperkte beteekenis die het woord ‘onbewustheid’,
waarmee van der Leeuw zelf zijn eerste jeugdervaring nochtans herhaaldelijk
karakteriseerde, in werkelijkheid toekomt, rechtvaardigt, dat het aan deze omschrijving
geen deel heeft. Niet, in de eerste plaats, en volstrekt-positief, duidt ‘onbewustheid’
in Kinderland immers die godservaring aan, als welke zij, hoewel minder duidelijk
dan door een Vaughan, een Traherne en een Wordsworth, ook door hem inderdaad
wel verstaan is, maar wier bepaling uitsluit, dat zij door het kind zelf als zoodanig
ervaren zou kunnen wezen. Evenmin, volstrekt-negatief nu, beteekent het, dat hij
zich als kind van zijn ervaring der wereld in bijzondere mate onbewust gebleven zou
zijn, want zijn herinneringen bewijzen, en de tweede kenmerkende vorm van zijn
vroegste kinderervaring, zijn vereenzelviging met andere natuurverschijnselen,
vooronderstelt al, dat hij daarvan integendeel een opmerkelijk levendig bewustzijn
had. Onbewustheid, dat was bij van der Leeuw, in de aangehaalde en in andere
aanduidingen van zijn Kinderland, voornamelijk een onbewustheid van tegenstellingen
- zijn onbewustheid, derhalve, aangaande het bestaan van andere, aan de zijne
tegengestelde zijns- of ervaringswijzen - waarvan zijn in Kinderland wonen, het
voortbestaan van zijn gelukstoestand, zijn onmiddellijke ervaring van de eenheid der
wereld dus rechtstreeks afhankelijk waren.
Reeds gedurende zijn eerste jaren was deze afhankelijkheid een enkele maal tot
schade van zijn geluk een oogenblik voel-
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baar geworden, maar eerst zijn aanraking met de schoolwereld schokte hem voorgoed
uit zijn onbewustheid, sloeg een breuk in zijn leven. De grondslag van zijn oude
ervaring was intuïtie, zij zelf een eenheids- en gemeenschapsgevoel geweest. Zijn
nieuwe ervaring was vreemdheids-, gescheidenheidsgevoel: de grondslag van die
der anderen immers strijdbaar instinct, van zelfbevrediging en zelfhandhaving. Zijn
oude ervaring kan als een alomvattende liefde voor de door middel van de gretige
zintuigen als schoone en heerlijke eenheid ervaren wereld, maar die der anderen als
scheidende, als op de uitleving van de zich zelf genietende en handhavende
individualiteit gerichte aandrift of hartstocht begrepen worden. Kinderland was de
wereld van de droom of de droombezinning: bevrediging van het door liefde bewogen,
schoon nog onbewuste verlangen om de heele wereld als zichtbare, hoorbare, ruikbare,
tastbare openbaring der intuïtief ervaren eenheid te zien. Zijn nieuwe omgeving
volgde de instinctieve, in de hartstocht tot zijn hoogtepunt stijgende aandrift om de
heele wereld als het domein der individueele zelfverwezenlijking, deze zelf als doel
en wet van het persoonlijk bestaan te erkennen: was een wereld van handeling. De
breuk was er een tusschen een wereld van intuïtie, liefde, droom - van geluk - en een
wereld van instinct, drift, daad, welke tweede de eerste krachtens haar onverdraagzame
en aanvallende wezen bevechten, bespotten en uitsluiten kon, terwijl de eerste zelfs
een poging tot aanvaarding der tweede niet doen kon, zonder haar ontoereikendheid
des te scherper en met voor zich zelf te pijnlijker gevolgen aanschouwbaar te maken.
Niet door al de zooeven genoemde, pas later ten volle erkende en begrepen
tegenstellingen, maar door die laatste, tusschen het machtig-volwaardige en het
machteloos-minderwaardige, kwam de breuk de knaap het scherpst tot het bewustzijn.
‘Hoe meer ik mijn wezen begreep en verklaarde, des te helderder werd het mij dat
ik als een verschoppeling was geboren en niemand mij beminnen kon.’ (126) ‘Ook
mij werd bij dit tooneel een voorspelling gedaan: In geen enkel maatschappelijk
verband zult gij u ooit terecht kunnen vinden, en in uw handen zullen de schaal van
den koopman en het zwaard van den krijger, zegel en schepter ijdel en nutteloos
zijn.’ (221) Een minderwaardigheidservaring. Zij gaf de door zijn aanraking met de
schoolwereld bewust geworden tegenstelling nog een bijzondere vorm: die van de
tegenstelling
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tusschen wat ik het best als ‘het eigene’, en wat hij zelf hier en elders ‘het
maatschappelijke’ noemde. Voor van der Leeuw's verdere leven, en al wat hij
geschreven heeft - tot en met ‘Ik en mijn Speelman’ zelfs vrijwel onbetwist - was
deze tegenstelling beslissend. Een ingeschapen eenzijdigheid van zijn wezen, waarin
de grondslagen van het leven der anderen van nature opmerkelijk zwak waren en dat
van instinct, drift, daad in het eigene niets opnam dan wat zich door intuïtie, liefde,
droom onderwerpen en doordringen liet maar zijn oorspronkelijk karakter dan ook
verloor, verhinderde, dat hij de tegenstelling tusschen het eigene en het
maatschappelijke, en het met hen verbonden minderwaardigheidsgevoel hetzij door
afslijting van pijn bij aanpassing aan zijn omgeving, hetzij in hun wortel overwinnen
kon. ‘En zoo,’ lezen wij op bladzijde 279 van ‘De Gezegenden,’ ‘deden wij het beste
wat een sterveling doen kan: een lusthof stichten boven de wereld, die naar het plan
van onze ziel was opgebouwd.’ Toen een derde ervaring hem bewust werd, zijn
innerlijk ontspande en hem het geluk teruggaf, - zijn herinneringen, eerst het relaas
van zijn gelukkige kinderervaring, daarna van de krisis die haar zoo smartelijk
verscheurde, vertellen ook dit nog - waren de eenheid en het geluk die hij daardoor
bereikte, noch de praebewuste van zijn eerste tijd, van Kinderland, noch die van de
alomvattende visie der werkelijkheid waarin de tot volkomenheid van zelfbewustzijn
gegroeide geest de tegenstellingen verbonden zou hebben, maar de eenheid en het
geluk van de droom in welke hij zich aan de smartelijk verscheurende aanraking met
het niet-eigene onttrekken kon en die de gescheidenheid dus niet ophief doch
integendeel bevestigde: van Arcadie.

II: Arcadie
In haar wezen een eenheidsintuïtie, was van der Leeuw's eerste kinderervaring buiten
het natuurlijke, en zonder een zekere vereenzelviging met het natuurlijke, niet
denkbaar. Waar zij als de ervaring van een eenheid beschreven wordt, in welke het
kind zich van geen vormen meer bewust werd, was deze ervaring, naar de beschrijving
duidelijk doet voelen, nochtans ten volle een natuurervaring, een door overgave aan,
door verzinking in, door vereenzelviging met een van haar algemeenste verschijnselen,
licht, lucht, warmte, geopenbaarde ervaring der natuur als eenheid. Kwam, gedurende
die
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eerste tijd, tusschen zijn eenheidsintuïtie, en zijn rijke ontvankelijkheid voor, zijn
gretige begeerte naar het vrije genot van een zichtbare, hoorbare, ruikbare, tastbare
wereld een verband tot stand, dan openbaarde zich dit door een verbeeldingswerking
die zijn volkomen opgang in, door vereenzelviging met de aanschouwde en genoten
vorm was: een vereenzelviging, waarin het bewustzijn bestaan bleef, niet echter,
voorzoover hij dit reeds bezat, als menschelijk identiteitsbewustzijn, maar als het
bewustzijn van nu zelf die bewonderde verschijning te zijn en als die bewonderde
verschijning zich zelf te genieten. Deze vroegste en dierbaarste verbeeldingswerking,
die hij later nog slechts nu en dan als een korte genade door een tijdelijke opheffing
van zijn individualiteitsbewustzijn hervond en in de Valentijn uit zijn ‘Ik en mijn
Speelman’ van diens vrije beschikking, diens bewuste aandachtsconcentratie
afhankelijk stelde, was een gedaanteverwisseling. De derde, op de bladzijden 238
tot 239 van ‘Kinderland’ beschreven ervaring, waardoor de knaap, vlak na een nieuwe
gescheidenheids- en ontoereikendheidservaring zijn eenheidsgevoel, zijn geluk, zijn
waardigheidsbesef terugwon, was eveneens een verbeeldingswerking, geen
gedaanteverwisseling nu echter, maar een inde plaatsstelling.
‘Nadat wij uren hadden gedoold door die landen, versperde een sloot ons den weg.
Mijn makkers, zich geen oogenblik bedenkend, geleken op boog en pijlen tegelijk.
Zij kromden en spanden de lijven en vlogen dan licht en gevederd in feilloozen zwier
naar de overzij. Ook ik nam mijn aanloop, maar duizend verbeeldingen belemmerden
mijn vaart. Aan den kant hield ik in, terwijl de kameraden schaterden. Ik herhaalde
mijn poging, doch een aandrift droeg mij niet. Ik hoorde het spotten nu flauw uit de
verte; de meesten waren mij reeds vergeten, de andere staken honend de handen op.
Wat moest ik beginnen; den terugweg kon ik niet vinden en, hopend op den uitkomst
van een overgang, volgde ik den oever en keek uit. Eindelijk stuitte ik op een
dwarssloot waarover een kantelig plankje wankelde; het droeg mij, ik drong door
een poortje van bladeren en stond op een breed, door zon en schaduwen gemarmerd
pad. De wilgen bouwden een zuilgang uit oeroude schachten, waartusschen de ijle
gordijnen der elzen toegeschoven hingen, als voor een heiligdom. Het was er ruim
en geheimzinnig. Het water weerkaatste het groen op zijn spiegel en droeg het
evenbeeld der ophaalbrug. Die verbond
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den weg met de hoeve: het grauw van de daken, het goud van de stroovaalt met een
wit en blauw doorbloeide wildernis. De vrees was van mij afgevallen, ik liep met
open handen en een mijmerend gezicht. Langzaam kwam een groenteschuit gevaren.
Beurtelings glijdend van schemer in dagglans, veranderde hij in een helder
doorfonkelden ruiker, of jonge, bonte bloesem bij bedekte zon. “Hoe mooi,” zei ik
stil voor mij henen en met deze woorden begon dat stom gesprek tusschen mijn ziel
en mijzelven, dat van toen af voortdurend mijn kostbaarst geluk is geweest. Ik zag
een goudenregen onder zijn trossen gebukt. Hij groeide voor een grijswit muurtje en
er graasde een lam in zijn licht. Ik vergeleek dat gebloei bij den straal van fonteinen,
en voor het eerst ondervond ik de weelde, een ding niet lief te hebben om eigen
gestalte, maar om zijn verbeelding, edeler dan werkelijkheid!’
Een indeplaatsstelling, niet van de bewonderde verschijning voor het genietende
ik, maar van de eene verschijning voor de andere, waarbij, anders dan bij de
gedaanteverwisseling, het ik in zich zelf volhardde: in eerste aanleg dus niet meer
dan een simpele werking der fantasie, waardoor van der Leeuw's ingeschapen
aandrang tot het vrije, zintuigelijke genot der natuurlijke verschijnselen bevredigd
maar zich tevens als verlangen naar schoonheid van zich zelf bewust werd. Een
indeplaatsstelling, echter, die hier van een even merkwaardig als onhoudbaar oordeel
vergezeld gaat. Dat het beeld van de straal der fonteinen edeler en minnenswaardiger
dan de werkelijkheid, dan bijvoorbeeld het onder de zware goudenregen voor het
grijswitte muurtje grazende lam zou zijn, immers, is niet te rechtvaardigen. Het
eenvoudig, bewonderend zien van dit stukje werkelijkheid liet metterdaad slechts
voor één enkele door de verbeelding verhoogde werkelijkheid plaats: het door de
geest als de verschijning van zijn eigen, aan alle verschijningen gemeene wezen te
aanschouwen. De andere verschijning, van de straal der fonteinen, kon dat wezen
op geen enkele wijze beter uitdrukken dan de verschijning zelf, waarin het zich op
dat oogenblik en op die plaats aan het oog van de dichter voordeed; van uit de
mogelijke verbeeldingswerkelijkheid van de geest kan men zeggen, dat het beeld
van de straal der fonteinen de kans op haar verwezenlijking zelfs aanzienlijk
verkleinde. Objectief, maar - een groot deel van des dichters arbeid bewijst het - in
zijn algemeenheid tevens subjectief onhoudbaar, ontstond dit oordeel ook niet waarlijk
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uit een geldige waardeeringsvergelijking van de werkelijkheidsvoorstelling met de
verbeeldingsvoorstelling, maar uit het geluk, ten eerste door het dubbele feit der
verbeeldingswerking en der schoonheidsbewustwording, ten tweede - juist datgene
derhalve, wat van der Leeuw bij gebreke van het beginsel eener volledige
werkelijkheidsaanvaarding voor zijn herstel het sterkste noodig had - door de, hier
slechts zwak gemotiveerde erkentenis, dat achter de uit hem zelf opgekomen schoone
verbeeldingsvoorstelling die der werkelijkheid mocht wegvallen.
De beschrijving der derde ervaring, die, blijkens wat ik er tot hier toe van aanhaalde,
een zekere eenheidservaring weer vooronderstelt maar bij een enkele
werkelijkheidsverschijning blijft stilstaan, geeft in haar tweede helft de voltooiïng
der verbeeldingswerking tot een nu samenvattende eenheids-, tot een wereldervaring
weer. ‘De vogels floten, het vee begon te loeien, de melker greep naar hun uier, en
ik hoorde den ruischenden stroom in de emmers slaan. Dan ving het loover ook aan
met zijn ritselen en prettig babbelde een overlaat. Ik had het drakenbloed van de sage
gedronken en verstond de ware taal van elk geluid. Ik verstond het afzonderlijk en
dan weer in koren, en ook ik werd tot louter gefluister, dat zich gansch in deze
harmonie verloor. Een floers was van mij afgeschoven, een doofheid van mij
weggedaan. Eindelijk in genade aangenomen, voelde ik dat ik mij in een gemeenschap
mocht voegen, milder dan de menschelijke; ja die de menschelijke zacht nog
verreinde; want de vrouw die neurend hare kannen schuurde werd aan het met klokjes
getooide veldkruid gelijk, terwijl de boeren, plantaardig en knoestig, groetend tikten
aan de petten, in het gebaar waarmee de boomtak op een windvlaag wuift. Het kwaad
was verdwenen, de idylle der gouden eeuw begon te herleven, zooals zij dit immer
op de bede der dichters pleegt. Maar ik begreep dat niet in mijn onwetendheid. Ik
verblijdde mij over mijn vreugde, stralende als de lamp die toch zijn schijn niet kent.’
Een latere verklaring dit, maar een die het wezen der verklaarde ervaring recht
doet. Uit ‘De Gezegenden’ haalde ik de zin aan, die het stichten, boven de wereld,
van een naar het plan der ziel opgebouwde lusthof het beste noemt wat een sterveling
doen kan. Van der Leeuw's eigen ziel was er een, waarin instinct, drift en de door
instinct en drift beheerschte aandrang tot daden, de zuiver dierlijke grondslag van
het menschelijk leven dus, opmerkelijk zwak waren. Voor de ver-
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scheuring van zijn jeugdgeluk, de verminking van zijn innerlijke eenheid, die eenheid
van zijn bewustzijn met zijn wereld, had hij hén als de oorzaak, maar, zoo dit geluk,
die eenheid het goede was, dus tevens als het kwade erkend. Zich naar dat plan met
behulp van zijn verbeelding een wereld bouwend, waarbinnen hij zich aan de andere
wereld die hem geschaad had onttrekken, en wier gelukkige burger hij zijn kon,
bouwde hij er noodwendig een, die aan intuïtie, liefde, droom haar beginsel, haar
plan en haar vormen dankte, en tot welke van instinct, drift, daad niets toegelaten
werd, dan zich door intuïtie, liefde, droom beteugelen en verheffen liet: ‘de idylle
der gouden eeuw’, Arcadie inderdaad, - dat hij zich tegenover de andere wereld en
haar maatschappelijke vormen echter enkel als ‘het natuurlijke’ kon voorstellen,
doordat hij, in het natuurlijke element van Arcadie niet minder drastisch dan in het
menschelijke, het bij uitstek natuurlijke, instinct, drift en de door instinct en drift
gedreven drang tot de daad veronachtzaamde. Door zijn geluk overglansde
belichaming van zijn innigste wezenservaring, zijn eenheidsgevoel, in een natuur en
menschen beiden omvattende wereld, gaf - en wellicht is dit ook de reden waarom
hij zijn heele prozaboekje ‘Kinderland’ noemde - Arcadie hem van wat hij eenige
jaren vroeger verloren had dus zeer veel terug. Het verschil tusschen Kinderland en
Arcadie was, dat Kinderland op een spontane onbewustheid der tegenstellingen
berustte, Kinderland dus onmiddellijke werkelijkheid, zijn bevrediging door die
onmiddellijke werkelijkheid een toestand was, maar dat de ook voor het genot van
Arcadie onmisbare onbewustheid van tegenstellingen, de onbewustheid van de
vreemde of vijandige, de allereerst ‘maatschappelijke’ wereld nl., op bewuste
uitsluiting der laatste berustte, dit van gewichtige voorwaarden derhalve afhankelijke
genot dus van oogenblik tot oogenblik in haar voortbestaan bedreigd werd.
Zoo van der Leeuw zijn kenmerkendste kinderervaring van voor zijn aanraking met
de schoolwereld om haar onbewustheid terugbegeerde, was dit, voorzoover zij zich
als ervaring der natuurlijke wereld uitte, enkel om haar onbewustheid van dat naast
elkander bestaan der tegengestelden - ik herinner hierbij aan het citaat uit ‘Kinderland’
waar de bewustheid ‘de engel met het tweesnijdend zwaard’ tusschen het paradijs
en het verlangen heette - dat Nicolaas van Cusa in zijn ‘De
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Visione Dei’ de muur om het Paradijs noemde. Waar zij als de ervaring van een
eenheid optrad in welke de knaap zich van geen vorm bewust werd, en volgens diens
latere herinneringen juist als eenheidservaring geluk gaf, was zij dus niet die volstrekte
opheffing van vormen, die de mystici als de voorwaarde voor hun volkomen opgang
in een krachtens haar wezen boven-vormelijk gedachte Volstrektheid erkennen, maar
was zij, zooals ik aan het begin van dit hoofdstuk al opmerkte, blijkens de beschrijving
toch ten volle natuur-ervaring, een door overgave aan, verzinking in, vereenzelviging
met een van haar algemeenste verschijnselen - licht, lucht, warmte - veroorzaakte,
vaak door middel van de verschijninglooze droom of halve sluimer ingetreden, zonder
het zintuigelijke echter subjectief noch objectief denkbare ervaring van de natuur als
wezenheid. Iets dus, alreeds, van wat van der Leeuw zijn Willem Voogd later, in die
kortstondige wondertijd van zijn zomervacantie in het buitenhuis, zijn vader als een
ander, oneindig grooter, in het zware zonlicht overal tegenwoordig, door de verhalende
en verklarende dichter als ‘Pan’ aangeduid wezen liet voelen: de ervaring der
levenseenheid als alle vormen en verschijningen ongeschapen in zich bevat houdende
scheppende natuurkracht, dezelfde die hij in het gedicht ‘Aan Zee’ uit
‘Herscheppingen,’ (I)1) in welks Dionysos wij de Pan van zijn ‘Kinderland’
terugvinden, aan het slot als matelooze, door alle ruimten zonnig uitgegoten
gestalteloosheid aanriep. ‘O Pan, Arkadie's heerscher en behoeder der heilige outers;
gezel, gij, der Groote Moeder, en zalige zorg van de heilige Charissen!’, bad, in een
gespaard fragment van een zijner Maagdenzangen, Pindaros, aan wiens deur, blijkens
de derde Pythische Ode de ‘Groote Moeder’ en Pan een altaar hadden, waar de
meisjes des nachts hun lof kwamen zingen. Een dichterleven, dat de eeredienst van
de Schoonheid aan het in een lichamelijk God of in lichamelijke Goden geopenbaarde
wezen der Natuur geweest was, zou, ware het mogelijk geweest, van der Leeuw naar
een belangrijke kant van zijn innerlijk het diepst en het zuiverst bevredigd hebben.
Niet dit Arcadie gaf van der Leeuw zijn geluk terug. De tegenstelling tusschen het
eigene en het ‘maatschappelijke’, die hem Kinderland verliezen deed en waaraan de
verbeelding

1) De Romeinsche cijfers tusschen haakjes verwijzen naar eenige, aan het slot van deze
beschouwing aangehaalde gedichten.
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hem nu in staat gesteld had zich zelf te onttrekken, was, zagen wij, slechts een
bijzondere vorm van die dieper liggende, hem onuitroeibaar ingeschapen tegenstelling,
die van zijn botsing met de schoolwereld de oorzaak geweest was: tusschen een
wereld die voornamelijk door instinct, drift en de door dezen gedreven aandrang tot
daden, en een wereld die door intuïtie, liefde en droom beheerscht werd: binnen
welke het instinct, en de drift met behulp waarvan het instinct zich in de daad
verwezenlijkt, enkel aanvaard en genoten konden worden, voorzoover ze zich aan
intuïtie, liefde en droom onderwierpen en zich van deze doordringen lieten,
voorzoover zij zich derhalve als elementen der liefde gedroegen, maar hun
oorspronkelijke eigenheid daardoor dan ook in het wezenlijkste prijsgaven.
Voorzoover het instinct, de drift op het blinde zelfhandhaven, zelfgenieten van het
uit de eenheid afgescheiden individueele gericht waren, en zelfs als noodzakelijk
beginsel van onderlinge strijd, schennis of vernietiging der individueele verschijningen
in de eenheid begrepen moesten worden, voelde zijn innerlijk zich afgestooten. ‘Het
was Pan, met zijn dubbel masker van liefde en verschrikkelijkheid,’ schreef hij op
bladzijde 190 van ‘Kinderland’ over Willem Voogd's vader. Een Pan die
liefde-en-verschrikkelijkheid in-één was, een Dionysische macht gelijk Euripides
die in zijn ‘Bakchai’ uitbeeldde, kon hij in een wereld die hem geluk zou geven niet
opnemen. De knaap van ‘Kinderland’ mocht zich zijn vader juist als Panisch
wezensverwant voelen; alleen het meisje mocht daar voor het ‘verschrikkelijke’ in
die slapende Pan in tranen uitbarsten; meer dan door de erkentenis van verwantschap
werd ook hij zelf toch bepaald door diezelfde terugschrik voor de blinde macht of
machten, die de eenheid verscheuren konden, en die, toen zijn verbeelding hem een
wereld gaf, waarvan, als voorheen van Kinderland, eenheid het beginsel weer was,
in deze wereld noodzakelijk welhaast volkomen ontbraken.
Van der Leeuw's Arcadie was, als dat van de Siciliaansche Bucolici, van Longus'
‘Daphne en Chloe’, van de ‘Pastor Fido’ of de ‘Aminta’, van de Fransche
rococo-pastorale, de ontwijking of buitensluiting van een andere, aan Arcadie
tegengesteld gevoelde wereld. Maar tusschen zijn Arcadie en dat van vele anderen
bestonden eenige, voor de karakteristiek van het zijne belangrijke verschillen. Zijn
Arcadie was in de eerste plaats geen zuiver romantische ontvluchting der
werkelijkheid in een niet onmiddellijk verwezenlijkbare, of
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zelfs niet te verwezenlijken gezochte droom. Dat hij zich in de vormen waarin Arcadie
zich door de eeuwen reeds voorgedaan had vermeide, dat hij de van oudsher
overgeleverde typische Arcadische figuren, mythologische of historische, dus met
zijn fantasie en zijn gedachte omspeelde en hen zelfs tot gestalten of voorstellingen
van zijn eigen wezen en streven maakte, was juist bij een man van zijn op het genieten
en scheppen van schoone vormen gerichte aanleg niet meer dan vanzelfsprekend, en
zulke traditioneele vormen en voorstellingen, zulke op zijn eigen persoonlijkheid
betrokken figuren zijn in zijn werk dan ook talrijk. Als zijn Arcadie zelf, zijn zij bij
hem echter slechts vervullingsbeelden van wat hij in zijn eigen onmiddellijke
werkelijkheid voortdurend trachtte te verwezenlijken, en waarvoor hij alleen een vrij
en overvloedig omgeven-zijn door de natuur, in het bijzonder het vertrouwdste
Hollandsche landschap, van weiden, boomen, bloemen en slooten noodig had, om
daarin te slagen. De ‘maatschappelijke’ wereld - en dat is een tweede onderscheid
tusschen hem en zooveel andere Arcadische dichters - moest verder ook bij hem
weliswaar zoo volledig mogelijk buiten die natuur gesloten blijven, maar wat hij
aldus buitensloot, was zeer veel meer dan het om persoonlijke redenen vermoeiend,
smartelijk, onbevredigend, onnatuurlijk gebleken ‘maatschappelijke’. Zijn Arcadie
was dus nog iets anders dan de zoo ook niet steeds in de voorstellingen, dan toch in
de bedoeling ten slotte slechts uiterlijke modificatie van het buitengeslotene, als
welke wij het bij de meeste Arcadische dichters aantreffen. Zijn Arcadie was niet,
als bij dezen, de vermomming, het was de bijna volstrekte negatie van al wat, niet
alleen in de als ‘natuurlijk’ geziene en dus aanvaarde landelijke menschen, maar ook
in de natuur zelf, instinct, drift en de door instinct en drift beheerschte daad was, dat
wil zeggen een gezicht op de natuur en de in of met de natuur levende landelijke
menschen, waarin het oorspronkelijk Arcadie dat Pindaros opriep, het Arcadie van
de Pan die zoowel verschrikkelijkheid als liefde was, tot een wel zintuigelijk genoten,
maar een uitsluitend onder heerschappij van intuïtie, liefde en droom zintuigelijk
genoten Arcadie geïdylliseerd werd.
In het ontwikkelingsstadium, waarin van der Leeuw's kunstenaarsarbeid zooals
wij die kennen, aanving, lag zijn bewustwording van dit Arcadie reeds lang achter
hem. Zijn bewustwording ook van zich zelf als dichter was met haar,
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die als persoonlijke gave en geluksbron erkende verbeeldingswerking, begonnen, en
al wat zijn sinds dien volledig ontwaakte dichterschap voortbracht, is er tot zijn dood
toe door bepaald gebleven. In dat werk vinden wij dus ten eerste de onmiddellijke
herinneringen aan Kinderland, het verlorene, doch somtijds voor korte, haast
ongrijpbare oogenblikken hervondene: de eenheidsintuïtie, en de
gedaanteverwisseling; als herdenking ook deze, maar daarnaast - in ‘Bloesemboom’,
uit ‘Herscheppingen’ bijvoorbeeld - als gedroomde verwezenlijking: als een spel der
fantasie derhalve, waar de volle werkelijkheid der kinderervaring toch aan onthouden
moest blijven, een dichterlijk naspelen van wat in Kinderland spontaan en onmiddellijk
beleven geweest was. In de tweede plaats bevat van der Leeuw's werk al zijn
rechtstreeksche of onrechtstreeksche verwezenlijkingen van zijn geïdylliseerd Arcadie.
Rechtstreeksche: zijn genot van altijd min of meer idyllisch geziene Hollandsche
landelijkheid en landelijk menschenleven, maar dat genot verrijkt, geschakeerd door
dat ander spel van zijn fantasie, dat indeplaatsstelling van de eene voorstelling voor
de andere, of eenvoudige nevenstelling van twee in een hetzij innig, hetzij willekeurig
dichterlijk verband gebrachte voorstellingen was, en dat mèt de onmiddellijke
werkelijkheid tezamen zijn levendige behoefte aan het genot van schoone natuurlijke
vormen door een vermenging van ervarings- en verbeeldingsvoorstellingen te guller
bevredigde. Onrechtstreeksche: die als motief meestal uit voorafgaande Arcadische
literatuur overgenomen landschappen en figuren, waarin hij zijn idyllisch-arcadische
natuur- en levensdroom schooner en volmaakter dan in zijn onmiddellijke
werkelijkheid verwezenlijkt kon zien, maar daarnaast, of met de eerste verbonden,
die vergoddelijking, maar altijd idyllisch blijvende vergoddelijking van de natuur,
de natuurkrachten, natuurverschijnselen zelf, tot schoone lichamelijke gestalten,
waarvoor hoofdzakelijk de in haar vergoddelijking der natuur tevens altijd
vermenschelijkende Grieksche mythologie hem de voorstellingen leverde.
Vervullingsbeelden, en vóór alles droomde hij zich daar ook die ingeschapen,
zelfs primaire behoefte aan vrijheid en lichtheid in bevredigd, die de dans tot zulk
een bekoorlijk en zinrijk motief van zijn Arcadie maakte, maar wier van binnen uit
geremde bevrediging het persoonlijke element in zijn verzen bij wijlen iets beklemds,
iets gebondens geeft. Tegenover
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een verlangen als hij in ‘Aan Zee’, een drang als hij in de Phaeton-, maar ook in de
Cythaera-voorstelling uit ‘De Mythe van een Jeugd’ uitdrukte, slechts als voortvloeisel
van een zekere gezichts- en gevoelsverenging erkenbaar, heeft het in de ietwat
verengende invloed, van het zinnebeeldig en zelfs eenigszins allegorisch op het ik
betrokkene in zijn zien der natuur, op de vrije en lichte eigenheid van het natuurlijke
zijn tegenpart. Dat hij deze verenging ook zelf wel besefte, blijkt uit het gedicht
‘Landschap’ uit ‘Herscheppingen’, waarin dezelfde man die zich in ‘Aan Zee’ onder
‘het diepzingend op de cimbels slaan’ en het roepen der Grieksche vrouwen aan de
wijde voorjaarszee de herboorte van het ‘druifpurperen’ Dionysoskind als vervulling
van zijn verlangen droomde, die zich aan de gestaltelooze, zonnig in alle ruimten
uitgegoten mateloosheid naakt had willen overgeven, of zich, als in ‘Tusschen Waken
en Droomen’ uit ‘Opvluchten’, tot ‘luchtgeest en fabeldier’ veranderd in de aether
voelde leven, waarin diezelfde man zich, van de tegenstelling blijkens het gedicht
zelf ten volle bewust, op een oude, pastellige prent als in ‘het bruin en grijs’ van een
‘verjaarde dracht’ langs een kerkje, een boerderij, een weide, een stroompje en een
molen ‘mijmerend wandelaar’ zag.

III: Het aardsche paradijs
Een belangrijk element in van der Leeuw's werk is tot hier toe onbesproken gebleven,
het voornaamste waardoor zijn Arcadie zich van de genoemde en daarvan af te leiden
Arcadie's vaak onderscheidt: zijn, in het tot viermaal toe voorkomende beeld van de
telkens opnieuw boven zijn eigen zang (of droom) uitstijgende leeuwerik treffend
aangeduide behoefte aan een verdieping, een verinnerlijking, van het enkel natuurlijke,
aan de verheffing van Arcadie tot een lusthof van hoogere orde. De eenheid die van
der Leeuw in zijn eerste kindsheid op zijn onbewuste wijze in zijn kleine natuur- en
menschenwereld belichaamd ervaren had, maar die, onmisbare voorwaarde voor zijn
geluk, na uitsluiting van een deel der werkelijkheid, ook in zijn Arcadie wederom
verwezenlijkt was, erkende hij, in zijn rijpe tijd, als wezen des levens, als goddelijk
geheimenis. Door een vaste, overal in zijn werk geopenbaarde of beleden levens- of
geloofsconceptie is zijn wezen nooit beheerscht geweest. Alle mogelijkheden van
zijn
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aanleg liggen er naast en door elkander in uitgedrukt, en moeten dus elk in hun
bijzondere schakeering onderscheiden, maar vervolgens in hun onderling verband
binnen zijn eene persoonlijkheid tezaamgevat worden. Van het oogenblik dat hij zich
de eenheid als goddelijkheid bewust geworden was, leefde in hem, tegenover de
behoefte aan het buiten iedere goddelijkheidservaring om zijnszelfs wil gezocht en
in zich zelf toereikend zintuigelijk genot van schoone, natuurlijke vormen, die in
zijn wereld altijd, ook later, haar groote beteekenis bleef houden, de mystische
behoefte aan het onmiddellijk genot van een als alle vorm en verschijning
overschrijdend gedachte, slechts door hart en geest benaderbare goddelijkheid, dat
door zintuigelijke ervaring van natuurlijkheid slechts verminderd en veronzuiverd
kon worden.
Uit deze behoefte verklaarbare uitersten van natuur-verloochening zijn in van der
Leeuw's werk niet afwezig. Wij vinden hen allereerst in sommige van zijn reacties
op het geslachtsleven. Een verlangen naar onvoorwaardelijke overgave ook aan het
in het natuurlijke begrepen geslachtelijke drukte, in zijn Cythaera-voorstelling, dat
meest heidensche onder zijn gedichten, ‘Aan Zee’ uit ‘Herscheppingen’ uit. Hetzelfde
Cythaera roept ook de tweede episode uit ‘De Mythe van een Jeugd’ op, maar daar
is het reeds niet enkel, als in ‘Kinderland’, het meisje (Anna) dat voor Pan's tweede
gezicht terugschrok, - de terugschrik is er, na een korte overgave, evenzeer in de
jongen: wat anderen als een ideale inwijding in de geslachtsvervulling zouden kunnen
zien, voelt deze aldra als een schennis van zijn hooger innerlijk wezen, als slechts
in schijn meer dan het ontwrichtende gescharrel van zijn vriend Kasper met de meid
van diens vader: zijn eigen knapendroom van ‘Daphnis en Chloe’ opgevend, aanvaardt
hij die van de heilige Gerardus die de droom van het meisje geweest was. Gelijk alle
instinct en drift, zoo wordt ook het geslachtelijke hier aan de liefde onderworpen,
maar blijft het in die dienstbare functie niettemin uitdrukkelijk erkend. Dat de behoefte
aan het enkel-goddelijke elders daarentegen tot een onverdraagzaam dualisme tusschen
geestelijkheid en geslachtelijkheid leidde, zien wij in een gedicht als ‘Faunus’ uit
‘Opvluchten’, waar de door het aanschouwen van Zeus' adelaar gewekte tegenstelling
tusschen natuurlijkheid en goddelijkheid volstrekt, en voor het ‘tot een dier vernederd
lichaam’ van de nadering tot Zeus de bevrijding van ‘het beest’ verwacht
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wordt. Vooral echter in ‘Aan de Vreugde’ uit ‘Opvluchten’ (II), een hymne tot de
Deugd, die de volstrekte kuischheid niet slechts negatief als voorwaarde, maar zelfs
positief als het wezen der hoogste geluksvervulling aanroept. Verder nog gaat, althans
naar zijn strekking, dezelfde behoefte in ‘Vuur’ uit ‘Het Aardsche Paradijs’. Het
door het vuur der liefde verteerd worden van zijn ‘vorm’, zijn ‘vleesch’, zijn ‘aardsch
begeeren’ de voorwaarde voor zijn nadering tot God noemend, belijdt hij het in dit
gedicht als een innerlijke zwakheid, aan de natuur, de vorm, het om zijns zelfs wil
zintuigelijk begeerde en genotene nochtans vastgehouden, zijn nadering tot God
aldus belemmerd of verijdeld te hebben.
Reeds uit ‘Vuur’ blijkt, dat van der Leeuw de eischen van een dergelijke
verabsoluteering van het dualisme tusschen het natuurlijke en het goddelijke naar
zijn eigen inzicht in het overgroote deel van zijn leven niet gevolgd had. Het felst
en onverhuldst uitte zich het verlangen naar het enkel goddelijke in die herinnering
aan en uitdrukking van het ‘quia amore langueo’ der christelijke mystieken: ‘Heer,
waarheen drijft gij mij?’, uit ‘Herscheppingen’ (III). Zelfs in ‘Vuur’, dat verder gaat
in zijn conclusies, of in ‘Franciscus’ uit ‘Opvluchten’, dat duidelijker het persoonlijke
offer aanwijst, komt het aanzienlijk minder onvermengd en rechtstreeks uit de nijpende
geloofsontroering van het hart voort, en zooals tegenover ‘Franciscus’ in dezelfde
bundel ‘Broeder Juniperus’ (IV) staat, zoo is het teekenend, dat van der Leeuw zich
het persoonlijke leven na de dood, dat een eeuwig genot van Gods onmiddellijke
tegenwoordigheid zou zijn, blijkens gedichten als het aan ‘Heer waarheen drijft gij
mij?’ voorafgaande ‘Mijn Vaders Tuinen’, zekerder nog in ‘Verscheiden’ en
‘Hemelvaart’ uit ‘Het Aardsche Paradijs’ het liefst als een sublieme aardschheid,
natuurlijkheid voorstelde, zich zijn intrede in de hemelsche ‘lusthof’ nauwelijks
denken kon, dan met de kleur en de geur van de aardsche bloemen en vruchten aan
zijn gestalte of met de aardsche dieren als, tot voorbij zijn dood, zijn trouwe gezellen.
Een vernatuurlijking van het goddelijke, zelfs voor datgene begeerd, waarin het
goddelijke noch het ik het natuurlijke meer behoeven zouden: het eeuwige leven.
Een treffende uiting van het feit dat van der Leeuw, ondanks die onmiskenbare
behoefte aan het enkelgoddelijke, in zijn aardsche leven het natuurlijke niet missen
kon en het van het goddelijke dus ook niet kon uitsluiten. De
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ervaring die hij noodig had, was er een, in welke het natuurlijke, het van zich zelf
volkomen bewuste ik en het goddelijke gelijkelijk onmisbare elementen waren.
Een ervaring als de aanleiding tot Vaughan's ‘The Retreate’ of Wordsworth' groote
Ode was: een vereenzelviging met het goddelijke die de verdieping in de natuurlijke
verschijning wel tot uitgangspunt heeft, maar in de bovenbewustelijke en dus ook
bovenzintuigelijke vereeniging met het goddelijke de natuurlijke verschijning dan
ook volkomen loslaat, was daardoor uitgesloten. Uitgesloten echter was daardoor
ook Kinderland. Van der Leeuw zelf erkende het in het gedicht ‘Twee Stemmen’ uit
‘Herscheppingen’, toen hij de uitdrukkelijk als zijn eigene erkende roep om de
gedaanteverwisseling tot het natuurlijke, waarin het bewustzijn nog slechts als
geluksbewustzijn zou over blij ven, hoe verlokkend ook, ‘voorgoed verloren’ noemde;
of, zeer duidelijk, in ‘Aan het Venster’ uit ‘Opvluchten’, waar hij een latere, aan
Kinderland innig verwante ervaring om haar ziende bewustheid van het goddelijke
‘ànders’ dan die van ‘het blinde kind’ noemde. ‘Voorgoed verloren’ heet in ‘Twee
Stemmen’ eveneens die tweede droom - een dichterdroom, maar in welke een ervaring
voorondersteld is - van een vereenzelviging met het natuurlijke, waardoor de dichter
niet, als door de eerste, een broeder-in-onbewustheid der dingen zou zijn, maar de
dingen tot broeders-in-bewustheid, ook in goddelijkheidsbewustheid van de mensch
wou maken, in dit laatste geval tusschen het natuurlijke en het goddelijke als middelaar
wou optreden. Wil hij ons in ‘De Halm’ uit ‘Opvluchten’ op het terrein van het zuiver
natuurlijke later nochtans met een verwezenlijking van die droom laten meeleven,
dan blijkt, wat daar zingt, niet werkelijk de ziel van het riet, maar nog altijd niet meer
dan de bekoorlijke doch ónverwezenlijkbare dichterdroom zelf. Ook wanneer die
droom verwezenlijkbaar geweest ware, had hij van der Leeuw echter niet metterdaad
kunnen bevredigen. Immers, zooals het in de ervaring der eerste ‘stem’ het ík is, dat
er, door ten gunste van zijn genot der natuurlijke verschijningen zich zelf te verzaken,
geen wezenlijk element meer in zijn kon, zoo zou, gesteld dat voor het natuurlijke
buiten de mensch ook het opgeven van zijn onbewustheid niet alreeds zulk een
zelfverzaking ware, in de ervaring der tweede ‘stem’ wel het wezen, doch niet de
verschijning van het natuurlijke een wezenlijk element zijn, zou in deze ervaring dus
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ten gunste van zijn wezensbewustwording het natuúurlijke zich zelf verzaken.
Die droom - het inzicht dat van der Leeuw het natuurlijke niet missen kon, krijgt
hier zijn persoonlijkste en vruchtbaarste bepaling - was behalve objectief echter ook
subjectief onverwezenlijkbaar. Niet alleen om zich zelf, om zijn verschijning, was
het natuurlijke voorwaarde voor zijn aardsch geluk, maar ook omdat hij het, buiten
de enkele ‘helle droomseconde’ dat het goddelijke hem onmiddellijk tegenwoordig
was, het overgroote deel van zijn leven ook voor zijn genot van het goddelijke niet
missen kon, omdat, wil dit zeggen, niet hij, gelijk ‘Twee Stemmen’ dat begeerde,
als middelaar tusschen haar en het goddelijke, de natuur, maar de natuur, als middelaar
tusschen zijn innerlijk en het goddelijke, hem zelf diende. Wat wij in van der Leeuw's
vergoddelijking van het enkel natuurlijke tot de schoone gestalten der Grieksche
goden en halfgoden vonden, dat zien wij ook hier. Doordat zijn dwingende afwijzing
van instinct, drift en daad, van primaire natuurlijkheid, zelfs in Arcadie niet alleen
de menschen, maar ook de goden idylliseerde, was zijn vergoddelijking van het
natuurlijke niet werkelijk scheppend, vinden wij, hoezeer naar die kant van zijn
wezen alleen dát zijn diepste behoefte bevredigd zou hebben, bij hem immers niet
als bij de Hölderlin der laatste Hymnen dat mythische zien, dat de onmiddellijke
natuurlijke werkelijkheid, dat zon, regen, donder, bliksem, dat zee, rivieren en bergen
tot goden herschept of als goddelijke krachten ervaren en genieten doet, maar houdt
zijn vergoddelijking altijd iets mythologisch, waardoor, ook in dat zuiver natuurlijke,
een slechts bemiddelende schoone voorstelling blijft wat als onmiddellijke
verschijning volkomen had kunnen bevredigen. Als in zijn natuurlijke Arcadie, zoo
ook op die andere gebieden van zijn leven, waar vergoddelijking verinnerlijking,
vergeestelijking was, het goddelijke te verpersoonlijken was onmogelijk, daar het
hier om een goddelijkheid ging die hem de uiterste verdieping in haar wezen als
volstrekte tegenstelling tot het enkel-natuurlijke deed voelen. Kon de dichter het
natuurlijke voor zijn ervaring van het goddelijke nochtans niet missen, had hij als
middelaar tusschen zijn innerlijk en het goddelijke de natuur noodig, dan was, hoewel
een pantheïstische trek in zijn natuurervaring onmiskenbaar is, om dezelfde reden
ook de pantheistische verwezenlijking in hem onbestaanbaar, omdat de natuur, ook
waar hij
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haar om genot van, om gemeenschap met het goddelijke vroeg, nog steeds zijn
geïdylliseerd Arcadie was, dat van instinct, drift en de door deze beheerschte daad,
het primair natuurlijke, niet meer toeliet, dan door intuïtie, liefde en droom, het
specifiek menschelijke, getemd en getemperd kon worden, maar de pantheïstische
vereenzelviging van God, als en voorzoover schepper en zijnsgrond der wereld, met
die wereld, zijn schepping - vereenzelviging door welke de wereld als het lichaam,
als de gestalte van het goddelijke aanschouwbaar wordt - een dergelijke beperking
onvoorwaardelijk uitsluit.
Reeds het enkele feit dat, overal waar van der Leeuw's behoefte niet op een als
van het natuurlijke afscheidbaar te denken, of aan het natuurlijke tegengesteld te
voelen goddelijkheid gericht was, de natuur hem wel onmisbaar bleek, maar toch
tevens niet meer dan een middelaar zijn kon, vooronderstelde dat, zoomin als bij zijn
verpersoonlijking van het natuurlijk-goddelijke, zoo ook in het naar vergeestelijking
strevende deel van zijn innerlijk leven, zijn zintuigelijk zien der natuur niet
metterdaad, als in de pantheïstische verwezenlijking, vergoddelijkend kon zijn. Door
de natuur, als de schepping van het goddelijke, tot zijn Arcadie te beperken, door
van dit Arcadie wel een aanraking met, een ervaring van het goddelijke te verwachten,
zonder het echter als onmiddellijke verschijning van het goddelijke te kunnen
erkennen, bleef het, ook onder de inwerking van zijn behoefte aan vergeestelijking,
dezelfde ideaalvoorstelling van een lusthof boven de volledige werkelijkheid, dezelfde
door intuïtie, liefde en droom beheerschte ‘idylle der gouden eeuw’ van vóór het
kwade, en verhief hij slechts wat een door goden en herders bewoond Arcadie geweest
was tot een ‘Aardsch Paradijs’ waar de tegenwoordigheid, de inwoning van een in
haar wezenheid door geen zintuig onmiddellijk ervaarbare goddelijkheid zich voor
goede menschen in al wat het inhield als glans te aanschouwen of als zin te begrijpen
zou geven. Zoo beantwoordde van der Leeuw's natuurvisie, voorzoover zij door zijn
innerlijke goddelijkheidsbehoefte bepaald werd, nog het zuiverst aan die van de om
Gods werken juichende Psalmist, wiens lofzang, in de achtentwintigste Zang van de
Louteringsberg, ook bij Dante uit het Aardsche Paradijs klonk; is zij, naar deze kant,
niet pantheïstisch, ook niet als elders heidensch polytheïstisch, maar monotheïstisch
en christelijk.
Christelijk, - maar dat woord moet in dit verband op de
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juiste wijze verstaan worden. Door zijn ingeschapen afkeer van instinct, drift en daad
een ‘van nature christelijke ziel,’ bezat hij, in zijn allesomvattend door intuïtie, liefde
en droom bepaald zijn, naast en boven zijn opmerkelijk levende aandrang tot het
zintuigelijke, die neiging tot het gemoedsleven, bij welke wij het eerst aan het
Christendom denken. Echter, hij zelf, die zich blijkens zooveel gedichten, waarin hij
hen in beelden naast elkaar plaatste, van al de in zijn persoon levende tegengestelden
wel bewust was, moge in een gedicht als ‘Pan's Tuin en de Rozenstruik’ uit
‘Herscheppingen’ tegenover Pan's tuin een symbool geplaatst hebben, waarin hij
door de woorden ‘gespeerd en doornageld, purper de slippen’ klaarblijkelijk op het
Kruis wijst, als ieder ander zoo moge ook hij èn Pan èn de Gekruisigde in zich
gedragen hebben, voor het karakter van zijn geloofsbehoefte, zijn natuurgevoel, heeft
het Kruis niettemin geen vormende beteekenis gehad, en zelfs volgt uit zijn
persoonlijkheid - de sporen ook daarvan zijn in zijn werk niet afwezig - dat tegen
Christus als Man van Smarten en Gekruisigde iets zeer wezenlijks in zijn aanleg zich
verzette. Het heeft zijn zin dat meer dan Christus Franciscus van Assisi hem aantrok.
De Franciscus van de Lofzang tot de Zon, want zoo van der Leeuw in het aan
Franciscus gewijde gedicht uit ‘Opvluchten’ de Franciscaansche eisch van de
volstrekte armoede vragenderwijs ook tegen de ‘schoone droomen, het fonkelend
woord, het sierlijk beeld’ die hem zoo lief waren gericht voelde, - naast dit gedicht
staat die merkwaardige verbinding van Christus' middelaarschap door smart met dat
der natuur: ‘Broeder Juniperus’, of zelfs dat ‘Loflied’ uit dezelfde bundel, dat aan
de eisch van ‘Vuur’ zoo lijnrecht tegengesteld is. Meer dan een door het Kruis hersteld
en door het licht van het Kruis beschenen Paradijs, was zijn verinnerlijkt Arcadie
het Aardsche Paradijs van de hof van Eden, was het, als er een element van bevrijding
in voelbaar blijft, dat aan de onder deze geluksvoorstelling liggende wereld van
verdeeldheid herinnert, het vrederijk van Jesaja II, dat niet aan de Man van Smarten,
maar aan een ‘geest der wijsheid’ - wijsheid van het hart toch eerder dan van het
hoofd - zijn herstel zou danken.
Als Arcadie, zoo wordt ook het Aardsche Paradijs in van der Leeuw's gedichten
meermalen bewust als voorstelling opgeroepen, maar zijn deze toch voor het
overgroote deel pogingen om het in de onmiddellijke werkelijkheid van het persoon-
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lijke leven te verwezenlijken. ‘Heimwee’ (V), het eerst geschreven gedicht van de
bundel, waarvan ‘De Oude Tuin’ een van de laatste is en die hij ‘Het Aardsche
Paradijs’ noemde, was tevens het eerste, waarin de voorstelling opdoemde, en ook
hierin is het Aardsche Paradijs op een ander ‘plateau’, en in een andere sfeer, de
tegenhanger van Arcadie, dat het, hoewel het goddelijke er uiteraard alleen onzichtbare
tegenwoordigheid zijn kon, als Arcadie zijn half-goddelijke of landelijke bewoners
heeft: Gods engelen en de, in de afdeeling ‘Herderszangen’ tot de Palestijnsche van
het oud- en nieuw-testamentisch Bethlehem, van David, de Kerstnacht en de Drie
Koningen herschapen herders. De toon van ‘Heimwee’, een van ‘nieuwe hoop’ en
‘weergevonden vrede’ klinkt als een ontdekking en de bewustwording van het
Aardsche Paradijs als voorstelling moet voor van der Leeuw ook ongetwijfeld een
diepe beteekenis gehad hebben. Het was niettemin een bewustwording, en daardoor
tegelijk een samenvatting of kanaliseering van wat ook vroeger, vooral in
‘Opvluchten’, al bleef de voorstelling daar onveranderd Arcadisch, reeds praktisch
naar verinnerlijking van Arcadie tot Aardsch Paradijs gestreefd had. Slechts is het
kenmerkend, hoe weinig de dichter, die juist in ‘Opvluchten’ aan mythologie, poëzie
en geschiedenis nog zoo vaak zijn voorstellingen ontleend had, de voorstelling van
het Aardsch Paradijs en de tot de zelfde sfeer behoorende figuren, nadat hij hen
eenmaal bewust erkend had, blijkens zijn heele laatste bundel nog noodig had, dat
wil zeggen, hoe overwegend in dit boek het aandeel is van die gedichten, waarin het
Aardsche Paradijs niet alleen gedroomd, maar verwezenlijkt of te verwezenlijken
gezocht werd; en hoe juist dit naar het Aardsche Paradijs geheeten boek ook door
zijn bouw - men lette op de naam van zijn negen afdeelingen - tusschen kindertijd
en ouderdom, en van de intiemste persoonlijke ervaring tot aan het alles omvattend
en doordringend element van de aether, een volledige uitdrukking van zijns dichters
leven en persoonlijkheid geeft.
Stoffelijk bevat ook ‘Het Aardsche Paradijs’ dus, behalve de vrij schaarsche
bijbelsch-mythologische voorstellingen, en met een voorbehoud dat ik aanstonds
noemen zal, slechts het oude idyllische leven in de vertrouwde arcadisch geziene
Hollandsche natuur. Wat die natuur voor van der Leeuw tot Aardsch Paradijs verhief,
was haar middelaarschap tusschen het goddelijke en zijn eigen hart, waardoor oogen
en brein de
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dienaars van de religieuse behoefte werden, die de diepste vorm van zijn behoefte
aan eenheid was: gedurende zijn prilste jaren in Kinderland bezeten en sinds verloren,
zooals de menschheid haar gedurende háár kindertijd in het Aardsche Paradijs bezeten,
maar verloren had. Ik zei al, dat zijn verinnerlijkt natuurgevoel nog het zuiverst met
dat van de om Gods werken juichende Psalmist overeenstemde. Middelaar tusschen
het goddelijke en zijn innerlijk, kon de natuur voor hem nooit de verschijning,
lichaam-zelf van het goddelijke, kon zij enkel Gods woning zijn. Deze inwoning van
het goddelijke in het natuurlijke kon eenerzijds in de natuur zelf aanschouwd worden.
Hoe dicht die aanschouwing, waar zij het innigst en het zuiverst was, de eenvoud
der ervaring van Kinderland naderde, hoe verinnerlijkt, hoe bewust zij niettemin
was, daarvan getuigt het mooie gedichtje ‘De Wereld’ uit ‘Het Aardsche Paradijs’
(VI): een visie die, in de woorden van Willem Voogd's moeder op bladz. 26 ‘het
eenvoudigste’ tot ‘een openbaring van de wereld’ en tot ‘haar rein symbool’ maakt’,
en voor welke deze woorden meer dan voor het met hen gekarakteriseerde onbewuste
‘eerste aanschouwen’ gelden, omdat de hiervan onderscheiden latere ‘bewuste
zekerheid’ er wel degelijk reeds ten volle in opgenomen is.
Anderzijds kon die inwoning uit de natuur begrepen en op het persoonlijke leven
betrokken worden. ‘Hij beminde de dingen, vandaag juist inniger dan ooit te voren,
nu hij er de omhullende sluiers van weg had zien vallen en ongehinderd in hun kern
keek. Niets was er, waar geen vlam in brandde; de vormen kennen, beteekende van
elk het vuur te begrijpen; hij dwaalde door een woud van wonderen, en of hij een
steentje opnam, of een kamperfoelieruiker plukte, beide fonkelden hem in de handen
van een innerlijk geheim.’ Ondervinding van Rijkert uit ‘De Mythe van een Jeugd’
(blz. 94), maar die treffend uitdrukt, wat, dieper doch ook stiller dan bij de knaap,
bij de latere van der Leeuw - naast de aanschouwing van het goddelijke in het
natuurlijke, die wezensdoorglanzing was - als ‘bewuste zekerheid’, als ‘begrijpen’
van het goddelijke uit het natuurlijke, als zinsaanduiding tot uiting kwam. Een
tweeledige zinsaanduiding: in de eerste plaats, gelijk in ‘Zwaluwzwerm’, of, zeer
treffend want als dichtleer, in ‘Het Teekenschrift’, beide uit ‘Opvluchten’, een
rechtstreeksche aanduiding van de inwoning Gods in de dingen als de zin van het
natuurlijke zelf, maar in de tweede
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plaats een aanduiding van de zin dezer inwoning voor het menschelijke leven, bovenal
voor het in bezitten en begeeren, in geluk en gemis, in vrede en strijd door haar
bepaalde leven van de dichter. Veel van diens werk is dientengevolge - in het laatste
geval noodzakelijk soms op ietwat allegorische wijze - zinnebeeldig. Gansch anders
zinnebeeldig echter dan dat van Nine van der Schaaf, bij wie, eveneens, schoon als
droomen van een buitenaardsche bevrediging, motieven als de gedaanteverwisseling
tot bloem, wolk en vogel, of als het leven ook van het schijnbaar levenlooze
voorkomen, maar in wier visie op het aardsche leven instinct, drift en daad altijd als
noodzakelijk tegenpart van intuïtie, liefde en droom aanvaard blijven, - wier
natuurlijke verschijningen als symbolen hun individueele bepaaldheid daarentegen
bijna volkomen verliezen. Bij van der Leeuw is het behoud, het middelaarschap van
het individueel-natuurlijke zóó wezenlijk, dat men het de voorwaarde voor zijn
symbolisme kan noemen, bij hem dus in en door het natuurlijke ook geen algemeene
of persoonlijke zin duidbaar of aanduidbaar zou zijn, wanneer deze symbolische
functie de voor hem onmisbare individueele eigenvorm der natuurlijke verschijning
verloren deed gaan.
Overzien wij van der Leeuw's werk, dan treft het ons, hoe weinig onmiddellijke
uitingen van ontbering, smart of strijd daarin voorkomen. In een vraaggesprek van
eenige jaren geleden, gaf hij zelf daarvan de verklaring: dat hij slechts van uit ‘de
werkelijkheid van het leven’ dichten kon, maar de ervaring van die werkelijkheid
zich voor hem krachtens haar en zijn wezen noodwendig in geluk uitte, voor zijn
dichten geluk dus de voorwaarde was. Niet beteekent het derhalve, dat ontbering en
smart hem bespaard gebleven zijn, want de grondslag zelf van zijn ervaring, zijn
buitensluiting, voorzoover zij met intuïtie, liefde en droom strijdig waren, van instinct,
drift en daad, vooronderstelde het tegendeel. Behalve een lusthof, die genoten en
veredeld, was van der Leeuw's wereld ook een asyl dat versterkt en verdedigd moest
worden. De lusthof mocht niet enkel een droom blijven. Hij moest, wou de dichter
naar waarheid ten volle gelukkig zijn, door van dag tot dag herhaalde gemeenschap
met de natuur, dat wil zeggen verwezenlijking van Arcadie of Aardsch Paradijs,
onmiddellijke werkelijkheid zijn. Zoowel van binnen uit als van buiten af werd dit
in toenemende mate bemoeilijkt. Van
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binnen uit: door het ouder worden en de altijd overvloedige maar met het ouder
worden vermeerderende lichamelijke tegenspoeden, die het steeds zwaarder moest
vallen, gelijk in ‘Krankheid’ uit ‘Herscheppingen’, als door God gezonden krachten
ten beste te erkennen. Van buiten af: door de aard zelf van de buitengesloten wereld,
die zich, gedurende dezelfde tijd dat de zuiver persoonlijke factoren de
geluksverwezenlijking van binnen uit bemoeilijkten, in de oorlog en de gansche
overmaat der typisch ‘moderne’ verschijnselen tot aan het arcadische en het idyllische
van des dichters lusthof onverdraagzaam tegengestelde vormen ontwikkelde, en in
de groei van de harde, snelle, luidruchtige stad ten koste van de natuur en het landelijk
leven over het onbestrijdbaar middel beschikte, waarmee zij de verwezenlijking van
zijn droom verijdelen of belemmeren kon. Niet alleen ontbering en smart, ook strijd
werd door deze tweezijdige belemmering onvermijdelijk: een strijd, niet voor het
behoud van een onmiddellijke verwezenlijking wier voorwaarden de dichter niet in
zijn macht had, maar, nu het leven zijn geluksgebied meer en meer tot de droom
beperkte, tegen de ondermijning ook van deze zelf nu door de onbevredigdheid die
uit het wegblijven van zijn verwezenlijking voortvloeide, en die nog hierdoor
verscherpt werd, dat het blijkens ‘Zwijgen’ als verlossing van geluksgemis gevoelde
dichten zelf van de ontbeerde gelukservaring afhankelijk was, ook deze secundaire
bevrediging door de poëzie hem derhalve ontzegd dreigde te blijven.
Van veel der vroegere gedichten een soms ten hoogste genoemde of aangeduide
achtergrond, kwam - en dit is het voorbehoud waarvan ik tevoren (onder op bladzijde
negentig) gewaagde - mèt het gemis en de smart die hem begeleidden, deze strijd in
een aantal der laatst geschreven gedichten van ‘Het Aardsche Paradijs’, ‘De
Verwachting’ (VII), ‘Het Graf van een God’, ‘Het Pad’ uit de afdeeling
‘Verwachtingen’, en de meeste uit de afdeeling ‘Moeiten’ ook rechtstreeks tot uiting.
Toen hij zijn laatste bundel uitgaf en deze ondanks strijd, gemis en smart ‘Het
Aardsche Paradijs’ noemde, had hij ‘Ik en mijn Speelman’ al geschreven. ‘Een
luchthartige geschiedenis’, noemde hij dit prozaverhaal, en zoo het door zijn conceptie
en zijn uitwerking, door zijn voorstelling en zijn bespiegeling, door de lichte toon
van zijn aanslag en de vloeiende bewegelijkheid van zijn rhythme als een bevrijding
leest, zoo het de volledigste en overtuigdste uitwerking
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van zijn idyllisch-arcadische natuur- en menschendroom werd, zonder dat hij hetzij
de van binnen uit hetzij de van buiten af komende bedreigingen van zijn geluk
overwonnen had, - dankte hij dat aan zijn ontdekking van de man aan wie hij eenige
jaren later, in het eerste nummer van dit tijdschrift, zijn belangwekkende beschouwing
‘Een Voor-trekker naar het Aardsch Geluk’ wijdde: van Thomas Traherne. ‘Poems
of Felicity’, heeten Traherne's gedichten, wier eerste deel - het eenige dat hij, jong
gestorvene, geschreven heeft - ‘Divine Reflections on the Native Objects of an
Infant-Ey’ tot ondertitel gaf, en reeds deze titels doen begrijpen, waarom het van der
Leeuw bij het lezen van Traherne's geschriften ‘te moede’ was, ‘of hij alle wegen
die hij ooit gegaan was, wegen van denken, van arbeid, ja, tot het onaanzienlijkste
weipad toe, voor zich in kaart gebracht zag, en beschreven.’
In Traherne vond hij echter niet enkel een verwant, maar ook een meester en een
redder. De zekerheid aangaande ‘de werkelijkheid van het leven’ als geluk en zelfs
aangaande het terugvinden van dat geluk bleef ook in de moeiterijkste gedichten van
‘Het Aardsche Paradijs’ gehandhaafd, maar toch voornamelijk op troostende gronden
van hoop en vertrouwen die, gelijk al deze gedichten, maar in het bijzonder ‘De
Verwachting’ en ‘Het Pad’ uit de afdeeling ‘Verwachtingen’ zeer sterk doen gevoelen,
nog steeds uitsluitend op het toekomstig verwezenlijken van onmiddellijke
werkelijkheid, het toekomstig wedergenieten van onmiddellijke tegenwoordigheid
gericht waren. Het voor de toekomst beslissende bleef er nog onuitgesproken. Van
der Leeuw's droom berustte op zijn buitensluiting van een deel der werkelijkheid,
de door instinct, drift, daad beheerschte: in een engere, maar voor hem uiterst
belangrijke en machtige vorm ‘de maatschappelijke’, wereld. Zijn recht op die
buitensluiting had hij zich zelf bewezen, zijn kracht tot innerlijke weerstand tegen
de buitengesloten wereld gekregen, door aan de werkelijkheid der buitengesloten
wereld de verwezenlijking van zijn droom als een andere, gelijkgerechtigde
onmiddellijke werkelijkheid tegenover te stellen. Zien wij van sporadische pogingen
om het buitengeslotene als ‘het kwade’ te beschouwen af, dan had hij zich om de
innerlijke rechtvaardiging van zijn buitensluiting, dat wil zeggen van zijn lusthof,
van zijn droom niet zichtbaar bekommerd. Toen de onmiddellijke werkelijkheid van
zijn eigen wereld, Arcadie of Aardsch Paradijs, hem tegelijk van
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binnen uit en van buiten af in toenemende mate ontnomen, en zijn geluk dus meer
en meer op zijn droom aangewezen werd, had die droom echter ook in toenemende
mate in zich zelf de onmisbare krachten te vinden, naar binnen, om de ondermijnende
invloed van het groeiend gemis aan de begeerde werkelijkheidservaring, naar buiten
om het opdringen van het buitengesloten deel der werkelijkheid te weerstaan, maar
had hij daartoe - te eerder nog daar hij niet uit vrije keus voortkwam, maar door des
dichters vroegtijdig gebleken onmacht om zich in de buitengesloten wereld ongerept
te handhaven afgedwongen was - onvermijdelijk ook een sterker rechtvaardiging
van diens persoonlijke nooden en behoeften noodig.
‘Ik en mijn Speelman’ is, in wezen, een droom, maar die droom verhult een
geloofsbelijdenis. De geloofsbelijdenis van Traherne, doch uit van der Leeuw's eigen
beschouwing over diens gedachten lazen wij. hoe welhaast volkomen hij zich daarmee
vereenzelvigde, gelijk de overal in het boek voelbare toon van bevrijdheid, van geluk,
licht en luchtigheid bewijst, dat zijn ontdekking van Traherne een verraste
zelfherkenning geweest was, een herkenning, niet alleen van wat hij zich zelf te voren
reeds bewust geweten had, maar tevens van wat hij zich door Traherne nu voor het
eerst klaar onthuld meende. Volgens Traherne, immers, was het door van der Leeuw
slechts subjectief gerechtvaardigde onderscheid tusschen twee werelden een
wezensonderscheid tusschen de eene, door menschen gemaakte maatschappelijke
wereld waarover, bij middel van de door hen geregeerde daad, het instinct en de drift
heerschten, en die hij een ‘Babylon van tegenstrijdigheden’ noemde, als
schijnwerkelijkheid, en die andere, door God geschapen natuurlijke wereld van
intuïtie, liefde en droom als de ware werkelijkheid, in welke het de mensch door zijn
vervreemding van zijn eigen wezen verloren gegane Aardsche Paradijs nog altijd
voortbestaat en tijdens de eerste kindsheid ook nu nog onmiddellijk genoten wordt,
maar, dank zij Christus' Kruisdood, door iédereen herwonnen kan worden wanneer
hij zich van de schijnwereld af tot het stilst en aandachtigst leven in en met die
eenvoudigste vormen en verschijnselen van natuur en menschenleven keert die aan
wat God hen schiep het dichtst en trouwst nabij zijn; wanneer hij de eerste mensch,
het kind dus, - maar een bewust kind nu - in zich herstelt, zich de natuurlijke aarde
voor dit leven als zijn bestemde
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woonplaats, als Hof van Eden, voor het toekomstige leven als prefiguratie van zijn
eeuwige woonplaats, het Hemelsch Paradijs teruggeeft. De beteekenis van deze
gedachten voor van der Leeuw lag in de eerste plaats in hun grondslag: dat
wezensonderscheid, dat de buitengesloten wereld, wier werkelijkheidswaarde hij tot
dan toe altijd onaangetast gelaten had, tot een schijnwerkelijkheid, een waan verlaagde
en als zoodanig met onmacht sloeg; dat het Aardsche Paradijs daarentegen tot de
ware werkelijkheid verhief, die door geen waan geschonden kon worden; en in een
plicht van wezensvervulling diezelfde buitensluiting der schijnwerkelijkheid
veranderde, die tot dan toch vóór alles een door persoonlijke ontoereikendheid
afgedwongen vlucht in een asyl geweest was. Zij lag in de tweede plaats in hun laatste
en hoogste doelstelling: in die visie van een Hemelsch Paradijs die, in de droom
opgenomen, de droom, niet alleen tegenover de buitengesloten schijnwerkelijkheid,
maar tegenover iedere aardsche werkelijkheid - ook die van het Aardsche Paradijs
welks verwezenlijking voor het grootste deel van zijn leven van der Leeuw's
persoonlijke vorm van goddelijkheidservaring geweest was, maar nu bedreigd werd
- zelfgenoegzaam en soeverein maakte.
In het verhaal van ‘Ik en mijn Speelman’ is dit alles zuiver weerspiegeld. Het bevat
twee verschillende oplossingen. De eerste, beperkste is die van de jonge edelman
Lingendres: diens verzaking van zijn frivole schijnwerkelijkheid, d.w.z. diens
herschepping van zijn wereld tot de ware werkelijkheid van het Aardsche Paradijs;
en zijn verhouding tot Madeleen: zijn onderwerping van instinct, drift, daad aan
intuïtie, liefde en droom, met, dank zij die dienstbaarheid, het genot nu tevens van
de eersten, d.w.z. zijn en Madeleen's wedergeboorte tot het schoone en bevallige
menschenpaar, dat ook binnen de maatschappelijke wereld, zijn aangewezen
omgeving, zijn herwonnen Paradijs zal blijven bewonen. Het Aardsche Paradijs als
onmiddellijke werkelijkheid: van die ideaalvoorstelling is de geschiedenis van Claude
de Lingendres de gedroomde verwezenlijking. Voor van der Leeuw kon zij slechts
een beperkte persoonlijke beteekenis hebben, omdat zij, op Traherne's leer over de
schijnwerkelijkheid der maatschappelijke wereld berustend, alleen zijn behoefte aan
weerstandsvermogen tegen de buitengesloten wereld bevredigde, en zijn
ontoereikendheids-, zijn minderwaardigheidsbesef tegenover het maatschappelijke,
die voor hem zelf zoo gewichtige ge-
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voelsfactor, in Lingendres vóór diens wedergeboorte geen element was.
Met de figuur van Valentijn, de Speelman, staat het gansch anders. Indringender,
inderdaad, had van der Leeuw zijn eigen minderwaardigheidsgevoel tegenover de
maatschappelijke wereld niet kunnen aanduiden dan door zijn belichaming van
intuïtie, liefde en droom tot een speelman, een dichter, en die dichter tot een
gebochelde te maken. Indringender ook, had hij de overwinning van dat
minderwaardigheidsgevoel, het voor de schijnwerkelijkheid onaantastbaar worden
van de droomer niet kunnen uitdrukken, dan door zijn ontoereikendheid in de
schijnwerkelijkheid, in stede van het besef daarvan te ontvluchten, tot bewijs van
zijn burgerschap der ware werkelijkheid te verheffen; door tegenover de onzichtbaar
blijvende groote Fransche Koning, als beheerscher van Traherne's Babylon, als
schijnkoning van een door instinct, drift, daad geregeerde maatschappelijke
schijnwereld, Valentijn, de gebochelde speelman, ondanks al zijn onoogelijkheid,
als beheerscher der wereld van intuïtie en liefde, van het domein der droomen, van
het Aardsche Paradijs, dat wil zeggen, als die waarachtige koning der ware
werkelijkheid te plaatsen, die niet, om zijn mismaaktheid, d.w.z. zijn maatschappelijke
ontoereikendheid, zich zelf aan de andere minderwaardig, maar het, in het van hem
uitschijnend licht der waarheid, die andere aan zich weet.
Deze Valentijn, nu, op wie de maatschappelijke wereld geen vat heeft, maar die
overal, doch vooral in de natuur en haar landelijke bevolking, door de macht van
zijn lied of van zijn simpele aanwezigheid een van uit het Paradijs overglansd Arcadie
oproept, dat zeker niet aan het pastorale Frankrijk van een Boucher, wel echter aan
dat van het typische hoofdstukje ‘The Grace’ uit Sterne's ‘A Sentimental Journey’
doet denken; deze Valentijn, die Claude en Madeleen tot voor de poort van het
Aardsche Paradijs brengt, waar Nicol, de goede pastoor van Floreuse, dezelfde die
als Sterne over het heilzaam verband tusschen dans en geloof zoo zinrijke gedachten
heeft, hen dan binnenleidt; door zijn droom van geluk met die van een Eeuwig Paradijs
achter het Aardsche, van een Hemelsch Jeruzalem, zóó volmaakt te vereenzelvigen,
dat iedere, ook de liefste en kostbaarste verwezenlijking in het aardsche aan zijn
volheid zou afdoen, zijn vrijheid begrenzen, zijn geluk verminderen zou, geeft hij
zijn droom als bron en
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waarborg van zijn geluk een soevereinheid, een zelfgenoegzaamheid, in welke de
afstand, voor hem zelf, van een eigen klein Aardsch Paradijs in de onmiddellijke
tegenwoordigheid van het persoonlijke leven feitelijk al voorondersteld ligt. In de
figuur van Valentijn de Speelman, dit diepe, bekoorlijke en menschelijke midden
van dit zoo lichte, levendige en oorspronkelijke boek, derhalve, is de vervulling van
beide de voorwaarden waardoor van der Leeuw zijn geluk tegen zijn tweezijdige
bedreiging beveiligen kon, belichaamd gedroomd. De vraag, of hij althans déze
droom, die Valentijn was, in en uit zich zelf tot onmiddellijke werkelijkheid zou
kunnen verwezenlijken, werd daardoor noodwendig van een andere, dubbele vraag
afhankelijk: of Traherne's wezensonderscheid inderdaad ook zijn eigen onmisbaarste
beschouwing der wereld uitdrukte, en of ook in hem de drang naar het Hemelsch
Paradijs die naar de onmiddellijke ervaring van het Aardsche voldoende overheerschen
kon, om hem een bevredigende verwezenlijking van het laatste nu zonder schade
aan zijn geluk te doen verzaken.
P.N. VAN EYCK.
(Het slothoofdstuk volgt.)

I: Aan zee.
O voorjaarszee, de hyacinthe,
Dit strand, het zuidlijk warm getinte,
Hier moesten Grieksche vrouwen gaan,
Diepzingende op de cimbels slaan,
En roepen of het kindje kwam,
Druifpurper op een brandingskam,
Herboren Dionysos,
Die lente brengt naar Argos.
Zij wisten, wachtend voor het water,
Heur vreugd van nu, heur dorst naar later,
Heur smachten naar bevrediging
Een vorm te geven, lieveling
En god, die aan haar moederhanden
Naakt in zijn wiegje wilde stranden.
Ik kan het beeld niet vinden,
Om mijn verlangst te binden.
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Leeg strek ik de armen - dampen dekken,
Blozend en dicht als rozenhekken,
De poorten van den horizon;
Daarachter welt wellicht de bron,
Waaruit de wonderen ontspringen,
Die aan mijn kloppend hartedringen
Den klaren vrede geven
Van hun ontraadseld leven.
Is het een vrucht, zijn 't vreemde bloemen,
Een zucht waarin de bijen zoemen?
Of, van Cythera losgewoeld,
Een eiland, dat naar hier gespoeld,
Het gloeien zijner lustprieelen
In weerschijn op de zee doet spelen,
En vol van vogelstemmen
Groen naar de kust komt zwemmen?
Of roeien uit den mist meerminnen
Heur peerlend lijf op koele vinnen?
Of blijft mijn wensch gestalteloos,
Iets zilts, iets zonnigs, mateloos
In alle ruimten uitgegoten,
En hoef ik enkel mij te ontblooten,
Mijn borst en mijn verlangen,
Om dezen schat te ontvangen?

II: Aan de vreugde
O vreugd,
Onsterflijk Vestavuur,
Dat huwt een eeuwge jeugd
Aan storeloozen duur,
Slechts vrome handen, zacht en rein
Als 't witgewolde lam,
Mogen de hoedsters zijn
Van Uwe vlam.
Waar zelfs het droómbeeld van een lust
De Godgewijde vonken bluscht,
Daar zij de ziel, die, opgevoerd
In tijdloos licht
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Uw dienst verricht,
Ook kuisch en onberoerd;
Immers het wezen van Uw gloed,
Dien zij belezen moet,
Is enkel deugd,
O vreugd.

III: Heer, waarheen drijft gij mij?
Heer, waárheen drijft gij mij?
Gij stondt slechts aan mijn zij
Eén helle droomseconde,
En sedert bloedt mijn wonde.
Heer, waarheen drijft gij mij?
Schroeiende hette zengt;
Ik heb mijn dorst geplengd
Een dronk uit koele beken;
Die dorst is niet geweken,
Daar zij uw sneeuw gedenkt.
Veldruikers, zoet en bont,
Toen ik u samen wond,
Boodt gij, in kleur en wadem,
Den geur slechts van Zijn adem,
Den vorm van Zijnen mond.
Ach, waarheen wenkt gij mij?
Hoe kom ik U nabij?
Ik volg Uw bleeke sporen,
In stof en zand verloren,
Wijl ik van liefde lij.
Soms lig ik pijnenvrij
Te ruste' in mijmerij;
Dan zie ik statig glijden
Uw schaduw langs de weide.
Heer, wánneer redt gij mij?

IV: Broeder juniperus
Onder de lommerrijke heesters,
Genesteld in het koele kruid,
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Hoor ik van ver de stem mijns meesters,
Franciscus' roerend rein geluid.
Op stilte en windvlaag aangedragen,
Ruischt het uit gindsche woudkapel,
In stijgend juichen, snikkend klagen,
Als murmelde een verborgen wel.
Zoo straks de dienst zal zijn geëindigd,
Wandlen de broeders mij voorbij,
De geest bevrijd, de ziel gereinigd,
Geuren van wierook in hun pij.
Zij lachen, die mij hier ontdekken,
En goedig plaagt hun gulle spot:
Juniperus kan niets U wekken,
Juniperus versliept gij God?
Wat zal ik tot de schertsers zeggen,
Ik, dagdief op mijn bed van thijm,
Om 't al naar waarheid uit te leggen,
En toch te hoeden 't liefst geheim:
Hoe om mij heen de dorenstruiken
Zich vlochten tot een kroon van smart,
Wijl in hun kelken leek te ontluiken
De beker van een bloedend hart;
Hoe diep in 't groen een vogel meldde
De maar, die de eeuwen heeft bekoord,
En zijn gezang de letter spelde
Van 't troostende evangeliewoord;
Hoe in een schoof van zonnestralen,
Ontzegen aan het looverdak,
De heiland zelf kwam nederdalen,
En naar mij toeneeg, tot mij sprak.
Franciscus mag dan schoon verklaren
De leer, het lijden en den dood;
Ik schik mij, luistrend naar de blaren,
Wel liever in Gods eigen schoot.
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V: Heimwee
O paradijs, o boomen,
Begeerlijk voor 't gezicht,
Kringloop van heilge stroomen,
Dag van ondoofbaar licht,
Niet slechts in 't Boek der Smarte
Van 't oude testament,
Maar in dit innigst harte
Waart ge eens door mij gekend.
Ook ík moest eenmaal eten
Van de verboden vrucht,
Ook ik heb neergezeten
In doodschheid en gezucht;
Maar nu niet meer. Mijn tranen
Hebben den storm bedaard;
Vaak is 't, of door de lanen
Een geur van rozen waart.
Ik hoop weer. Als de weiden
Fonklen van morgenschijn,
Denk ik in vroom verbeiden:
Hier zal mijn zomer zijn.
Soms beeft mijn voet bij 't treden
Over de vlonderplank;
Het water daar beneden
Gaf zulk een wondren klank;
En aarzlend, waar twee wegen
Zich deelen tot een kruis,
Bid ik mijn God om zegen,
Want eén voert vast naar huis.
Ach, weergevonden vrede,
Uit een diep leed gegroeid,
Geef, dat de hof van Eden
In deze streek herbloeit.
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VI: De wereld
Hij hield de handen voor 't gezicht,
Hij dacht door tranen te verstaan,
En in dit duister, diep en dicht,
Zag hij de bonte wereld aan;
Hoe blonk het goud, hoe rees de stad
Gehorend opwaarts voor het blauw;
Wie ooit gezocht had en bezat,
Hoe maakte rook zijn vensters grauw.
Hij nam de handen van 't gezicht,
En Mei liep lieflijk langs het land,
Er scheen een ander, reiner licht,
En groen ook werd het naakte zand,
Het leek eenvoudig wat hij zag,
Dat het een kind bedenken kon,
En toch, niet anders bleek de dag,
En zoo was God, en zoo de zon.

VII: De verwachte
De morgenwind door de open ramen,
De fonkelend gedekte disch,
De koele rust, die niet dan samen
Volkomen te genieten is,
En voor het huis, de zon weerspieglend,
De gulle, groen geverfde bank,
Waarover, op een windzucht wieglend,
De schim zweeft van een wingerdrank,
Wat baat dit zomersch welbehagen,
Wat de gevlochten rozetak,
Die om den post der deur geslagen,
Zoo graag zijn geurig welkom sprak,
Wanneer de gast, van alle dingen
Het innigst, maar vergeefs verwacht,
Straks niet het roestig hek doet zingen,
En deze volheid tegenlacht?
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Boekbeoordeelingen
A History of the Flemish Movement in Belgium, by Shepard B. Clough,
Ph.D; R.R. Smith, New York, 1930.Laatst besprak ik een Duitsch boek over Vlaanderen; thans een Amerikaansch. En
onwillekeurig komt me de verzuchting weer in de pen: waar blijven de Nederlandsche?
Het boek van Dr. Clough is een ijverige en nauwgezette studie, waarvoor heel de
beschikbare literatuur gebruikt is, van de opkomst en het verloop van de Vlaamsche
beweging. Voor ieder die in het onderwerp belang stelt, bevat het met zijn talrijke
aanhalingen en precieze verwijzingen veel interessants; als verzameling van namen
en feiten heeft het zijn nut. Maar het is toch noodig dat opgemerkt worde binnen wat
een enge grenzen de verdiensten van dit boek besloten liggen, en omdat wat men de
Groot-Nederlandsche vakpers zou kunnen noemen dat niet met voldoende
rondborstigheid gedaan heeft, doe ik het hier. Met alle goede bedoelingen en
sympathie is de Amerikaan toch niet ver onder het oppervlak doorgedrongen. Het
omvangrijke materiaal dat hij verzameld heeft, is niet werkelijk voor zijn historische
verbeelding gaan leven. Hij heeft de feiten niet in hun ware perspectief kunnen zien,
omdat hij in het Nederlandsche cultuurleven een vreemdeling gebleven is.
Vereenigingen en bladen worden alle getrouw opgesomd en beschreven, omdat
dit voor de onderzoeker tastbare feiten zijn, maar de catalogiseering van zulke
bizonderheden is de geschiedenis niet.
Zonder eenig commentaar wordt meegedeeld, dat Hippoliet Meert de stoot gaf tot
de stichting van het Algemeen Nederlandsch Verbond omdat hij vreesde voor de
ondergang (extinction) van de Nederlandsche taal niet alleen in Vlaanderen, maar
ook in Zuid-Afrika, Nederlandsch Indië en zelfs Holland! Tegenover persoonlijkheden
staat Dr. Clough even hulpeloos. Alles wat hij bijvoorbeeld van ‘C. Gerretson’ weet
te zeggen, in een lijst van personen die ‘propaganda’ voor de Groot-Nederlandsche
gedachte in Nederland maken, is: ‘a pamphleteer’! De rol van Dr. De Decker sedert
den oorlog schijnt hem onbekend te zijn. De vèrstrekkende politieke beteekenis van
Borms' verkiezing in December 1928 bespreekt hij met geen woord.
De geschiedenis van de Vlaamsche beweging en haar politieke en maatschappelijke
beteekenis in het heden zijn nog te beschrijven. Nederlandsche studenten, de beurt
is aan u.
P.G.
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[September 1931]
De huidige beteekenis der Zuiderzeewerken
I. De oude strijd.
Zee tegen mensch. De kustbewoners van Nederland zijn van voorhistorische tijden
af in voortdurende strijd met de zee geweest.
Geleidelijk is de veete ontstaan. Men kan zich voorstellen, dat onze kust ook toen
omzoomd was door een duinstrook, tamelijk gesloten - althans op minder plaatsen
onderbroken door zeegaten dan thans - doch een eind zeewaarts van de tegenwoordige
kustlijn. Binnen het duinland deels moerassige veengebieden, deels vruchtbare
kleigronden. De bewoners van deze streken leefden vermoedelijk van landbouw en
veeteelt.
Door een langzame daling van de bodem ten opzichte van de zeespiegel, kreeg de
zee gelegenheid om de beschermende zandkust af te slijpen, en steeds meer weg te
slaan. En, vooral bij stormvloeden, door de aanvankelijk vrij nauwe zeegaten binnen
te dringen, deze wijder en dieper uitschurende, en het lage land achter de duinen
meer en meer te overstroomen.
Zóó is de vorming van de Waddenzee, in hoofdzaak door het afknabbelen van
veen- en kleigronden, vermoedelijk eenige eeuwen vóór den Romeinschen tijd
begonnen. Het proces heeft lang geduurd, en zal nog wel niet afgeloopen geweest
zijn, toen de vorming van de eigenlijke Zuiderzee aanving. Deze tweede phase van
het indringen heeft veel korter geduurd (in hoofdzaak tusschen noo en 1350 n. Chr.).
Bezuiden het tegenwoordige Enkhuizen bestond reeds in den tijd der Romeinen het
uitgestrekte Flevomeer. De rondom dit meer gelegen gronden, vermoedelijk
grootendeels veen, konden vrij gemakkelijk worden opgeruimd.
De verovering van het Waddengebied door de zee is niet geheel zonder slag of
stoot geschied.
Verrast door de eerste hooge vloeden, die daarna in den eersten tijd vermoedelijk
slechts met groote tusschenpoozen weder terugkeerden, bouwde de bevolking terpen
als toevluchtsoorden in nood. Dit beteekende een daadwerkelijke uiting van
gehechtheid aan den eigen grond in den vorm van lijdelijk verzet tegen den dreigenden
overweldiger; zij het ook nog in primitieve vorm, door de familiegroep, uitgeoefend.
Naarmate de vloeden elkaar vaker opvolgden en hooger kwamen, bracht de nood
de steeds meer geprangde bevolking
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tot onderlinge samenwerking: de terpen werden grooter, tot zij somtijds een geheel
dorp droegen. En het land er om heen spoelde meer en meer weg; ten slotte bleef het
voor elke hooge vloed bloot liggen, zoodat het leven op de terpen hoe langer hoe
bezwaarlijker werd. Toen leerde de bevolking dijken bouwen.
Mensch tegen zee. Het begin van den dijkbouw beteekent de aanvang van de
eigenlijke daadwerkelijke strijd tegen de zee. Ook dit begin was moeilijk.
Aanvankelijk rondom kleine gebieden, tusschen de kreken als eilanden gelegen,
en voorloopig betrekkelijk laag en zwak. Later, naarmate samenwerking en organisatie
verbeterden, werden de kreken overgedijkt en grootere gebieden binnen één ring
besloten.
Maar de vooroevers bleven voortdurend afnemen op vele plaatsen langs de kust,
en de aanval van de stormvloed werd sterker. Menigmaal waren de dijken dan niet
te houden, en schoot er niet anders over, dan terug te trekken en de dijken verder
binnenwaarts weder op te bouwen.
Totdat ten slotte een soort van evenwicht ontstond, en de moedige bewoners zich
achter hun gouden ring konden handhaven.
In hoever ook de uitbreiding van het Flevomeer verzet heeft ontmoet is niet bekend.
In de 14e eeuw was de toen grootendeels ‘voltooide’ Zuiderzee omringd door
zeedijken, op de meeste plaatsen daar, waar zij thans nog liggen. Van enkele vakken
is bekend, dat men ze toen of later heeft moeten terugtrekken; elders zijn kleine
gedeelten van de zee door aanslibbing en indijking weder herwonnen.
Maar de grenzen waren nu in hoofdzaak bepaald; en in het algemeen heeft men
de oevers kunnen houden tegen verdere verovering, al heeft het veel strijd gekost.
Menige inval door gebroken dijken is met moeite en dikwerf zware verliezen
afgeslagen.
Herovering. Inmiddels was de bevolking in het noordelijk deel van de Waddenzee
reeds lang tot het offensief overgegaan. De Middelzee, de Fivelboezem werden weder
ingedijkt toen het zuidelijk deel der Waddenzee nog groeiende was; later ook
gedeelten van de Lauwerszee en de nog in de late middeleeuwen ingebroken Dollart.
In Holland werd na twee eeuwen aarzelens tegen het einde der 16e eeuw de Zijpe
ingedijkt; daarna de Wieringerwaard.
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De omstandigheden maakten dit mogelijk. In de Waddenzee lag de bodem in het
algemeen zóó hoog, dat hij bij laag water ruimschoots droog viel, ja dikwijls slechts
bij vloeden welke boven het gemiddelde dagelijksch hoog water stegen werd
overstroomd. Het aanleggen van dijken kon hier, althans des zomers, in z.g. tijwerk
geschieden, d.w.z. in de periode van het getij, gedurende welke het wegebbende
water de gekozen grondslag droog liet. En mits de gebruikte dijkspecie uit voldoend
samenhangende klei bestond, en geen sterke golfbeweging door onverwachte wind
optrad, kon het telkens zoo uitgevoerde gedeelte tijdens het volgende hoog water in
stand blijven. Zoodra dan het water weer ver genoeg geweken was, kon het werk
worden voortgezet. Op gronden boven normaal hoog water gelegen kon men natuurlijk
doorwerken.
Al zeer vroeg zijn de Friezen met dit bedijkingswerk begonnen,
hoogstwaarschijnlijk reeds enkele eeuwen (en niet eerst 10 tot 12 eeuwen!) na Chr.
De vijand in het hart van het land. Maar bij de eigenlijke Zuiderzee kon geen
sprake zijn van algeheele verdrijving van den vijand, en wederaanwinning tot land
van het eenmaal overstroomde gebied. Daar toch, in de landen rondom het Flevomeer,
bestond de bodem vóór de verovering door de zee uit moerasgronden, slechts weinig
boven de waterspiegel gelegen, zooals thans nog b.v. in Noordholland (Waterland)
Zuidoostelijk Friesland en Noordoostelijk Overijssel, en bestaande uit eene laag jong
veen (ter dikte van enkele meters) op klei. Deze veenlaag kabbelde door de golfslag
gemakkelijk weg, en de kleilaag, waarvan de bovenzijde tamelijk diep onder de
waterspiegel lag, bleef over om de nieuwe zeebodem te vormen. Doordat verder het
bekken der Zuiderzee een diep het land indringende binnenzee vormde, was de
getijbeweging uiterst zwak, dus het verschil tusschen hoog- en laagwater zeer gering.
Van droogvallen van de gronden bij laagwater kon dus geen sprake zijn. Wat de zee
daar veroverde moest derhalve als hopeloos verloren worden beschouwd, tot de
waterbouwkunde zich zoover zou hebben ontwikkeld, dat het indijken van uitgestrekte
zeegebieden uitvoerbaar zou worden.
En behoudens de noodzaak tot een steeds vaardige waakzaamheid, en een kostbare
zorg voor de instandhouding van de zeeweringen, heeft men in de aanwezigheid van
den in het hart van Nederland genestelden geweldenaar berust, en zich aan zijn
voortdurende bedreiging gewend. Wel eens al te zeer
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gewend, gezien de nalatigheid, die ter zake van het dijkonderhoud menigmaal
gebleken is.
Ongetwijfeld waren aan de aanwezigheid van de Zuiderzee voordeelen verbonden.
Zij is innig vergroeid met onze geschiedenis van de 14e eeuw af. Amsterdam dankt
er zijn opkomst en bloei aan: eeuwenlang was de Zuiderzee zijn eenige verbinding
met de wereldzeeën. Scheepvaart en visscherij vormden de twee hoofdbronnen van
bestaan van hare kustbewoners.
Plannen tot uitdrijving. Maar de ver overwegende en allengs groeiende bezwaren
van haar bestaan werden toch sterk gevoeld. Dit blijkt o.a. uit het feit, dat reeds in
de tweede helft der 17e eeuw door Hendrik Stevin (zoon van den grooten wiskundige
en technicus Simon Stevin) een voorstel is gedaan om de Zuiderzee af te sluiten en
droog te maken; en vooral uit de sprekende titel van zijn voorstel: Hoe het gewelt
en vergif der Noortzee uyttet vereenigt Nederlant te verdrijven sij.... enz.
(Wisconstrich Filosofisch Bedrijf, 1667, XIIe Boek, 25e voorstel).
Stevin wilde (evenals 180 jaren later P. van Diggelen) eene afsluiting door de
zeegaten tusschen de waddeneilanden maken, met de noodige uitwateringsluizen,
en het ingesloten gebied vervolgens naar gelang van de behoefte indijken en
droogleggen.
Toen dit voorstel gedaan werd, was de techniek echter nog lang niet ver genoeg
gevorderd om een zoodanig werk uit te voeren, noch om al de daarmede
samenhangende moeilijke vraagstukken op te lossen.
Het denkbeeld is verder blijven rusten tot halverwege de 19e eeuw.
Kloppenburg met Faddegon (1848) en Van Diggelen (1849) hebben het denkbeeld
van de verdrijving van de zee uit het binnenland weer opgevat. Sedertdien is het aan
de orde gebleven. Verschillende andere plannen zijn daarna opgemaakt.
Onder de auspiciën van de in 1886 opgerichte Zuiderzeevereeniging heeft de
bekende ingenieur C. Lely, later meermalen minister van waterstaat, een uitgebreid
onderzoek ingesteld ter zake van de afsluiting en droogmaking der Zuiderzee, en een
weloverwogen uitgewerkt ontwerp opgemaakt (1887 tot 1891).
Aarzeling. Maar de krachtige en vasthoudende propaganda door de
Zuiderzeevereeniging gevoerd voor de verwezen-
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lijking van het plan, heeft niet kunnen bewerken, dat het tot uitvoering kwam.
Blijkbaar waren de tijden er nog niet rijp voor.
Velen oordeelden het werk onraadzaam. En bij een meening zijn de bezwaren, al
of niet gegrond, spoedig gevonden:
Technische bezwaren ten opzichte van de mogelijkheid der uitvoering: en inderdaad
zou bij de toenmalige stand der techniek de bouw van de ontworpen afsluitdijk en
van de dijken der droogmakerijen zoo al uitvoerbaar, dan toch uiterst moeilijk en
zeer kostbaar zijn geweest.
Economische bezwaren: velen oordeelden, ondanks de niet weg te cijferen
voordeelen, de rentabiliteit der onderneming twijfelachtig, en verwachtten groote
teleurstellingen; anderen vreesden sterke waardevermindering van het bestaande
land, wanneer een zoo groot oppervlak cultuurgrond aan de markt zou komen.
Sommigen - voorzichtige Nederlanders! - beschouwden de plannen als een uiting
van de nationale zin voor landaanwinning, en oordeelden de onderneming meer door
geestdrift voor de eeuwenoude traditie dan door het koele overleg ingegeven.
De beslissing. Ten slotte hebben toch eindelijk een tweetal gebeurtenissen tot de
uitvoering doen besluiten: de wereldoorlog en de stormvloedramp van Januari 1916.
De wereldoorlog, en de daaruit voortvloeiende maatregelen tot beperking van de
aanvoer van levensmiddelen naar ons land, leerde op gevoelige wijze, hoezeer wij
voor onze voedselvoorziening, met name wat betreft granen en plantaardige vetten,
afhankelijk zijn van het buitenland. De bewering dat, indien Nederland toen over
een drooggemaakte Zuiderzee had kunnen beschikken, wij zelf in hoofdzaak in onze
voedselbehoefte hadden kunnen voorzien, is niet vergeefs geuit. Men gevoelde toen
juist bijzonder scherp, dat menig pijnlijk onderhandelen en menige vernederende
transactie ons dan bespaard ware geweest.
En de stormvloed van 13/14 Januari 1916 gaf de laatste stoot. Wie toen getuige
is geweest van de ellende, veroorzaakt door de domme watervloed, heeft in sterke
mate beseft, dat zóó iets niet meer mocht gebeuren. Welvarend land, tot een
uitgestrektheid van rond 15000 hectaren, in enkele uren overstroomd en bedorven,
en voor jaren aan de normale voortbrenging onttrokken - en dat nog wel op een
tijdstip, waarop
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de voedselschaarschte elke hectare zoo onmisbaar maakte! - men mocht het vroeger
aanvaard of althans geduld hebben, maar nu voor het laatst.
De omstandigheden, welke het psychologisch moment voor de beslissing moesten
bepalen, waren thans aanwezig: de regeering liet er geen gras over groeien, en bij
Koninklijke Boodschap van 9 September van datzelfde jaar werd een wetsontwerp
betreffende de afsluiting en droogmaking der Zuiderzee bij de Staten Generaal
ingediend, en vervolgens op 21 Maart 1918 door de Tweede Kamer en op 13 Juni
d.a.v. door de Eerste Kamer aangenomen (Wet van 14 Juli 1918 St. 354).
Zooals men weet, wordt volgens de in uitvoering zijnde plannen door de afsluitdijk
van de Zuiderzee een gebied ingesloten van 370.000 hectare. Daarvan wordt een
gedeelte groot 223.000 hectare in vier polders afzonderlijk ingedijkt en drooggemalen;
de kleinste (Noordwestelijke) polder, de Wieringermeer, is droog en wordt thans in
cultuur gebracht (20.000 hectare). Tusschen de polders in blijft een groot boezemmeer
van 110.000 hectare over, dat als bergboezem dienst zal doen, en het IJselwater moet
opnemen, om het door 25 groote uitwateringsluizen in twee groepen bij Wieringen
en Friesland op de Waddenzee te loozen. Tusschen het oude land en de nieuwe
droogmakerijen blijven voor afwatering en scheepvaart een aantal randmeren en
randkanalen over, gezamenlijk 35.000 hectare.

II. De noodzakelijkheid van de Zuiderzeewerken.
Wat vroeger beschouwd was als een droom van idealisten, bleek inderdaad,
overeenkomstig de reeds vroeger bij de propaganda gebruikte argumenten, een
economische en technische noodzakelijkheid te zijn. Nadat de beslissing gevallen
was, is die noodzakelijkheid, althans economisch, nog veel sterker gebleken: de
Zuiderzee moet worden drooggemaakt om onze welvaart te kunnen handhaven. Maar
om dit aan te toonen, moet eerst gehandeld worden van de economische verhouding
tusschen Nederland en het buitenland; eene verhouding, welke met de grootte van
ons land volstrekt niet evenredig is.
Holland: Water en laag land. Nederland heeft binnen de omhullende kustlijn en
de staatkundige grenzen met Duitschland en België eene oppervlakte van bijna 41.000
K.M2, waar-
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van 32.800 K.M2. (80%) land is en de overige 20% water, te weten 6.400 K.M2. aan
zout water (binnenzeeën, golven, zeegaten) en 1.600 K.M2. aan zoet water (rivieren,
meren, kanalen).
Van het gezamenlijke landoppervlak ligt in het Westen en Noorden rond 13.000
K.M2. (40%) lager dan 1 M. boven N.A.P.; en daarvan ruim 8.000 K.M2. (25%) zelfs
lager dan de gemiddelde zeespiegel. Dit beteekent, dat indien er geen waterkeeringen
bestonden, één vierde van het landoppervlak van Nederland dagelijks, en twee vijfden
bij eenigszins stijve vloeden (nog volstrekt geen stormvloed) onder water zou komen
te staan.
Behalve de zorg voor de instandhouding der waterkeeringen hebben de lage
polderlanden ook die voor de afvoer van het water bezwaar. Het is duidelijk, dat met
een en ander, uitsluitend om het land bewoonbaar te maken, jaarlijks aanzienlijke
bedragen gemoeid zijn.
Gunstige ligging. Ondanks deze betrekkelijk ongunstige omstandigheden, heeft
Nederland een uitermate gunstige ligging in de Noordwesthoek van Europa, op het
punt waar de twee drukste handelswegen van Europa, de Noordzee en de Rijn,
elkander ontmoeten. Het vormt als het ware een zeepoort van de rijke
industrie-gebieden van Midden-Europa.
Deze ligging en de eigenaardige vorm van de kustlijn met zijn diep het land
indringende zeegaten hebben van vroege tijden af de visscherij, de zeevaart en de
overzeesche handel begunstigd; en met die handel bij ons volk de zin voor kolonisatie
ontwikkeld.
Een vruchtbare bodem en een gunstig getemperd klimaat hebben al spoedig ook
de landbouw tot een belangrijk middel van bestaan van de bevolking opgevoerd.
Land te klein. Toch kan de bodem niet in de behoefte aan voedsel van de zeer
talrijke bevolking voorzien. Eigenlijk spreekt dit vanzelf. Nederland is een klein
land, betrekkelijk arm aan natuurlijke hulpbronnen. Het beschavings-niveau is er
hoog, evenals de algemeene levensstandaard. Het is uitgesloten, dat een dergelijk
land aan zichzelf genoeg zou hebben. Het moet goederen op de wereldmarkt leveren
om in ruil daarvoor op die markt het ontbrekende te verkrijgen. Een groot deel van
het benoodigde voedsel, inzonderheid graan en meel en plantaardig vet, moet worden
ingevoerd. Hetzelfde geldt van veevoeder en kunstmeststoffen. En hoewel daar
tegenover
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staat een groote export aan landbouw- en tuinbouwproducten, moet zóóveel worden
ingevoerd, dat de handelsbalans een groot deficit vertoont: in 1929 stond een uitvoer
ter waarde van 1989 miljoen gulden tegenover een invoer ter waarde van 2752 miljoen
gulden; nadeelig saldo dus 763 miljoen gulden.
Wil het land nu niet verarmen, dan moet dit deficit worden goedgemaakt langs
andere weg. Tot nu toe is dit in het algemeen gelukt door de ruime deelneming van
Nederland aan de wereldhandel en door zijn aandeel in de zeescheepvaart; en voorts
door de inkomsten uit zijn koloniën en de renten van Nederlandsch kapitaal in het
buitenland belegd.
Handel en scheepvaart. In handel en transport is rond 10% van de bevolking
werkzaam. Nederland bezit ruim 4% van de gezamenlijke tonnenmaat der
wereldhandelsvloot - terwijl zijn bevolking minder dan ½% van de aardbevolking
uitmaakt - en zelfs ruim 6% van de z.g. oceaanstoomers (5000 bruto Registerton1)
en daarboven).
De netto inkomsten der koopvaardijvloot zijn dan ook relatief vrij hoog: een
schatting van 200 miljoen gulden per jaar is zeer aan de veilige kant.
De gezamenlijke scheepvaartbeweging der Nederlandsche havens heeft in 1929
bedragen rond 30 miljoen Reg. ton. Rotterdam was in dat jaar de 2e havenplaats van
Europa; met inbegrip van de buurhavens langs den Waterweg was zijn aandeel in de
scheepvaartbeweging 25 miljoen Reg. ton (tegenover de 1e havenplaats Londen met
26 miljoen Reg. ton).
De scheepvaartbeweging op de groote rivieren (Rijn, Maas en Schelde) bedroeg
19 miljoen netto Reg. ton.
De gezamenlijke omzet van goederen (invoer en uitvoer tezamen) per hoofd van
de bevolking is voor Nederland grooter dan voor alle andere landen van Europa.
Als koloniale mogendheid neemt Nederland de derde plaats in de ranglijst in, na
Engeland en Frankrijk, met een koloniaal bezit, grootendeels in Azië, van ruim 2
miljoen K.M2. (dus ruim 60 maal de oppervlakte van ons land) en een koloniale
bevolking van 65 miljoen zielen. Over de beteekenis voor Nederland van zijn
koloniën, ook in economische zin, behoeft hier ter plaatse niet nader te worden
uitgewijd, na alles wat daarover elders is gezegd in verband met de koloniale
tentoonstelling te Parijs.

1) Registerton = 2830 kg.
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Deficit van de handelsbalans. Op het eerste gezicht lijkt dit alles vrij gunstig. Maar
het nadeelig saldo van de handelsbalans vertoont de laatste jaren een neiging om te
stijgen. En, geheel afgezien van de huidige crisis en haar mogelijke gevolgen, ziet
de toekomst voor Nederland er donker uit. Want de Nederlandsche welvaart is in
hooge mate afhankelijk van de export, dus van invoer in andere landen. In de laatste
instantie dus van welvaart en koopkracht in die landen.
Dit is vooral in tijden van crisis een moeilijke kwestie. Maar ook in normale tijden;
gezien het feit, dat bijna alle landen steeds hoogere tariefmuren aan hunne grenzen
optrekken, en de invoer uit andere landen - als Nederland - van alle artikelen, die zij
zelf meenen te kunnen voortbrengen, steeds meer belemmeren of zelfs geheel
verhinderen. Wordt dit streven in zijn volle consequentie doorgevoerd (en het lijkt
er de laatste jaren op dat zulks voortdurend verder gaat), dan zal de Nederlandsche
uit voer hoe langer hoe meer verminderen, en het invoersaldo dus groeien.
Wel heeft onze exporthandel met groote ijver en vaardigheid telkens nieuwe
afzetgebieden weten te vinden, als de bestaande afvielen of beperkt werden; maar
dit wordt van dag tot dag moeilijker.
Bevolking te groot. Nog andere wolken verduisteren de horizon. Nederland is sterk
overbevolkt. Op de 32.800 K.M2. wonen ruim 7,9 miljoen zielen, of 240 per K.M2.;
een dichtheid die alleen in België wordt overtroffen. En dit aantal neemt voortdurend
toe. Weliswaar daalt het geboortecijfer (thans 22,8 per duizend inwoners, in 1900
nog 31,5 p.d.) bij ons evenals in de meeste andere landen, maar het sterftecijfer is
sedert 1900 nog sneller gedaald (van 17,9 op 10,7 per duizend), al toont het de laatste
jaren een neiging tot stabilisatie. Het gevolg hiervan is, dat onze bevolking een
aanzienlijk geboorteoverschot bezit, van meer dan 1%, en dat ons zielental jaarlijks
met meer dan 100.000 vermeerdert.
Industrialisatie Een doeltreffend economisch geneesmiddel tegen overbevolking
is industrialisatie. Door uitbreiding van de nijverheidsondernemingen, in aantal, soort
en productievermogen, kan in een betrekkelijk klein bestek een groote aanwas der
bevolking haar bestaan vinden.
Maar voor Nederland is dit middel niet zoo gemakkelijk toe te passen. De
voortbrengselen der nijverheid moten voor een groot deel in het buitenland geplaatst
worden, dus in de uit-
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voer opgenomen worden. Gezien de reeds hierboven vermelde exportbezwaren, kan
men hiervan in het algemeen niet veel verwachten.
En waar bovendien de meeste grondstoffen toch moeten worden ingevoerd, kan
het voordeel voor de handelsbalans niet zoo groot zijn.
En dan: de industrialisatie van Nederland is al tamelijk ver gevorderd, zoodat ook
uit dien hoofde uitbreiding niet zoo gemakkelijk is. In 1920 was reeds ongeveer 15%
van de gezamenlijke bevolking in de industrie betrokken (thans vermoedelijk 17 tot
18%). De waarde van alle voortbrengselen der Nederlandsche industrie bedraagt dan
ook circa 1 ¼ miljard gulden, waarvan ruim de helft wordt uitgevoerd.
Aan de andere kant dient men niet te vergeten, dat, ondanks alle moeilijkheden,
en zij het ook in het algemeen in matig tempo, in de laatste tijd telkens nieuwe
industrieën in ons land gevestigd worden (steenkool-cokes, ijzer-staal,
radio-nijverheid, kunstzijde, stikstofkunstmest, petroleum-nijverheid). En ook dat
de leiders van verschillende reeds bestaande industrieën nog kans gezien hebben, de
productie na de oorlog aanzienlijk op te voeren (zuivel, margarine, cacao en
chocolade, schoenen, scheepsbouw), ja in bepaalde gevallen zelfs tot het dubbele of
meer (zeep, rubberindustrie, rijwielen, metaalwaren, papier, aardappelmeel). Voor
zoover de producten van dergelijke industrieën niet uitgevoerd kunnen worden, maar
in het binnenland hun afzet vinden, dringen zij de invoer van een groote hoeveelheid
fabrikaten uit het buitenland terug, en bewerken zij op die wijze toch een verlaging
van het invoersaldo.
Vermoedelijk zal onze nijverheid in de toekomst nog meer in die richting moeten
werken. Zij ondervindt echter in haar worsteling alle nadeelen van eene zware
concurrentie van het buitenland, en wordt daarbij gehandicapt door de zware lasten
welke haar drukken.
De hierboven gemaakte opmerking betreffende de invoer van grondstoffen geldt
natuurlijk niet van de typisch Nederlandsche industrieën, die voortbrengselen of
afvalproducten van de eigen landbouw verwerken en daarna uitvoeren, als die van
strookarton, aardappelmeel, bietsuiker en zuivel: de gezamenlijke waarde van de
uitvoer van deze industrieën bedroeg in 1929 bijna 280 miljoen gulden.
Landverhuizing. Een ander middel ter bestrijding van over-
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bevolking is landverhuizing. Maar dit middel sorteert tegenwoordig nagenoeg geen
effect meer. De Vereenigde Staten van Noord Amerika, vroeger het groote
toevluchtsoord ook voor Nederlandsche landverhuizers, vormen thans een practisch
geheel afgesloten afzetgebied. Het voor Nederland vastgestelde quotum van toelating
valt in het niet tegenover de toeneming der bevolking.
Onze eigen koloniën liggen geheel in de tropische luchtstreek, en zijn ongeschikt
voor vestiging van blanke handarbeiders op groote schaal. Koloniën in gematigde
luchtstreken, waar zoodanige vestiging wel mogelijk is, bezitten wij niet meer.
Andere vestigingsgebieden (Australië, Canada) komen al even weinig in
aanmerking. Bezwaren van taal, levenswijze en klimaat doen zich gelden naast
strenge voorschriften inzake de beperking van toelating.
En dan zijn er nog bezwaren van een ander karakter.
Door landverhuizing raakt men de meest ondernemende, dus beste krachten kwijt,
terwijl juist de elementen, die men bij voorkeur zou willen afvoeren, in grootere
concentratie achterblijven. Verder zijn de emigratiekosten per hoofd zóó hoog, dat
het financieëren van een landverhuizing op groote schaal uitgesloten moet worden
geacht.
En indien al de hier genoemde bezwaren niet bestonden, dan zou zoodanige
landverhuizing toch niet mogelijk blijken, omdat onze arbeiders in het algemeen veel
te hokvast zijn, om ter wille van een lotsverbetering (die op dit oogenblik in vele
streken van ons land trouwens nog niet nijpend noodig schijnt) het geboorteplekje
te verlaten en het onbekende in te gaan.
Verhooging bodemopbrengst. Ten slotte blijft dan over, de opbrengst van de bodem
op te voeren.
Ook hier blijkt echter de oplossing niet zoo eenvoudig.
Ons land is in dezen zeer gehandicapt door de reeds vermelde schaarschte van
natuurlijke hulpbronnen, in het bijzonder delfstoffen.
Van turf, bruinkool, zout en steenbakkersklei is de waarde der gewonnen of (bij
de klei na verwerking door de steenbakkerijen) der uitgevoerde hoeveelheden in het
algemeen voor de handelsbalans van ondergeschikt belang. Alleen de
steenkoolontginning kan eenig gewicht in de schaal leggen. Deze leverde in 1929
een hoeveelheid van ruim 10 ½ miljoen ton kolen op. Bovendien werd een ongeveer
gelijke hoeveelheid
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kolen, cokes en briquetten ingevoerd en ruim 7 ½ miljoen ton uitgevoerd, zoodat het
binnenlandsch verbruik 13 ½ miljoen ton bedroeg. De productie van eigen bodem
staat dus tegenover de behoefte al zeer gunstig. In hoeverre het gelukken zal deze
productie nog sterk op te voeren, is moeilijk te zeggen; er zij echter op gewezen, dat
de hoeveelheid ontgonnen kolen de laatste jaren sterk is gestegen. In 1920 bedroeg
zij nog slechts ruim 4 miljoen ton, terwijl toen 22.900 arbeiders daarbij werkzaam
waren; voor het winnen van de 10 ½ miljoen ton in 1929 waren 35.600 arbeiders
noodig (per arbeider onderscheidenlijk rond 18 en 30 ton): uit deze cijfers blijkt
sprekend hoezeer men, behalve op verhooging van de productie, ook op
rationaliseering van het bedrijf heeft gewerkt.
Maar verhooging van de gewonnen hoeveelheid kool zal toch in geen geval van
grooten invloed op de handelsbalans kunnen zijn.
Men zou meer kunnen verwachten van de verhooging der voortbrenging van het
gecultiveerde land.
Intensiveering van de cultuur. Dit is mogelijk door intensiveering van de cultuur:
n.l. door de oogstopbrengst per hectare te vergrooten. Door doelmatige keuze van
de soorten der gewassen, oordeelkundige bemesting, voor zooveel noodig ook
verbetering van de afwatering, kan in die richting veel bereikt worden. Maar in ons
land is daartoe al zeer veel verricht, dank zij onze voortreffelijke
landbouw-voorlichtingsdienst, proefveldwezen, goed landbouwonderwijs, uitstekende
organisatie van inkoop en veiling, en voor dit streven zoo geschikte
plattelandsbevolking die de voordeelen van coöperatie ten volle beseft. De
intensiveering heeft bovendien, zooals ieder begrijpt, hare grenzen; en die grenzen
zijn voor verschillende gewassen in ons land voorshands al bereikt. Vergeleken met
het buitenland maakt onze landbouw ook in dit opzicht een zeer goed figuur, en zij
wordt dáár dan ook telkens als voorbeeld gesteld. De intensiveering levert ook niet
uitsluitend voordeel op: zij vereischt meer kunstmest en krachtvoer, dus verhooging
van de invoer.
Verhooging van de waarde der productie is ook te bereiken, door de landbouw te
ontwikkelen in de richting van de tuinbouw en van de verbouwing der fijne
handelsgewassen. Wat dit laatste betreft is nog veel te verwachten, indien voor
zooveel mogelijk zoodanige gewassen worden uitgekozen, waarvan de afzet verzekerd
is, omdat men die hier beter kon verbouwen
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dan in het buitenland. De tuinbouw echter is meer afhankelijk van de
exportmogelijkheden en van de economische gesteldheid van het afnemende
buitenland.
Een laatste middel tot verhooging van de productie kan gevonden worden in de
vergrooting van het bebouwbare oppervlak, n.l. door ontginning en landaanwinning.
Ontginning. In 1929 waren aan ongecultiveerde gronden in Nederland aanwezig
rond 725.000 hectare, of 22 ¼% van het totale landoppervlak. Daarvan waren rond
145.000 hectare (4,4%) ingenomen door wegen, spoorwegen, dijken, kanalen e.a.
openbare werken; 63.000 hectare (1,9%) door gebouwde erven, parken, enz. en
127.000 hectare (3,9%) door rietland, kwelders moeras, enz. De rest of rond 390.000
hectare (12%) was woeste grond: heide, duinen, zandverstuivingen. Ontginning
vooral van deze gronden levert een nuttige uitbreiding van de cultuurgrond op. In
de jaren 1910-1928 nam de oppervlakte aan woeste gronden door ontginning af van
543.000 tot 391.000 hectare, of 152.000 hectare. Door indijking en droogmaking
werd in hetzelfde tijdperk ongeveer 7.500 hectare aangewonnen; tezamen dus rond
160.000 hectare. De vooruitgang aan cultuurgrond heeft in dezelfde tijd echter slechts
rond 127.000 hectare bedragen, doordat voor de uitbreiding der gebouwde erven
(voornamelijk in de groote steden) en de aanleg of uitbreiding van openbare werken
ruim 30.000 hectare oppervlak weer in beslag genomen werd.
Door deze vooruitgang van 127.000 hectare werd het gezamenlijk cultuuroppervlak
uitgebreid met ongeveer 4%, terwijl de bevolking in dezelfde periode toenam met
ruim 25%!
Men moet in dit verband ook rekening houden met de omstandigheid, dat de
uitbreiding van de gebouwde erven en van de openbare werken het grootst is in de
dichtst bevolkte streken, waar juist in het algemeen de cultuurbodem van goede
hoedanigheid is. De door ontginning verkregen cultuurgrond (in hoofdzaak in het
Oosten des lands) staat bijna steeds daarbij ver achter. In waarde uitgedrukt, is de
winst aan cultuurgrond dus nog veel kleiner dan de winst in oppervlak.
Juist die mindere hoedanigheid van door ontginning verkregen bouwland maakt
deze wijze van uitbreiding der cultuurgronden eenigszins riskant. Op de veelal zandige
bodem zijn de gewassen gevoelig voor droogte; in een droog jaar mislukt een groot
deel van de oogst. Voor de ondernemers,

Leiding. Jaargang 2

118
in hoofdzaak weinig kapitaalkrachtige landbouwers (oorspronkelijk veel land- of
andere arbeiders, die een eigen bedrijfje wilden beginnen), beteekent dit dikwijls
(tijdelijk of blijvend) armoede, of zelfs de ondergang van het zelfstandig bedrijf.
Vandaar dat het vroeger menigmaal gehouden betoog: ‘Waarom de Zuiderzee voor
veel geld droog maken? Breng eerst al onze woeste gronden in cultuur!’ slechts in
schijn redelijk was. En voorts houde men in het oog, dat de ontginning van woeste
gronden in Nederland volstrekt niet zal kunnen doorgaan tot de resteerende 390.000
hectare in bouwland zullen zijn omgezet.
Dit laatste is n.l. niet mogelijk. Bij het ontginnen heeft men de beste gronden het
eerst onderhanden genomen (in de laatste honderd jaren ruim 300.000 hectare). Wat
nu nog overblijft is het minst goede gedeelte, en daarvan zullen groote oppervlakten
wegens hun slechte hoedanigheid nimmer voor ontginning in aanmerking kunnen
komen, gezien de geringe kans op een loonend bedrijf. En hoe verder de ontginning
voort schrijdt, hoe slechter in het algemeen de vooruitzichten voor nieuwe bedrijven
zullen worden. In het gunstigste geval zal men een gedeelte van het laatste overschot
kunnen bebosschen, maar dit zal weinig effect sorteeren voor het gestelde doel.
Uit het voorgaande kan men besluiten, dat ontginning van woeste gronden een
wel niet te versmaden middel is, doch ontoereikend als methode van uitbreiding van
het bebouwbaar oppervlak, ter verhooging van de productie om de handelsbalans te
verbeteren.
Overbevolking platteland. Er is intusschen nog een andere kant aan het vraagstuk
van de cultuurgronduitbreiding. In 1922 is door de Regeering ingesteld de Commissie
Lovink (aldus genoemd naar haar voorzitter Dr. H.J. Lovink) om een hernieuwd
onderzoek uit te voeren naar de baten welke van de afsluiting en droogmaking der
Zuiderzee mochten worden verwacht.
Deze commissie heeft in haar verslag (uitgebracht in 1924), aan hetwelk
verschillende der bovenstaande beschouwingen zijn ontleend, betoogd dat uitbreiding
van de beschikbare cultuurgrond door landaanwinning (in het onderhavige geval
door indijking en droogmaking der Zuiderzee) noodig is ter rechtstreeksche bestrijding
van de overbevolking.
De overbevolking van ons land is n.l. niet alleen te vinden in de groote steden en
de industrie-centra, doch ook in sterke
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mate op het platteland. In de meeste landen van Europa neemt men waar, dat de
bevolking van het platteland zich geleidelijk naar de steden verplaatst. Op dit
verschijnsel, dat genoegzaam bekend is, evenals de moeilijk op te lossen vraagstukken,
welke met de trek naar de steden samenhangen, behoeft hier niet verder te worden
ingegaan. Ook in Nederland doet het zich voor. Maar terwijl in de meeste andere
landen het platteland ontvolkt wordt (Engeland, Frankrijk), vindt men bij ons volstrekt
niet ‘la terre qui meurt’. Gedurende de jaren 1870 tot 1910 is de verplaatsing bij ons
groot geweest. De bevolking der gemeenten met minder dan 20.000 inwoners (dus
practisch genomen de plattelandsgemeenten) bedroeg op 1 Januari 1860 rond 69%
van de totale bevolking van Nederland; op 1 Jan. 1910 rond 56% daarvan en op 1
Januari 1930 rond 53%. In aantallen: onderscheidenlijk 2,3 miljoen; 3,3 miljoen en
4,1 miljoen, dus eene toeneming van 1,8 miljoen, of bijna 80%, tegen een geschatte
toeneming van de cultuurgrond (1860-1930) van 350.000 hectare of 16%.
De plattelandsbevolking is dus in 70 jaren bijna verdubbeld, terwijl de gezamenlijke
beschikbare oppervlakte nauwelijks, en de beschikbare cultuurgrond met niet meer
dan 16% toenam. De bevolkingsdichtheid is dientengevolge juist ook op het platteland
sterk vergroot. Daarbij doen zich bedenkelijke verschijnselen voor.
Landnood. Al naar gelang van de wijze waarop het landbouwbedrijf wordt
uitgeoefend, bestaat voor elke streek, grondsoort en cultuur een meest doelmatige
grootte van het bedrijf.
Voor groote akkerbouwbedrijven op de zeeklei kan men in het algemeen als norm
aannemen ongeveer 40 tot 60 hectare, voor de weidebedrijven 20 tot 40 hectare. Op
lichte grond zijn de afmetingen gewoonlijk eenigszins kleiner. Tuinbouwbedrijven
hebben meestal een veel geringere grootte: 5 tot 10 hectare komt veel voor; ook nog
veel kleinere bedrijven zijn zeer talrijk. Nu is (volgens de statistieke gegevens over
1910 en 1921) gebleken, dat in alle landbouwgebieden van ons land, maar het meest
in de gebieden van de zeeklei, rivierklei, weidestreken en tuinbouw (dus de meest
productieve landbouw-districten), een sterke vermeerdering van het aantal kleine
bedrijven tegenover eene vermindering van de groote bedrijven plaats vindt, dus
door splitsing van deze laatste. De gemiddelde grootte der door de splitsing gevormde
bedrijven be-
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draagt ± 8 hectare; deze grootte is voor bedrijven op zwaardere gronden beslist te
gering, om het bedrijf op de meest economische wijze te kunnen voeren.
Deze verbrokkeling is goeddeels een gevolg van het gebrek aan goede cultuurgrond,
in verband met den groei der bevolking.
Jonge boeren, die zich zelfstandig willen vestigen, kunnen dikwerf slechts met de
grootste moeite aan het noodige land komen, waarop zij hun bedrijf kunnen
uitoefenen. Als het te krijgen is, moet vaak een te hooge prijs worden betaald: land
is wegens de schaarschte duur tegenwoordig; vooral, doch waarlijk niet alleen, in de
zeekleistreken van Groningen en Zeeland. Een geheel onevenredige verhouding
tusschen productiewaarde en koop- of pachtprijzen is hiervan het gevolg; en in tijden
van misoogst of crisis blijkt eerst goed hoe ongezond de economische toestand ten
plattelande is. Wil een boer zijn volwassen kinderen aan grond helpen, dan moet zijn
bedrijf in te kleine stukken worden gesplitst wegens de moeilijkheid om, door
bijkoopen van grond, de nieuw te vormen bedrijven op voldoende grootte te houden.
Hetzelfde geschiedt bij boedelscheiding na overlijden.
Behalve dat tengevolge van de versnippering van de grond het economisch
weerstandsvermogen der landbouwers vermindert, neemt ook het rendement van de
bedrijven per hectare af. En er is al niets te missen.
Landaanwinning. Om deze ongewenschte toestand, die al bedenkelijke afmetingen
heeft aangenomen, te verhelpen, is dus spoedige en ruime vermeerdering van de
beschikbare cultuurgrond noodig, bij voorkeur in de vorm van grond overeenkomende
met die in de zeeklei- en weidestreken. Dit is alleen mogelijk door landaanwinning
op groote schaal: door indijking en droogmaking der Zuiderzee.
De uitvoering der Zuiderzeewerken is dus niet een onderneming van geestdriftige
idealisten, die in de lijn van onze eeuwenoude traditie een groote en ook wel nuttige
daad willen verrichten, maar eene onvermijdelijke noodwendigheid, waar Nederland
toe moest komen om de landbouw, die de hoofdbron der vaderlandsche welvaart is,
niet binnen enkele tientallen van jaren te zien verkwijnen.
Voordeelen van de afsluiting der Zuiderzee. Alleen deze landnood zou al meer
dan voldoende reden zijn om de Zuiderzee droog te leggen.
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Maar in de Memorie van Toelichting bij het ontwerp der Zuiderzeewet 1918 is er
zeer terecht op gewezen, dat ‘voor eene juiste beoordeeling van het voorstel gelet
moet worden op de beide zijden van het vraagstuk, en wel niet minder op de afsluiting,
waardoor de waterstaatstoestand van een aanzienlijk deel des lands zal worden
verbeterd, dan op de droogmakerij....’ enz.
Zóó groot worden de voordeelen der eigenlijke afsluiting geacht, dat zij zonder
twijfel ook op zichzelf, zonder de droogmaking daaraan te verbinden, een werk van
openbaar nut moet worden geacht: de afsluiting zou afzonderlijk kunnen worden
uitgevoerd, omdat men mag aannemen, dat de daarmede gemoeide kosten opwegen
tegen de voordeelen.
Van die voordeelen zullen hier enkele worden besproken.
Veiligheid. In de eerste plaats worden de zeedijken rondom de Zuiderzee binnen
de afsluiting omgezet in slaperdijken: zij krijgen geen stormvloeden meer te keeren.
Dit voordeel wordt gewoonlijk veel te laag aangeslagen. Gewoonlijk rekent men dat
het onderhoud der zeewering rondom de Zuiderzee ter lengte van ongeveer 325 K.M.,
wordt vervangen door het onderhoud van de 32 K.M. lange afsluitdijk. Aldus wordt
het voordeel financieël gewaardeerd, maar deze waardeering is zeer eenzijdig en
beperkt: het voordeel reikt veel verder.
Veel stormen hebben de kusten der Zuiderzee geteisterd. Telkens wist de uitgelaten
vloed de dijken door te breken en het land te overstroomen. Duizenden
menschenlevens en vele miljoenen aan goederen zijn op die wijze verloren gegaan.
Het is een droevige litanie, die de oude kronieken voordragen over de steeds opnieuw
verloren strijd, die gelukkig eindelijk weer uitliep op het moeizaam terugdringen van
de overweldiger. Verschillende vloeden leven nog in de herinnering der bevolking,
al was het alleen door de vele litteekens van de geslagen wonden, die men overal
langs de kusten vindt. 1570, 1675, 1717, 1775 en 1825 waren rampjaren; en ten slotte
kwam de stormvloed van 1916 - naar wij hopen de laatste.
Want door de afsluiting, welke hopelijk in 1932 tot stand zal komen, wordt bereikt
dat de zee, de obsessie van het altijd aanwezige, altijd loerende gevaar, voorgoed uit
het hart van het land wordt gebannen, en de lage landen een algeheele veiligheid
deelachtig worden.
Geen voortdurende zorgen meer door de verdediging tegen de zee; geen angst
meer des nachts, als de wind huilt en men
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de dijk zwak weet. Alleen de bewoners van die altijd bedreigde lage landen weten
zulks op de juiste waarde te schatten, een waarde die echter niet in geld is uit te
drukken.
Zoet water. Een tweede groot voordeel is de vorming van het IJselmeer. Van de
zee afgesloten, zal het door de blijvende toevoer van rivierwater, voornamelijk door
de IJsel, in betrekkelijk korte tijd een zoetwatermeer zijn geworden. Voor de
provincies Noord-Holland en Friesland is dit van groot belang. In de droge tijd April
- Juli, en vooral in droge jaren, is in het polderland van die provincies de verdamping
aanzienlijk meer dan de regenval, zoodat de slooten na eenigen tijd te weinig of geen
water meer bevatten. Om de veescheidingen tusschen de weilanden te kunnen
handhaven, en het vee van drinkwater te voorzien, laat men dan uit de algemeene
boezem water in de polders af. Dit geschiedt echter op zoodanige schaal, dat het peil
van de boezemwateren sterk daalt - tot bezwaar van de scheepvaart. Om hierin weer
te voorzien, moet water uit de Zuiderzee (dus zout of althans brak water) worden
ingelaten door de zeesluizen, zeer ten nadeele van het vee en de zuivelproductie.
Deskundigen hebben de schade, op deze wijze aan de veehouderij en de landbouw
in de beide provincies toegebracht, geschat op 4 ½ à 5 miljoen gulden per jaar! Dit
vertegenwoordigt tegen 5% een kapitaal van 90 tot 100 miljoen gulden. Door de
vorming van het zoete IJselmeer, waaruit in droge tijden water kan worden getapt,
vervalt dit bezwaar. Het hiermede bereikte voordeel is zóó groot, dat het grootste
deel van de kosten der afsluiting daarmede verrekend is.
De aanwezigheid van het IJselmeer zal ook een gunstige invloed uitoefenen op
de afwatering der rondom de Zuiderzee gelegen streken. Thans wordt die afwatering
dikwijls ernstig belemmerd door langdurig verhoogde standen van de Zuiderzee voornamelijk bij noordelijke winden. Op het IJselmeer zal een peil kunnen worden
gehandhaafd, dat tusschen betrekkelijk enge grenzen schommelt niet alleen, maar
ook eeniee decimeters lager is dan de gemiddelde waterstand thans in het zuidelijk
bekken der Zuiderzee. De langdurige verhoogde standen zullen vervallen, en daarmede
ook de bij die standen ondervonden afwateringsbezwaren. Vooral Friesland zal
hiervan de vruchten plukken.
Nog tal van andere meer of min gewichtige bijkomende voordeelen uit de
afdamming der Zuiderzee voortvloeiende
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zouden te vermelden zijn; zij mogen hier echter stilzwijgend worden voorbijgegaan.
Aan enkele bezwaren, welke al vele jaren geleden onder de oogen zijn gezien, doch
in de laatste tijd weder naar voren zijn gebracht, zal hier nog even aandacht worden
geschonken.
Bezwaren tegen de afsluiting. In de eerste plaats de verhooging van het
stormvloedspeil in de Waddenzee benoorden de afsluitdijk, als gevolg van de
afsluiting. Dit te verwachten verschijnsel is door een afzonderlijk daartoe benoemde
staatscommissie onder voorzitterschap van wijlen Prof. Dr. H.A. Lorentz grondig
onderzocht. Zij heeft de maat der verhooging bepaald op een aantal langs de
Waddenzeekust gelegen plaatsen; daarbij steeds alle samenwerkende factoren zoo
ongunstig mogelijk aannemende. De uitkomsten moeten dan ook als ongunstige
grensgevallen worden beschouwd. Tijdens de uitvoering der afsluiting is het
verschijnsel, tegelijk met nog andere verwachte wijzigingen in de, getijbeweging en
zeestroomen, begonnen zich af te teekenen, en wel in overeenstemming met hetgeen
op grond van het onderzoek te voorzien was. Er is derhalve geen enkele reden om
aan de uitkomsten te twijfelen.
Als gevolg van de verhooging van het stormvloedpeil moeten de dijken langs een
gedeelte van de Waddenzee worden verhoogd; verder moet de kruin van de afsluitdijk
zelve hooger worden aangelegd, dan indien het verschijnsel niet verwacht werd.
Een meer economisch bezwaar is de vernietiging van de visscherij op de Zuiderzee.
Door de luide propaganda van belanghebbenden is de indruk gewekt, dat het nadeel
zóó groot zou zijn, dat men met het oog daarop de geheele afsluiting der Zuiderzee
achterwege behoorde te laten. De bruto opbrengst van de Zuiderzeevisscherij heeft
in de jaren 1920/1928 rond 3 ½ miljoen gulden bedragen. Na aftrek van de
bedrijfskosten (afschrijving, onderhoud en herstel aan schepen en netten) blijft zeker
niet meer dan 2 ½ miljoen gulden per jaar over als inkomen van ± 2000
visschersgezinnen. Van een bloeiend bedrijf, dat te gronde wordt gericht, kan dus
geen sprake zijn. De meeste schade wordt nog wellicht geleden door de
nevenbedrijven (scheepswerven, nettenfabrieken, vischrookerijen, enz.). De
Zuiderzeesteunwet regelt het verleenen van steun bij het overbrengen der bij de
visscherij be-
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trokkenen naar andere bedrijven, en aan hen die daarvoor niet meer in aanmerking
komen.
Bij het waardeeren van de schade als gevolg van het te niet gaan van de
Zuiderzeevisscherij, moet men nog in aanmerking nemen, dat op het IJselmeer van
110.000 hectare een zeer productieve zoetwatervisscherij zal ontstaan.

III. Doorgaan of niet?
Algemeene bezwaren tegen de Zuiderzeewerken. Van meer dan een zijde wordt
intusschen de vraag gesteld of, gezien het feit dat de kosten der reeds uitgevoerde
werken de raming ver overtreffen, de verwachte voordeelen de gebrachte en nog te
brengen offers wel rechtvaardigen.
En verder: in de bovenstaande beschouwingen zijn een aantal cijfers verwerkt,
welke over vroegere jaren tot uiterlijk 1929 loopen. Met de ernstige crisis, waaronder
thans de geheele wereld en dus ook ons land gebukt gaat, is daarbij geen rekening
gehouden. Vanzelf rijst de vraag of, wanneer deze crisis met hare mogelijke gevolgen
wel in aanmerking wordt genomen, de aangevoerde redenen voor de droogmaking
der Zuiderzee nog geldig blijven, vooral met het oog op de onzekere toekomst op
economisch gebied.
Kosten. Ten aanzien van de eerste vraag zij het volgende opgemerkt.
De kosten van de Zuiderzeewerken blijken inderdaad hooger te zijn dan de vroeger
daarvoor geraamde bedragen. De overschrijding is echter goeddeels te verklaren uit:
1e. de hoogere eischen welke aan verschillende onderdeelen der werken zijn gesteld
nà het opmaken der plannen en raming;
2e. de stijging van de arbeidsloonen en van sommige eenheidsprijzen, in het
bijzonder van baggerwerken (dit laatste als gevolg van de groote omvang der
gelijktijdig uit te voeren werken);
3e. de omstandigheid, dat de uitvoering van de dijkwerken in volle zee kostbaarder
bleek dan voorzien was (minder werkbare dagen per jaar; meer grondverlies tijdens
de aanleg der dijken).
In tegenstelling met de dijken van de Wieringermeerpolder, die gebouwd zijn,
vóórdat de afsluitdijk ver gevorderd was, dus practisch in volle zee, zullen de dijken
der andere droog-
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makerijen eerst na de voltooiïng van de afsluitdijk, dus in de stille afgesloten
Zuiderzee worden gebouwd, waar geen getijstroomen noch stormvloeden meer
kunnen voorkomen. De kosten zullen derhalve geringer zijn. Ook zal de uitvoering
meer geleidelijk geschieden, zoodat men lagere prijzen van de baggerwerken kan
verwachten. De gronden dier droogmakerijen zullen ook spoediger op hun maximum
cultuurwaarde komen dan die van de Wieringermeer, doordat de bodem in het
zuidelijk bekken minder zout bevat, en dus na korter tijd ontzilt zal zijn.
Maar zelfs al laat men dit alles ter zijde, en al rekent men dat de gebleken
overschrijding van ruim 60% van de raming voor de Wieringermeer ook bij de
uitvoering der overige droogmakerijen zal voorkomen, dan nog blijken de kosten
(495 miljoen gulden) beneden de geraamde waarde der drooggemaakte gronden (510
miljoen gulden). Alleen de z.g. finantieële kosten (renten van geleende gelden: 210
miljoen gulden) moeten worden goedgemaakt. Dit zou kunnen geschieden door
gedurende 22 jaren een bedrag van rond 7 miljoen gulden voor rentelasten op de
Staatsbegrooting te brengen. Deze som is voor een land als Nederland zeer goed te
dragen; op een financieële débacle - zooals beweerd is - lijkt dit allerminst. En ten
koste van dit betrekkelijk geringe offer heeft men dan toch 225.000 hectare grond
(gelijk aan de oppervlakte der provincie Groningen!) aangewonnen, met al de directe
en indirecte voordeelen aan een dergelijke gebiedsuitbreiding verbonden.
Men heeft in twijfel getrokken, of de waarde der aan te winnen landen wel juist
geraamd is; de vrees is uitgesproken, dat wanneer groote oppervlakten grond in korte
tijd aan de markt werden gebracht, de waarde dientengevolge sterk zal dalen, zoodat
de baten der droogmaking veel geringer zullen zijn. De Commissie Lovink echter
acht de landnood zóó groot, dat deze daling zich niet zal voordoen. Het Rijk kan zich
bovendien tegen een zoodanige daling vrijwaren, doordat het de vervreemding der
gronden geleidelijk kan doen geschieden; er behoeft geen haast mee te worden
gemaakt, zoodat men de landprijs in de hand kan houden. Het is overigens met vrij
groote zekerheid te voorspellen, dat de landprijzen, welke thans ten gevolge van de
huidige crisis tijdelijk sterk zijn gedaald, zich spoedig zullen herstellen, wanneer in
de crisis eene wending ten goede komt.
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Zeer dikwijls vallen openbare werken teeen, wat de kosten betreft. Verschillende
groote in ons land uitgevoerde werken, waaronder de Rotterdamsche Waterweg, het
Noordzeekanaal, de verlegging van de Maasmond, het Merwedekanaal, zijn daarvan
treffende voorbeelden. De Zuiderzeewerken vormen in dezen dus geen uitzondering.
En niemand zal toch durven beweren, dat de aanleg van al die werken de daaraan
bestede gelden niet ruimschoots waard is geweest.
Met de meeste groote landaanwinningen is het niet anders geweest. Zoo zelfs, dat
men gemeend heeft de regel te kunnen opstellen, dat de bedijkers aan hun werk te
gronde gaan, en dat eerst de tweede of derde bezitter de vruchten van de
landaanwinning plukt. Dit is zelfs genoemd als een der argumenten voor het
ondernemen van de Zuiderzeewerken door het Rijk, dat in elk geval zijn tijd zou
kunnen afwachten, en de aangenomen gronden niet aanstonds behoeft te vervreemden.
Maar men zou thans al die vruchtbare polders met hun hooge productiewaarde (Anna
Paulownapolder, Polder Waard en Groet; Heer Hugowaard, Schermer) niet gaarne
missen. Op de droogmaking van de Haarlemmermeer - overigens niet ondernomen
met landaanwinning als doel, doch wegens de voortgaande uitbreiding van de
waterplas - heeft het Rijk halverwege de 19e eeuw 6 miljoen gulden toegelegd. (De
raming bedroeg 8 miljoen, de werkelijke kosten 14 miljoen gulden). En thans geldt
deze polder als een der beste en rijkste van Nederland. De gebrachte offers zijn na
een of twee geslachten vergeten - vooral wanneer slechts op korte termijn wordt
geleend, zooals voor de Zuiderzeewerken geschiedt - en het bezit van de telkenjare
geduldig en overvloedig schenkende vruchtbare gronden blijft gedurende vele
geslachten een verheugenis.
Landaanwinning heeft meer dan één punt van overeenkomst met een vrijheidskamp.
Zuiderzeewerken en crisis. Wat de tweede vraag betreft:
Ten opzichte van de afsluiting is het antwoord gemakkelijk. De uitvoering is al
ver gevorderd, en behoudens tegenslagen hoopt men haar in 1932 te voltooien. Stop
zetten zou beteekenen het wegwerpen van een bedrag van ruim 100 miljoen gulden:
geen verstandig mensch denkt daaraan. Voor de droogmaking der Wieringermeer
(de N.W. polder) geldt hetzelfde. Men is druk bezig de gronden in cultuur te brengen;
de eerste oogst van de reeds bezaaide enkele honderden hectaren is zeer
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goed geslaagd. Ook dit werk dient voortgang te hebben.
Maar het grootste deel van de droogmaking, ongeveer 9/10 van het geheel, moet
nog geschieden. Doorzetten of niet? Wij zouden met sterken aandrang willen raden:
doorzetten! En daarvoor het volgende aanvoeren.
De huidige crisis drukt zwaar ook op ons land. In het bijzonder voor onze landbouw
is de toestand zeer ernstig en de vooruitzichten uitermate slecht. Wat de toekomst
brengen zal weten wij niet, en kunnen wij ook zelfs niet vermoeden. Eene
overheersching van Oost-Europeesche begrippen en bestuursmethoden is niet geheel
onmogelijk, doch - tenzij door overweldiging - in West-Europa en vooral in ons land
zeer onwaarschijnlijk, waar over het algemeen de bevolking schrander, welvarend,
en aan vrijheid en zelfbestuur gewend is. Mocht echter de chaos over ons komen,
dan vervalt al zeer waarschijnlijk de verdere uitvoering der Zuiderwerken. Maar bij
de dan te verwachten overige verliezen is dat van de vergeefs geofferde
Zuiderzeemillioenen slechts gering.
Na de crisis. Indien daarentegen Europa binnen een korter of langer tijdverloop
zich economisch herstelt, dan is het niet denkbaar, dat Nederland niet weder, even
goed als thans, in de voorste rij der uitvoerende landbouwstaten komt te staan. En
zulks door de hooge trap waarop het landbouwbedrijf hier te lande is gekomen: door
moeizaam werken, scherpzinnig onderzoeken en weloverwogen ondernemen; en
door het ongeevenaard productievermogen van de grond.
Maar dan komen ook aanstonds weer de redenen naar voren, welke thans noopten
tot uitvoering van de Zuiderzeewerken. Dan doet de landnood zich weer gevoelen.
Wanneer men nu echter mocht besluiten de uitvoering tijdelijk stop te zetten tot
betere tijden terugkeeren, dan wordt de achterstand steeds grooter (de bevolking
blijft toenemen, ook op het platteland!) en later zooveel bezwaarlijker in te halen.
Een verstandig beleid vraagt juist, om er naar te streven gereed te zijn als de opleving
weer komt. Ook wanneer men, volgens het werkplan, na de afsluiting onverwijld de
uitvoering van de Noord-oostelijke polder aanvat, zal het nog geruimen tijd duren,
vóórdat de gronden in cultuur kunnen worden gebracht.
Werkverschaffing. De uitvoering der Zuiderzeewerken heeft juist in dezen crisistijd
ook beteekenis als werkverschaffing. Niet alleen aan een heirleger van grondwerkers,
rijswerkers en steenzetters, maar ook aan zooveel andere arbeiders elders
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werkzaam in fabrieken en transportbedrijven. De aan de Zuiderzeewerken uitgegeven
millioenen blijven nagenoeg geheel in het land. Behalve de voor de dijken benoodigde
natuursteen, en een deel van het hout en cement (voor de kunstwerken) worden de
bouwstoffen voor de dijken (zand, keileem en klei) geheel binnenslands, in de
nabijheid der werken gevonden. Ook de arbeidsloonen blijven binnenslands. Bij
stopzetting van de werken zouden duizenden arbeiders werkeloos worden; vele aan
de Zuiderzeewerken leverende bedrijven zouden groote schade ondervinden.
Het valt te betwijfelen of op deze wijze het landsbelang meer gediend zou worden.
Doorzetten - een plicht. En dan is er nog een andere reden om voort te gaan.
Wij moeten doorzetten, omdat wij begonnen zijn, en omdat wij Nederlanders zijn.
De uitvoering stil zetten zou een handeling zijn in strijd met ons volkskarakter, en
daarom uit zedelijk oogpunt onverdedigbaar. Een volk handelt niet straffeloos tegen
zijn eigen aard in.
Zonder een behoorlijk optimisme komen nimmer groote werken tot stand. Vooral
niet bij den voorzichtigen Hollander, die angstvallig vermijdt eennachts ijs te betreden,
en wien het vaak moeilijk is bij te brengen, dat zwaartillendheid nog volstrekt geen
redelijke bedachtzaamheid is, en daar tegenover optimisme nog geen luchthartigheid.
Dit werk is lang overwogen en beaarzeld, en op echt degelijk Hollandsche wijze
van alle zijden bekeken. En nu het eindelijk moedig is aangevat en met buitengewone
voortvarendheid voorspoedig wordt uitgevoerd, zou afbreking een ongeoorloofde
manifestatie van lamlendigheid zijn.
Laat men in vertrouwen op eigen kunnen en eigen volhardingsvermogen de hooger
rijzende moeilijkheden tegemoet treden - in dezelfde drang, waardoor onze
voorvaderen zich onderwonden de overmachtige zee tegen te staan, en ten slotte ook
er in slaagden haar terug te dringen; de drang, die onze vaderen noopte het vreemde
juk af te werpen, en een lange worsteling om hun vrijheid aan te durven. En evenals
voorheen, is ook thans de winst desgenen die volhouden en lijden kan.
Juli/Augustus 1931.
J.W. THIERRY.
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Het fictieve element in de formeele logica van het wijsgeerige denken
In een vorig artikel1) werd gepoogd er vooral in verband met de toepassing der
wiskunde op de wetenschappelijke omgrenzing van het natuurverschijnsel op te
wijzen, dat men vele factoren kan noemen, die de werkelijke voortschrijding van het
natuurwetenschappelijke denken belemmeren. Wat de wiskundige symboliek van
het natuurverschijnsel betreft werd er in het bijzonder de nadruk op gelegd, dat aan
de hand van een algemeen geldende wet, aangeduid als de ‘Regel voor de onderlinge
samenhang aller natuurverschijnselen’, elke wiskundige uitdrukking van een natuurwet
slechts de benaderingsformule is van een ook voor den modernen geleerde nog geheel
‘ongrijpbare’ Werkelijkheid.
De vraag die kan worden gesteld is, of ook de wijsbegeerte in haar methode van
denkende werkzaamheid geen factoren bevat, die haar voortschrijden in die
‘Werkelijkheid’ belemmeren, en zoo ja, op welke wijze zulks dan tot een minimum
kan worden teruggebracht, zonder het wezen der wijsbegeerte als doelstelling ten
opzichte van den menschelijken geest aan te tasten.
De wijsbegeerte staat naast, of gezien van ons standpunt beter uitgedrukt ‘boven’
de natuurwetenschap in meest algemeenen zin. Maar niet meer in dien zin zooals de
oude metaphysici zich dat dachten, dus als een boven-natuurkunde in volkomen
negatie van de werkelijkheidsfeiten door het objectieve onderzoek gegeven. Zij is
een boven-natuurkunde binnen die grenzen en iri die nauwe betrekking tot de
verschijnselen der stof, welke reeds Kant in zijn ‘Kritik der reinen Vernunft’ haar
heeft gesteld.
De wetenschap ziet haar taak in het opsporen van werkingen der natuur, of
algemeener gezegd, in het opsporen van de wetmatigheden waaraan al het objectieve
in het algemeen onderworpen is, om dan daar tusschen weer eenig verband op te
sporen. Dit verband moet dan een zoo nauw mogelijk gesloten oorzakelijkheid
uitdrukken, en wel een systeem van gesloten oorzakelijkheid, een dat zich beperkt
tot de verhouding van die werkingen onderling. De scheikundige formule

1) Het Fictieve Element in de Mathematische Symboliek van het Natuurwetenschappelijke
Denken, Leiding, November 1930.
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bijvoorbeeld is ten grondslag gelegd aan de z.g. massawerkingswet van Guldberg
en Waage, welke luidt, dat aan de hoeveelheid stof, welke een of andere scheikundige
verandering ondergaat, wat haar kosmische massa betreft niets veranderd. Ze verandert
slechts als verschijnsel voor den zintuigelijk waarnemenden mensch. De beschouwde
hoeveelheid stof ondergaat daarbij die verandering in zichzelf, ten opzichte van elk
harer deelen, en dit drukt als zoodanig een in zichzelf gesloten oorzakelijkheid uit.
Een verband tusschen de veranderingen van de beschouwde hoeveelheid stof en wat
haar omgeeft is wél in theoretisch opzicht aanwezig (de regel der onderlinge
samenhang aller natuurverschijnselen!), doch wordt overigens daarbij buiten
beschouwing gelaten. Wij kunnen die gesloten oorzakelijkheid daarbij echter wel
degelijk breeder opvatten, en zoo bijvoorbeeld de bovengenoemde hoeveelheid stof
beschouwen als onderdeel van een grootere hoeveelheid, of van alle stof waaruit
onze planeet is samengesteld, of nog algemeener, als een oneindig klein deeltje van
de oneindig groote hoeveelheid stof die in het heelal aanwezig is. Maar ondanks dat
blijft in wetenschappelijken zin het begrip ‘stof’ daarbij in zichzelf besloten. De
hierboven in haar scheikundige richting beschouwde wetenschap beziet als ‘leer van
de stof’ deze laatste ten opzichte van zichzelf, of ideëeler: vergelijkt die kosmische
werkelijkheid waarvan het begrip stof de uitdrukking is, in zichzelf, met zichzelf.
En zoo is het gesteld met alle andere wetenschappen ten opzichte van hun voorwerpen
van onderzoek.
Dit laatste nu is niet alzoo het geval met de wijsbegeerte. Deze bepaalt bijvoorbeeld
de stof uit het gegeven scheikundige voorbeeld niet slechts in verhouding tot haar
chemophysische of eventueel physiologische eigenschappen alleen, doch in een veel
breeder, hooger verband. Zij ziet, om bij het gegeven voorbeeld te blijven, de
onderzoekingsobjecten der scheikunde in hun werkingen onderling, doch dan tevens
in het bijzonder ten opzichte van andere werkelijkheden, en aldus als de doelstelling
van een zoo algemeen, alles omvattend kosmisch beginsel, dat alles wat aan den
mensch als Werkelijkheid verschijnt er de afstraling van is.
De wetenschap rangschikt, dat wil zeggen systematiseert, classificeert en doet
daartoe ontdekking op ontdekking, doorziet vooral in onzen zoozeer op de wetenschap
gerichten tijd verbazingwekkende verhoudingen tusschen die elementen van
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den kosmos, welke haar voorwerpen van onderzoek uitmaken. De wijsbegeerte
daarentegen organiseert, zij bouwt een systeem van doelbestreving, dat datgene wat
het gezonde verstand en de wetenschap tot resultaten geeft, in een alles omvattende
beschouwing tracht op te nemen. Maar de werkzaamheid der wijsbegeerte is eigenlijk
nog veel uitgebreider en diepzinniger! Immers haar systeem van organiseerende
rangschikking der gegeven feiten bedoelt tevens een dusdanigen algemeen kosmischen
inhoud te hebben, dat daarin aan elk door de al of niet abstracte wetenschap in de
toekomst te ontdekken feit reeds van te voren een plaatsje is ingeruimd.
De in dit artikel te behandelen vraagstelling betrof in haar eerste gedeelte het
onderzoek naar de factoren welke de wijsbegeerte in haar voortschrijding kunnen
belemmeren. Wat dit laatste betreft is het thans duidelijk, dat die factoren in directen
zin verband zullen houden met het doel dat de wijsbegeerte zich stelt. Trachten wij
daar nu een zoo breed mogelijk, alles omvattend antwoord in overeenstemming met
de kennispsychologische bedoeling van deze verhandeling te geven, dan is slechts
één antwoord mogelijk: de wijsbegeerte organiseert de gegevens der wetenschap
doelstellend ten opzichte van den mensch. Een nadere uiteenzetting van dit laatste
is echter wellicht noodzakelijk.
Vooral het z.g. materialistisch georienteerde denken heeft dat kennispsychologisch
naar-den-mensch georienteerd zijn van de wijsbegeerte trachten te ontkennen, en dit
is eigenlijk eveneens het geval met het alzijdig doorgevoerde spiritualisme. Het
moderne kennispsychologische denken echter, zooals zulks in wijsgeerigen zin
laatstelijk werd uitgewerkt door wijlen Prof. Heymans in zijn Psychomonisme, kan
het Zijn der dingen slechts verklaren, of beter, in verband brengen, met het Zijn van
den mensch zelf. Alles wat z.g. bestaat ‘buiten’ den mensch als ‘objectiviteit’ is
bewustzijnsinhoud, bewustzijnsbeleving, voorstelling, en dus in werkelijkheid ‘in’
den mensch, substraat der menschelijke ‘subjectiviteit’. Deze Gedachte, welke in
het neo-klassieke denken voor de eerste maal duidelijk werd uitgesproken door den
Engelschen bisschop Berkeley, is, als wij haar met de Regel voor de onderlinge
samenhang der natuurverschijnselen in verband brengen, eigenlijk zeer begrijpelijk,
en het is opmerkelijk, dat haar groote beteekenis betrekkelijk pas in den laatsten tijd
werd ingezien. Alles wat is, elke in de phenomenaliteit (verschijning) beleefde
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‘eenheid’ wordt naar eigenschappen bepaald ten opzichte van de eigenschappen van
andere phenomenaliteiten. En dit geldt zonder uitzondering ook voor den mensch.
In de wetenschap bepaalt de mensch de betrekking tusschen twee natuurlijkheden
(dingen, werkingen) zonder daar zoogenaamd zelf bij betrokken te zijn. Maar het
feit blijft, dat de mensch slechts dat in die ‘buiten’ hem staande natuurlijkheden met
elkaar in verband brengt, wat aan hem bekend is, slechts dát in de objectiviteit kan
ontdekken, wat binnen zijn vermogen tot waarnemen valt; zooals het oog slechts die
lichtindrukken overbrengt, waarvoor het gevoelig is.
Zoo omvat dus datgene wat aan den mensch bekend is van de kosmische
werkelijkheden a priori lang niet alles wat daaraan in totaliteit eventueel zou zijn op
te merken (de ‘ongrijpbare’ werkelijkheid!). En zoo is dat wat ons er wél van bekend
is, in den waren zin des woords naar-den-mensch-toe gericht. Men kan dit anders
uitdrukken door te zeggen, dat onze kennis een anthropocentrisch karakter draagt,
waarbij dan natuurlijk afgezien wordt van eenigerlei al of niet godsdienstige of
ethische beteekenis die men vroeger wel eens aan dat begrip heeft toegekend. En
wat voor de wetenschap in engeren zin geldt, geldt in meer rechtstreekschen zin voor
de wijsbegeerte, welke zich immers eenerzijds inspireert op wat het oog ziet en het
oor hoort, dus in den breede op de resultaten van het wetenschappelijke denken;
anderzijds, en wel in het bijzonder, haar kracht vindt in de vergelijkende
zelfwaarneming, of, meer psychologisch uitgedrukt, introspectivisch is georienteerd.
Alle tegenover de anthropocentrische wijsbegeerte gestelde zoogenaamde
kosmocentrische wijsbegeerte is in wezen dus eveneens anthropocentrisch, mits dit
begrip als van alle vroeger eraan vastgeknoopte beteekenis grondig gezuiverd wordt
opgevat.
Ik wil in verband met het bovenstaande bijvoorbeeld wijzen op Spinoza. De
wijsbegeerte van Spinoza is juist zoo aantrekkelijk, zoo verheven, door haar algemeen
kosmisch karakter. De mensch vindt daarin een plaats als onderdeel van een
wondergroot Geheel. Vooral de ethische zijde van Spinoza's leer plaatst deze hoog
boven de bekrompen en vaak zoo aanmatigend aandoende anthropocentrische
wijsbegeerten in de oude beteekenis van het woord. Nochtans is dit ten opzichte van
den mensch ‘indifferente’ karakter van Spinoza's leer vaak zoo opgevat, alsof het
den mensch had ‘overwonnen’,
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doorschouwd in zijn wezen en een plaats gegeven in een onafhankelijk van den
mensch bestaanden kosmos. Niets is echter minder waar. Spinoza's wereldbeeld werd
door een mensch geschapen, en is als zoodanig de zuivere weerspiegeling van 's
menschen diepste wezen. Alles wat aan ons verschijnt is bewustzijnsinhoud, dat wil
zeggen in ons. Dit moet in verband met wat voorafging evenwel niet worden opgevat,
alsof, wanneer we bijvoorbeeld zijn ingeslapen, de ‘wereld’ daarom niet meer
‘bestaat’. Slechts wat wij elk persoonlijk daarvan als reeksen en complexen van
bewustzijnsinhouden beleven is in het gegeven geval uit de ‘werkelijkheid’ der wereld
verdwenen. De mensch ontvangt allereerst en straalt dan weer uit, overeenkomstig
zijn aard, en zoo draagt zijn ‘wereldbeeld’ wel het stempel van den menschelijken
geest, maar kan met deze niet zonder meer worden vereenzelvigd. Dit laatste werd
destijds door Berkeley niet voldoende beseft, en zulks is eigenlijk ook met Heymans
als de grondlegger van het hier boven uiteengezette moderne psychologische monisme
het geval.
Hier hebben wij ten slotte een geschikt aanknoopingspunt gevonden tot onze
oorspronkelijke vraagstelling. En wij kunnen thans direct een parallel trekken tusschen
de belemmerende factoren in de werkelijke progressie van wijsbegeerte en
wetenschap. Werd in ‘Het fictieve element in de mathematische symboliek van het
natuurwetenschappelijke denken’ in het bijzonder de fantasie als lagere vorm van
de Verbeelding, als een de werkelijke opwaartsche voortgang der wetenschap
belemmerende factor aangeduid, dit is met haar eveneens en wel zeer in het bijzonder
het geval in de wijsbegeerte. Die kwalificatie van ‘zeer in het bijzonder’ verdient
een naderen uitleg. Zij houdt verband met het principieele verschil dat bestaat in veld
van onderzoek en methode van werkzaamheid tusschen wetenschap en wijsbegeerte.
De wetenschap ontleent haar gegevens aan de onmiddellijke aanschouwing. Als
zoodanig kan zij moeilijk onjuistheden vertellen, vooral waar in onzen tijd die
aanschouwing door zeer vele menschen tegelijk aan de werkelijkheid wordt getoetst.
De fantasie krijgt op wetenschappelijk gebied dan ook in het algemeen alleen dan
gelegenheid zich te demonstreeren, wanneer de door de onmiddellijke aanschouwing
gegeven feiten formeel logisch worden verwerkt. Immers, zoo werd betoogd, daarbij
kan zich in haar mathematische symboliek een fictief
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element doen gelden. En dit laatste vooral hierom: dat de onmiddellijke aanschouwing
wel is waar door velen kan worden getoetst, de wiskundige verwerking echter, vooral
in het grensgebied der wetenschap met de wijsbegeerte, slechts door een enkeling
op den voet kan worden gevolgd en geheel kan worden doordacht.
De wijsbegeerte daarentegen gedraagt zich geheel anders. Zij baseert zich wel
evenals het natuurwetenschappelijke-denken-in-het-bijzonder op vormen van zuivere
waarneming (wat te zien, te hooren, te betasten is), evenwel ziet zij deze in een
verband dat wij er niet spontaan in ontmoeten, doch er in vrijen wil aan toekennen.
Het ‘apparaat’ van den wijsgeerigen geest is de Verbeelding, en in deze is het, dat
de wijsbegeerte haar groote taak ziet weggelegd. Het is de Verbeelding als die functie
van den menschelijken Geest, waarin deze het vermogen bezit een Kosmos te
scheppen als afstraling van eigen innerlijke wezen. Zooals de Rede als ‘apparaat’
van het Denken haar gebied van grootste werkzaamheid vindt in de wetenschap.
Nochtans, als lagere vorm van verbeelding leerden wij de fantasie kennen. In het
wetenschappelijke denken ontdekten wij als een der meest op den voorgrond tredende
criteria voor de aanwezigheid van de werkzaamheid der fantasie het fictieve element
in de mathematische symboliek van dat denken. Welk is echter het meest on den
voorgrond tredende kriterium voor de fantasie in het wijsgeerige denken? Als
voorloopig antwoord op deze zoo uiterst belangrijke vraag kan men er op wijzen,
dat de fantasie is ongefundeerde verbeelding. Haar gedachtenvlucht, de beelden die
zij oproept baseeren zich niet op eenigerlei zintuigelijk of door de Rede gegeven
werkelijkheid. Maar, zoo zal nu de volgende vraag luiden, hoe is het dan mogelijk
dat dit zich niet baseeren van de verbeelding op eenigerlei volstrekte werkelijkheid,
in het wijsgeerige denken binnensluipt? De beantwoording van deze vraag zal tevens
het hier boven besproken kriterium moeten aanduiden, dat bepaalt wanneer er in het
wijsgeerige denken van fantasie sprake is of niet.
Wat dit laatste nu betreft valt eigenlijk weer een zuivere parallel te trekken tusschen
wetenschap en wijsbegeerte. Want de eerste baseert zich in haar mathematische
symboliek en de daarmee verbonden mogelijkheden tot ontwikkeling der fantasie,
evenals de wijsbegeerte in haar ‘primaire’ denkphase, op een formeele logica. Wat
men echter onder dit laatste heeft
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te verstaan valt eigenlijk in onzen tijd zeer moeilijk meer te omschrijven. Een
encyclopedische definitie zou kunnen luiden, dat zij de regels omvat volgens welke
het discursieve, stap voor stap voorwaarts gaande denken uit de abstracte
begripmatigheden wetmatig, d.w.z. ‘logisch’, voortvloeit. De moderne kennisleer
echter ontkent in beginsel de gelijkheid van een begripmatigheid voor zelfs twee
menschen! Het begrip ‘schoonheid’, om een zeer passend voorbeeld te noemen, bezit
voor ieder een voor hemzelf zeer eigendommelijke beteekenis (‘gevoelstoon’). Dit
geldt zelfs voor twee menschen, die door opvoeding en aanleg in groote trekken
overeen stemmen. Zoo is het begrijpelijk, dat het begrip schoonheid in het denken
van een persoon A. niet dezelfde logische wetmatigheid vertoont als in het denken
van een persoon B, maar dat bij elk zulk een wetmatigheid aanwezig is, behoeft geen
betoog: immers het aanvoelen van alogisch contra logisch is een primaire functie,
een principieele eigenschap van het gezond verstand. Die wetmatigheid is echter
weer zeer persoonlijk, want wat A logisch vindt, kan B onlogisch vinden en
omgekeerd, en dit zelfs geheel onafhankelijk van een verschil in absolute waardeering
tusschen de personen A en B wat betreft een met dezelfde klankreeks, een met
hetzelfde woord aangeduid begrip. Bedoeld wordt, dat het gebruik van eenzelfde
woord in eenzelfde denkhandeling bij den eenen mensch als logisch, bij den anderen
juist omgekeerd als alogisch kan worden ‘aangevoeld’. En dit wordt wel hierdoor
veroorzaakt, dat de werkelijke ongelijkheid van verstand, welke de psycholoog zonder
uitzondering tusschen alle menschen ontdekt, tevens een ongelijkheid van
verstandelijke functie in het vooruitzicht stelt. Wat dit laatste betreft zijn vermogen
en functie, zooals in al het levende, niet te scheiden.
Dit alles nu is zeer belangrijk voor de oplossing van het hier gestelde probleem.
Immers het werpt een nieuw licht op het ontstaan van de ook thans vaak nog veel te
hoog aangeslagen absoluutheid van de wiskundige wetmatigheden. Men kan dit
ontstaan namelijk niet beter aanduiden dan door te zeggen, dat het absoluut dwingende
in alle wiskundige wetmatigheid, zooals zulks door ons wordt aangevoeld, zonder
meer is aangeleerd. Ieder mensch heeft naar eigen, dat wil zeggen individueele
aanleg, in beginsel ook een eigen logica. De opvoeding kneedt al die persoonlijke
vormen van logica om tot een en dezelfde uniforme logica. Daarom is het be-

Leiding. Jaargang 2

136
grijpelijk dat ieder volk, elke levensgemeenschap, elke wetenschap, ja elke
wijsbegeerte een eigen formeele logica bezit. Zoo berust bijvoorbeeld de algebraische
kennis van den schooljongen niet op een vrije ontwikkeling van zijn vermogen tot
het in een bepaalde richting logisch concludeeren, doch op de uit het hoofd geleerde
axioma's of grondstellingen der z.g. Euclidische meetkunde. Dat die axioma's wat
hun logische zijde betreft inderdaad uit het hoofd geleerd moeten worden en zonder
meer niet spontaan ‘logisch’ aanvoelen, bewijst wel het bestaan van vele vormen
eener niet-Euclidische meetkunde, welke zich met evenveel recht op hun ‘spontane’
logica beroepen, ook al wijkt die van de door ons op school spelenderwijs geleerde
logica af. Het bovenstaande is misschien moeilijk voor te stellen voor degene, die
het zich nooit heeft ingedacht. Maar na eenig nadenken zal de lezer de betrekkelijkheid
beseffen van al die zoogenaamde onwrikbare denkwetten, en in een aanschouwen
van de oneindige schakeeringen welke het levensprobleem den philosoof biedt, zijn
ondoorgrondelijkheid beseffen en zooals alle groote Denkers die de betrekkelijkheid
der dingen ontdekten, worden meegevoerd naar die plaatsen, waar slechts de ootmoed
woont.
Wanneer wij dus zeggen, dat de natuurwetenschap zich in haar wiskundige
symboliek op een formeele logica beroept, dan weten wij daarbij thans, dat aan die
logica een soort van conventioneele overeenkomst, een afspraakje ten grondslag ligt.
En wij begrijpen thans dat het fictieve element in de mathematische symboliek van
het natuurwetenschappelijke denken haar grond vindt in die functies van het verstand,
waar dat ‘afspraakje’ niet in heeft voorzien en in meer of mindere mate tekort schiet.
Wat de Verbeelding als functie van den menschelijken Geest betreft, daarin kan het
logische afspraakje in het natuurwetenschappelijke denken nimmer voorzien, omdat
zij ver boven een formeele logica, een logica-van-overeengekomen-wetmatigheid,
uitgaat. Wat de fantasie als lagere vorm van verbeelding in het
natuurwetenschappelijke denken betreft, daarin toont het afspraakje haar
onvolkomenheid, omdat de denker zich in zijn fantasie wél beweegt binnen de
grenzen, door dat afspraakje gesteld, maar nochtans de kenkritische geest de resultaten
dier fantasie als alogisch beleeft.
Zoo hebben alle natuuronderzoekers der wereld vrijwel dezelfde logica (wiskunde)
geleerd en stemmen de resultaten
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van hun formeele denkhandelingen daarom in groote trekken met elkaar overeen.
Met de formeele logica, welke de primitieve grondslag van het wijsgeerige denken
vormt, is in deze echter geen directe analogie te trekken. Want een uniforme,
‘axiomatische’, wijsgeerige formeele-logica, waarin elke philosoof is opgevoed en
die hij dus aanvaardt, ontbreekt ten eene male. En juist daarom in het bijzonder staat
de wijsbegeerte veel meer dan de natuurwetenschap bloot aan den verderfelijken
invloed van het spook der ongefundeerde fantasie. Wordt de natuurkundige
gewaarschuwd door een heimelijk in zijn waarnemingen of berekeningen geslopen
fout, zooals ook elk van zijn collega's hem in zekere zin afdoende zou kunnen
aantoonen, met de eventueele ‘fouten’ in de formeel wetmatige afleiding van
eenigerlei wijsgeerige waarheid is dit niet zoo gesteld. Want een algemeen geldende,
afdoende ‘proef op de som’ is hier niet mogelijk, waar de formeele logica van den
eenen philosoof in hooge mate kan verschillen van die van den anderen. En daarom
zijn in de geschiedenis der wijsbegeerte veelvuldige gevallen op te noemen, waarbij
twee wijsgeerig in hun gevolgtrekkingen zeer verschillende wereldbeschouwingen
terzelfder tijd verdedigd werden en worden door in kennis en vakautoriteit geenszins
van elkaar verschillende personen. Het zal begrijpelijk zijn, dat de vraag die zich
hierbij voordoet minder is: wiens verbeelding is ongefundeerd; dan wel: in welke
sfeer ontstond elk der wereldbeschouwingen. Immers de een kan bij den ander dan
pas de werkzaamheid eener fantasie constateeren, wanneer hij zich geheel in de
wereldbeschouwing van den ander heeft ingewerkt. En dat hij dit nooit geheel kan
doen, daarvan is die ander overtuigd. Immers, zoo redeneert deze, dacht hij zich
geheel in mijn systeem in, dan werd hij ook van deszelfs waarheid overtuigd, al
mocht het dan zijn, dat hij wel eens een in de opzet geslopen foutje ontdekte.
Toch zal het bovenstaande ons ten slotte niet bevredigen. Het is immers vooral de
wijsgeerig denkende mensch die streeft naar een wereldbeschouwing van algemeen
dwingende geldigheid. Omvat, zooals uit wat hier boven staat onmiddellijk valt af
te leiden, het fictieve element in de formeele logica van het wijsgeerige denken
eigenlijk die logica in haar geheele omvang, wij zullen thans vragen naar een ander
houvast ter toetsing van de algemeene geldigheid van de resultaten onzer
geesteswerkzaamheid.
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Zulk een streven naar kriteria voor de algemeene geldigheid van een wijsgeerig
systeem kenmerkt alle wijsbegeerte sedert Socrates en Plato, waarbij natuurlijk wordt
afgezien van de Oostersche, met name Chineesche denkwereld. Maar de eigenlijke
formuleering kwam pas definitief met Aristoteles, die zijn nuchtere natuurwetenschap
plaatste naast de oneindig diepzinnige ethiek van Plato. Aristoteles' leer, vooral in
de Middeleeuwen ontwikkeld tot het eenigszins mechanisch-kunstmatig aandoend
systeem der Scholastiek, bestond wat de kenkritische zijde betreft uit een formeele
logica van een dusdanige ‘ijzeren’ wetmatigheid, dat ook in onzen tijd een denksfeer
is te noemen, welke zich nog vrijwel uitsluitend daarop baseert. Aristoteles maakte
van het denken eigenlijk een verzameling rekensommen, al was het weer juist de
werkzaamheid van zijn Geest, de Verbeelding, die hem zijn systeem deed bouwen
en zoo zelf aan deszelfs ‘ijzeren’ wetmatigheid ontsnapte! Aristoteles werd de
grondlegger eener formeele logica, zooals zij later op geniale wijze door J. St. Jevons
werd uitgewerkt, en haar beide uitersten vond eenerzijds in de empirische, op de
ervaring gerichte logica van J. Stuart Mill, anderzijds in de speculatieve, op de
denkhandeling gerichte logica van Hegel.
Hier boven werd uiteengezet hoe wij in onzen tijd de
denk-wetmatigheid-als-rekensom hebben te beschouwen. Reeds de z.g. wiskunde is
in wijsgeerig kenkritischen zin formeele overeenkomst, dat wil zeggen
generaliseerende fictie. Hoe zal het dan wel gesteld zijn met een denken, dat zich
daarop weer baseert! Het zal nooit die soepelheid van scheppende combinatie kunnen
bezitten, welke zoo kenmerkend is voor het zuivere idealistische denken. Een
bijzonder treffend voorbeeld van dit probleem levert de logistiek, dat wil zeggen de
wetenschap, die niet, zooals Aristoteles en navolgers, de formeele logica zonder meer
baseert op met wiskundige overeenstemmende wetmatigheden, doch omgekeerd een
direct oorzakelijk verband zoekt tusschen de regels der wiskunde en de regels van
het abstracte denken. Een der meest op den voorgrond tredende moderne
vertegenwoordigers van deze denkrichting is volgens onze opvatting de Duitsche
geleerde Natorp. Natorp bedacht voor iederen z.g. primairen denkinhoud een symbool,
en verkreeg op deze wijze dus een reeks teekens zooals wij die kennen uit de
lettergrootheden der algebra. Natorp's symbolen werden door andere teekens
verbonden, voorstellende de z.g.
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primaire denkhandelingen, ongeveer zooals wij die weer kennen uit de
verbindingsteekens der rekenkunde. En zoo denken de logistici een systeem van
symbolen te hebben opgesteld, gekenmerkt door dezelfde ‘ijzeren’ wetmatigheid als
de wiskunde, maar daarbij van ‘redelijke’ inhoud, van geestelijke bedoeling. Maar
deze opzet blijkt praktisch niet uitvoerbaar te zijn, en juist in den uitleg daarvan
naderen wij rechtstreeks het in deze verhandeling gestelde probleem van het fictieve
element in de formeele logica van het wijsgeerige denken en deszelfs kriteria.
De opzet van de logistici blijkt praktisch niet uitvoerbaar te zijn, en wel om dezelfde
reden, waarom een wiskundige formule nimmer de geheele werkelijkheid van een
natuurverschijnsel uitdrukt. Immers, zoo hebben wij beredeneerd, was zij dit wél,
dan werd zij de voorstelling van een onbegrensde hierarchie van begrippen, dat wil
zeggen als symboliek zinloos en als mathematische symboliek volkomen
onhandelbaar. En zoo is het eveneens gesteld met de formules der logistici. Aan een
begrip wordt inhoud en omvang toegekend. De denker nu streeft er naar, dien inhoud
en dien omvang in hun totaliteit te beleven. Maar in die totaliteit van één begrip zal
hij dan alle andere begrippen beleven, want alle denkeenheden vinden bestaan uit
elkaar en door elkaar. Elk begrip is in wezen de beleving in één bewustzijnsmoment
van alle andere begrippen tezamen, hetgeen natuurlijk practisch altijd neerkomt op
den omvang van de momenteele kennis des denkers. Vindt zoo een begrip in al zijn
denkconsequenties een symbolische uitdrukking, dan zal dat symbool dus uit een
vrijwel onbeperkte reeks van andere symbolen moeten zijn samengesteld. De
onmogelijkheid van dit laatste behoeft wel geen betoog, om van zijn problematische
nuttigheid niet te spreken. De logistiek speelt dan ook nog slechts een rol in het
onderzoek naar de formeel-logische grondslagen der wiskunde.
Het bovenstaande maakt weer duidelijk, hoe machteloos eigenlijk het denken als
formeel denken is, wanneer zij haar terrein van werkzaamheid tracht uit te breiden.
Men kan dit treffend uitdrukken door te zeggen, ‘dat alle denken zich in zichzelf
verliest’. De Rede bestrijkt een gebied, dat zij niet kan verlaten, zonder tot on-rede
te worden.
Hoe anders is dit gesteld met die functie van den menschelijken Geest, welke wij
gaarne in aansluiting met de in
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‘Leiding’ gebruikelijke woordkeuze als Verbeelding hebben aangeduid. Met dit
vermogen toegerust bouwt de wijsgeer zijn systeem. En het kriterium van haar
waarachtigheid vindt zij niet in redelijkheid of onredelijkheid, doch in zichzelf. En
zij degradeert slechts dán tot ongefundeerde fantasie, wanneer zij ‘vele en duchtige
redenen voortbrengt ten behoeve eener zaak die zij onwaar weet’. (Spinoza). Het
kriterium voor de algemeene geldigheid van een wijsgeerig systeem vindt de denker,
of beter de ‘Verbeelder’, in zichzelf, en ontleent hij nimmer aan de conventie van
een formeele logica. En het eigenaardige is nu juist, dat wij, wanneer wij alle de ons
bekende wijsgeerige systemen met elkaar vergelijken, nimmer een wezenlijk verschil
vinden, zoo zij inderdaad het produkt zijn van een in de waarachtigheid zich overgeven
aan de Idee. Het verschil tusschen twee wereldbeschouwingen is slechts gelegen in
een verschil van uiting van een en dezelfde Idee, namelijk dat wat wij als doelstrevend
ten opzichte van den mensch hebben ontmoet. Zoo is er een band tusschen de groote
Denkers uit alle tijden. Want zij allen gaven uitdrukking aan dezelfde Idee, elk in
zijn eigen taal, elk in zijn eigen beeldenrijkdom. En wanneer wij zoo het idealisme
elk op onze eigen wijze hooger stellen dan eenige andere wereldbeschouwing, wordt
dit veroorzaakt door het feit dat wij haar groote innerlijke rijkdom ten opzichte van
andere wereldbeschouwingen hebben leeren kennen en waardeeren.
Zoo ontmoetten wij het fictieve element in de formeele logica van het wijsgeerige
denken als die formeele logica zelf, en wij ontdekten zulks na een kritische ontleding
van het wezenlijke in de functie der Rede. Hem die de waarde van deze ontleding
beseft, zullen de wetten der Rede niet meer behoeven te belemmeren, op te stijgen
tot die sfeer, waarin wijsbegeerte en zedeleer hun eenheid hebben gevonden. Zoo
zal hij een ándere logica beleven, een logica door welke ding en begrip, object en
subject hun vereeniging vinden in de Idee.
JAC. VAN ESSEN.
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Slaviese nationaliteiten-problemen
(Naar aanleiding van: Dr. G. Schamelhout, De volkeren van Europa en
de Strijd der Nationaliteiten. Tweede en derde deel. N.V. Mij. tot
Verspreiding van goede en goedkoope Lectuur, Amsterdam 1929/30.
Het tweede en derde deel van Dr. G. Schamelhout's boek over ‘De Volkeren van
Europa en de Strijd der Nationaliteiten’ behandelen tezamen ongeveer de hele Slaviese
wereld: de Westslaven in Duitsland (waarbij ook de tans uitgestorven stammen
besproken worden), de Tsjechen en Slovaken, de Polen, de Russen in de ruimste zin
des woords (Groot-, Klein-, Witrussen), de Slovenen, Kroaten, Serven; het enige
volk, dat ontbreekt om dit overzicht over 't Slavendom volledig te maken, zijn de
Bulgaren.
De schrijver beziet het verleden, het heden en tot zekere hoogte ook de toekomst
der Slaviese volken van een standpunt, dat voor de studie van Oosteuropa nog meer
voor de hand ligt, dan voor die van het Westen: hij gaat in de eerste plaats na, in
hoeverre de verschillende nationaliteiten in de elkaar opvolgende perioden van hun
bestaan, in het biezonder in de jaren na de wereldoorlog, de mogelikheid gehad
hebben om hun eigen bestaan te voeren en het in de geest der nationale kultuur verder
te ontwikkelen. Dat een volk recht heeft op een nationaal bestaan, dat wordt in theorie
door niemand geloochend, maar wanneer de belangen ener kleine, zwakke natie in
botsing komen met die van een grotere en sterkere, dan vergeet deze laatste maar al
te dikwels de zedelike verplichting om datgene wat men voor zichzelf wenst, ook
aan zijns gelijke te gunnen. Het is alleszins begrijpelik, dat het onrecht, dat aan zoveel
zwakke naties is en wordt aangedaan, minder pijnlik gevoeld wordt door een
Noordnederlander, die in zijn eigen staat geen nationaliteiten-strijd kent, dan door
een Zuidnederlander, die bij voortduring zulk een strijd mede doorleeft. Deze moet,
de Slaviese wereld bestuderend, steeds als van zelf parallellen trekken tussen de
toestanden daarginds en die in het eigen land, en wij verwonderen ons dan ook niet,
in het boek van Dr. Schamelhout telkens en telkens weer zulke parallellen aan te
treffen, evenmin als wij ons verbazen, dat het juist een Zuidnederlander geweest is
die de reusachtige arbeid heeft onder-
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nomen, waarvan dit boek de vrucht is. Dr. Schamelhout is van huis uit noch historicus
noch philoloog of taalkundige; in hoeverre hij een anthropologiese vorming heeft
gehad, weet ik niet, maar, hoe dat zij, hij bespreekt in dit boek de anthropologie,
geschiedenis, taal, letterkunde, ethnographie van een groot aantal volken, waarvan
hij zelf blijkbaar de talen niet verstaat; om dat te kunnen doen, heeft hij de landen
zelf bereisd en een zeer uitgebreide literatuur doorgewerkt; het was daarbij een
ongunstige omstandigheid, dat gewichtige werken, in verschillende Slaviese talen
geschreven, ongelezen moesten blijven. En voor een deel hieraan, voor een ander
deel aan de onmogelikheid om een zo omvangrijke stof volkomen te beheersen, zijn
de vele onjuistheden toe te schrijven, die wij in dit boek aantreffen. Vele er van
zouden waarschijnlik vermeden zijn, als de schrijver in mindere mate een voorliefde
had gehad voor een apodictiese wijze van zich uitdrukken. Waarom wordt
bijvoorbeeld de zonder twijfel zeer grote geleerde Gebauer zonder meer ‘met den
Gratzer [onjuist!] hoogleeraar V. Jagic de grootste slavist van zijn tijd’ genoemd (II,
170)? De grootste bohemist was Gebauer zeker, maar over de rangorde der slavisten
zijn ook andere opvattingen mogelik; evenzo over die der Tsjechiese auteurs van de
generatie van Neruda, die II, 133 ‘de grootste schrijver’ van zijn tijd heet. Hier en
op zoveel andere plaatsen zou door wat meer voorbehoud de waarheid beter gediend
zijn geweest, maar nog meer te betreuren zijn talrijke positieve fouten. Zo lezen wij
II, 313: ‘De dialecten van het Poolsch hebben de belangstelling der navorschers
weinig gaande gemaakt’; juister ware: ‘K. Nitsch en zijn school hebben de Poolse
dialektkunde tot een hoogte opgevoerd, wellicht door geen ander Slavies volk
geëvenaard’. Dan wordt in de volgende zin voor 't Kasjoebs naar hoofdstuk VIII
verwezen, waar we lezen (II, 31): ‘Volgens de Polen is het Kasjoebsch een Poolsch
dialect en bestaat er geen afzonderlijk Kasjoebsch volk’; wie zijn ‘de Polen’? De
Poolse dialektologen bezien het probleem minder simplisties en op een waarachtig
kritiese wijze, al zullen ook allen het er over eens zijn, dat na de verduitsing van de
westelike naburen der Kasjoeben het enige Slaviese volk, dat aan hun gebied grensde,
de Polen waren en dat daardoor de toch reeds zeer enge banden van taalverwantschap
gestevigd zijn. - Verder: ‘De andere streektalen zijn het Grootpoolsch (van Posen
tot Warschau), het Kleinpoolsch (van Krakau tot San-
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domierz), het Silezisch of Waterpoolsch en het Mazovisch of Mazoersch’; inderdaad
echter ligt Posen midden in het Grootpoolse en Warschau midden in het Mazoviese
taalgebied; Krakau en Sandomierz liggen beide in 't Kleinpoolse gebied, maar niet
aan de grens daarvan; de naam ‘Mazoersch’ als synoniem van ‘Mazovisch’ had liever
moeten wegblijven, omdat deze zelfde term II, 34 gebruikt wordt speciaal voor de
taal der zgn. Mazoeren in Oostpruisen, die volgens Schamelhout ‘nogal van het
Poolsch verschilt’1), en het gebruik van de term ‘Waterpoolsch’, die wel eens met
een zeker dédain gebruikt wordt, komt mij weinig tactvol voor. Ik bepaal mij, wat
filologiese detail-kritiek aangaat, tot dit ene voorbeeld, om tans nog een plaats te
bespreken uit een histories hoofdstuk: III, 181 lezen wij: ‘In 1762 werd de adel,
welken Peter I hersteld had door Peter III van zijn dienstplicht ontlast’. Het bijzinnetje
over Peter I, d.i. Peter de Grote van Rusland, is onjuist; hetgeen van Peter III wordt
verteld, is wel overeenkomstig de waarheid, maar aan de lezers ontgaat de zeer grote
betekenis van dit feit voor de ontwikkeling der lijfeigenschap, en men krijgt de indruk,
dat die ook aan de schrijver ontgaat. Van ouds was de arbeid der boeren ten bate der
landheren een beloning geweest, door de keizers aan deze laatsten gegeven voor hun
dienstplichtigheid aan de staat. In de loop der tijden was de afhankelikheid der boeren
van de heren tot onvrijheid, zelfs slavernij geworden, terwijl de regering de
oorspronkelike juridiese betrekkingen uit het oog verloor; vandaar allerlei juridies
onmogelike maatregelen van Peter de Grote, vandaar ook de beschikking van Peter
III van 1762, die als logiese consequentie de onmiddellike bevrijding der boeren had
moeten hebben. Wanneer Schamelhout een grondiger studie had gemaakt van de
historicus Kljoetsjewskij, dan zou hij aan de hand van diens werken de grote lijnen
der Russiese historie hebben kunnen schetsen, inplaats van, zoals tans, deze te
beschrijven in de vorm van een groot aantal los aan elkaar hangende details, die
bovendien niet altijd juist zijn. O.a. zou Kljoetsjewskij hem hebben kunnen behoeden
voor de onjuiste voorstelling van het aandeel van Boris Godoenow's regeringsperiode
aan de verslaving van de boerenstand, op pag. 179.
De passage over Godoenow (III, 179 v.) geeft mij nog aan-

1) Wat wil die vage uitdrukking zeggen? Dit Pruisiese Mazoers is een Pools dialekt; het verschilt
vrij sterk van de beschaafde spreektaal, maar dat geldt ook van andere dialekten.
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leiding tot een opmerking van geheel andere aard. ‘Niettemin’, zegt Schamelhout,
‘wordt hij [Godoenow] geprezen als een der goedhartigste en edelmoedigste tsaren,
die in Rusland hebben geheerscht. Daarvoor moet men naar ons modern begrip noch
zeer goed noch zeer edel zijn’. Deze laatste zin moge wellicht niet onjuist zijn, toch
vind ik hem hinderlik. Een zo schampere beoordeling der geschiedenis van een volk
zou er nog door kunnen, als zij voortvloeide uit een zelfstandige, deskundige
bestudering er van, - waar dat niet het geval is, doet zij te kort aan de waardigheid
van haar onderwerp; ik meen trouwens, dat een grondige studie, die doordringt in
de innerlike tragiek der verschijnselen, in het algemeen de historieschrijver zal
behoeden voor elke veroordeling, die niet wordt toegelicht door een overtuigende
documentering.
Deze zelfde opmerking geldt ook voor de telkens door de schrijver herhaalde
schampere opmerkingen aan het adres van de Volkenbond, door hem ‘Statenbond’
genoemd. Zeker, hetgeen na de wereldoorlog gedaan is voor minoriteiten en andere
niet zelfstandige naties, moet velen teleurstellen, en de activiteit van de Volkenbond
in dezen is dikwels weinig energiek; vandaar zijn allerlei bittere ontboezemingen
begrijpelik. Maar een veelzijdige studie van de nieuwe tijd doet toch iemands ogen
opengaan voor de onmogelikheid om, gezien de onvolmaaktheid der mensen en de
psychiese qualiteiten der mensegroepen, in de atmosfeer van haat en wantrouwen,
die na een wereldoorlog van vier jaar onvermijdelik was, humaniteits-idealen van
verdraagzaamheid en altruïsme op stel en sprong te verwezenliken. Men mag zich
bedroeven en zich boos maken over de kortzichtigheid en baatzuchtigheid van volken
en hun leiders, maar, als men zichzelf daarboven verheven voelt, is toch de eerste
plicht, om met zijn eigen juistere inzichten mee te werken aan de opbouw van het
geheel. Dat kan men o.a. doen door waarschuwende, zelfs verwijtende woorden,
maar in een boek, dat naar een zekere ‘standing’ streeft, moeten zulke woorden op
een kalmer, voornamer toon gezegd worden, willen ze niet afstotend werken, te meer
wanneer niet alle kritiek, die men uitspreekt, juist is. Een voorbeeld hiervan:
Subkarpaties Rusland ‘wordt bestuurd door vreemdelingen, die de belangen der
inheemsche bevolking evenmin behartigen als vroeger de Magyaren’ II, 285). Moet
een dergelijke schampere veroordeling niet allen terecht ontstemmen, die, erkennende,
hoeveel er door de Praagse regering en de Tsjechoslo-
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vaken voor de Subkarpatiese Russen nog niet gedaan of onbevredigend gedaan is,
toch anderzijds de eerbied afdwingende prestaties op het gebied van schoolwezen
en bosexploitatie (om alleen deze te noemen) met eigen ogen hebben waargenomen?
Na deze kritiek op het boek van de heer Schamelhout durf ik te vrijmoediger de
lectuur er van aan de lezers van dit tijdschrift aan te bevelen. Zij dienen te weten,
dat hier geen vakman op 't gebied van Oosteuropese kultuur en geschiedenis aan het
woord is, dat er meer spelfouten in namen voorkomen dan gewenst is, dat het aantal
onjuist meegedeelde feiten zeer groot is (zo groot, dat wie op sommige gebieden
zich deskundig acht, ook die feiten, die zich aan zijn directe contrôle onttrekken, niet
zonder een zeker voorbehoud aanneemt), dat de apodictiese toon niet altijd de
objectiviteit ener mededeling garandeert. Met die wetenschap gewapend zal men dit
boek met profijt lezen; het deugt niet voor leerboek, maar wel voor leesboek, en ik
zou niet weten, welk ander leesboek zo veelzijdig oriënteert over de Slaviese volken,
hun nationale idealen, hun teleurstellingen en successen in verleden en heden en over
de lessen die hieruit te trekken zijn voor de toekomst.
Nergens ter wereld zal men in een samenhangend gebied zoveel volken vinden,
die zich bewust zijn van hun nationale waardij, voortvloeiend uit een langdurige
nationale traditie, en die zo hardnekkig voor hun nationaliteit hebben moeten kampen,
als in Oost-Europa. Vandaar dat Oost-Europa het beste studieterrein is voor wie zich
in 't algemeen interesseert voor de verhouding van natie tot staat en voor de daaruit
voortvloeiende minoriteitskwesties. Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik
om nog op enige problemen in te gaan, waarover Schamelhout's beschouwingen de
lezers van zijn boek dwingen ernstig na te denken.
Op een geheel andere wijze dan in de andere staten, die door Slaven bewoond
worden of Slaviese minoriteiten hebben, is het nationaliteitenprobleem opgelost in
de Unie van Socialistiese Sowet-Republieken, waar men zoveel mogelik territoriale
eenheden heeft geschapen, beantwoordende aan de uitbreiding der afzonderlike
nationaliteiten. In elk van die republieken bestaat een zekere nationale kulturele
autonomie, vooral tot uiting komende in het ver doorgevoerde gebruik der eigen taal,
ook in administratie, rechtspraak enz., en verder: in het vrij cultiveren der nationale
tradities, in zoverre die niet in botsing kunnen geraken met de communistiese
ideologie, naar welks
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verwezenliking de gehele Unie in de allereerste plaats streeft. Schamelhout spreekt
herhaaldelik van de Sowetistiese nationaliteiten-politiek met grote sympathie en het
federalistiese principe van de Sowetunie stelt hij aan andere staten met meer dan één
nationaliteit telkens weer ten voorbeeld; hij spreekt een waar woord, als hij zegt, dat
het niet-oplossen der brandende kwesties in verschillende landen tengevolge heeft,
‘dat de minderheden geen vertrouwen in het rechtsgevoel van de Geneefsche instelling
[de Volkenbond] hebben en dat velen hulp van Moskou verwachten’. Inderdaad is
dat geen gering gevaar, in de eerste plaats voor Polen, dat steeds nog zijn Oekraïense
(= Kleinrussiese, Roeteense) kwestie en andere minoriteits-kwesties niet op een
wijze, die de minderheden bevredigt, heeft kunnen oplossen, - en de sympathieën
van zekere minoriteiten voor de Sowetunie mogen voor de regeringen, die in dezen
direct belanghebbenden zijn, een aansporing te meer zijn om met alle krachten naar
een rechtvaardige oplossing der hangende vraagstukken te streven. In deze zin kan
ik het begrijpen, dat Schamelhout de Sowetunie ten voorbeeld stelt, maar hij maakt
dikwels de indruk, met zijn sympathieën veel verder te gaan en door zijn waardering
voor de federatieve indeling naar de nationaliteiten de keerzijde der medaille, het
ondergeschikt maken van al het andere, ook de nationale idealen, aan de
communistiese ideologie, heel zwak te zien. Gesteld eens, dat België werd veranderd
in de Unie van een Vlaamse en een Waalse republiek, elk met eigen administratie
en eigen taal, maar tegelijk vóór alles de elkaar opvolgende voorlopige doelstellingen
van Stalin's communisme met alle dwangmiddelen ener oppermachtige regering
doorvoerend en daaraan alle vrijheid van de persoon ten offer brengend, zouden dan
de heer Schamelhout en vele Vlamingen met hem het niet betreuren, dat juist deze
weg voor 't regelen der nationaliteitenkwestie was gekozen?
Bij een dictatoriese regeling der nationaliteitenproblemen, zoals wij die in de
Sowetunie waarnemen, moet zonder aarzelen menige knoop worden doorgehakt, en
dan blijft achteraf telkens de vraag bestaan: Is het verstandig geweest? Was er
voldoende grond voor de gekozen oplossing? Zulk een geval doet zich voor bij de
Wit-Russen. Schamelhout, die bij voorkeur de naam Wit-Roetenen gebruikt, welke
de eigen individualiteit tegenover de Grootrussen scherper accentuëert, juicht de
kulturele autonomie der Witrussen warm toe. ik
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plaats hier een vraagteken. Terwijl ik, wat de Kleinrussen of Oekraïeners betreft,
gaarne erken, dat het bewustzijn van een eigen volk met eigen taal en eigen tradities
te zijn, zich langs lijnen van geleidelikheid zo sterk ontwikkeld had en zo diepe
wortelen had geschoten, dat er alle aanleiding was voor het toekennen van een zeer
hoge graad van nationale autonomie, is de Witrussiese beweging veel zwakker
geweest en hier heeft het erkennen en bevorderen der nationale gedachte iets zeer
kunstmatigs. Zeker, eeuwen geleden had de Litause staat een Witrussiese
kanselarijtaal, maar de traditie hiervan is afgebroken. Wat er vóór de revolutie in 't
Witrussies werd geschreven, had, inzoverre het niet volkskunst in lokale dialekten
was, toch meer 't karakter van wat bij ons in plaatselike of gewestelike
volksalmanakken in de volkstaal verschijnt dan dat men 't op één lijn kan stellen met
geschriften in algemeen-Nederlandse of algemeen-Russiese taal. Is in zulk een geval
aanwakkering van het particularisme in 't belang van 't volksgeluk? Al schreef ook
Geert Grote een Saksies-Overijsels, al verschijnen er tans ook novellen in Overijsels
dialekt, is er daarom behoefte aan een eigen Overijselse schrijftaal in plaats van het
algemene Nederlands? Evenmin was er behoefte aan een Witrussiese schrijftaal voor
algemeen en officieël gebruik. En doordat de spelling, vooral door 't doorvoeren van
a voor o in zwakbetoonde lettergrepen, er naar streeft, zoveel mogelik van 't
Grootrussies af te wijken, wordt de kunstmatige scheidsmuur nog hoger. - Evenzo
kan men zeggen - en 't wordt vaak gezegd -, dat het voor de Slovaken beter ware
geweest, als zij in het midden der negentiende eeuw niet een nieuwgecreëerde
schrijftaal in gebruik hadden genomen inplaats van het vroeger in Slovakije gebruikte
Tsjechies. Die opmerking is geheel juist, maar toen de Tsjechoslovaakse staat na de
wereldoorlog de talenkwestie te regelen had, was de Slovaakse schrijftaal reeds een
door de traditie van enige geslachten gesanctionneerd feit; men moest zich neerleggen
bij de bestaande toestand; door dat niet te doen, had men groter kwaad gesticht dan
door het aanvaarden van het betreurenswaardige, maar niet meer weg te cijferen
taaldualisme.
Een kritiese beschouwing van de op het gegeven moment bestaande toestanden
en een voortbouwen hierop in heden en naaste toekomst is de noodzakelike conditie
voor elke gezonde actie op 't gebied van nationaliteitkwesties. Men zal zeggen: dat
is een waarheid als een koe, - en dat is ook inderdaad het geval,
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maar ook zulke waarheden mogen nog wel eens herhaald worden, wanneer men
waarneemt, hoezeer bij velen, die nationale doeleinden nastreven, de realistiese
gezichtspunten worden verdrongen door romantiese. Zeker, het heden is te beter
gefundeerd, naarmate het rust op een sterker fundament van traditie, en in zoverre
heeft het verheerliken en in-stand-houden van nationale tradities een reële betekenis.
Maar afzonderlike feiten uit het verleden hebben op zichzelf weinig of geen waarde
voor de nationale kwesties van tans. En toch is de geest van de overtuigde nationalist
vaak zozeer geneigd, steunpunten voor zijn idealen te zoeken in een ver verleden,
dat ook overigens kritiese personen vaak gretig geloven zelfs aan fantasiebeelden.
Menige Oekraïener zal u spreken van de engere verwantschap der Oekraïense taal
met het Servokroaats dan met het Russies en daaraan bewijsgronden ontlenen voor
de rechten van de Oekraïense natie, haar kultuur en haar taal op een van Grootrusland
onafhankelik bestaan. Inderdaad is die Oekraïens-Servokroaatse theorie verdedigd
door de taalkundigen Von Smal-Stockyj en Gartner en zij vindt haar aanhangers bij
een deel der Oekraïense taal-filologen, maar niet bij alle, en bij vele andere
Oekraïeners, die als niet-vakmensen slechts op gezag aannemen. Dat één
niet-Oekraïense filoloog, 't zij dan uit een anti-Oekraïens of uit een neutraal
georiënteerd kamp aan de leer van Von Smal-Stockyj en Gartner gelooft, is mij niet
bekend; voorzover ik weet, wordt die leer algemeen verworpen1) en de gronden
kennende, waarop zij steunt, kan ik mij niet voorstellen, dat een onbevangen
deskundige haar zou verkiezen boven de m.i. onbetwistbare opvatting, volgens welke
in de tiende en elfde eeuw de voorvaderen der tegenwoordige Groot-, Klein- en
Witrussen nog één volk met een vrij homogene beschaving en zeer geringe
taaldifferentiatie waren. Ik heb eens aan een Oekraïense patriot de vraag voorgelegd,
wat het er eigenlik toe deed, of de taalbetrekkingen in zo ver vervlogen eeuwen enger
waren tussen de voorvaderen der tegenwoordige Oekraïeners en die van de Russen
dan wel van de Serven en of niet de bewuste ontwikkeling van een eigen nationaal
voelen, vooral in de negentiende eeuw, maar toch aansluitend aan een sedert de
twaalfde en dertiende eeuw

1) Schamelhout III, 27 meent blijkbaar, dat de ‘verwantschap tusschen Oekrajiensch en
Zuidslavisch’ door de twee Oekraïense geleerden is ‘aangetoond’, maar in dezelfde alinea
spreekt hij toch van de ‘vóorhistorische Oostslavische eenheidstaal’, waartegen de leer van
Von Smal-Stockyj en Gartner juist een protest is.
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gevormd volkskarakter en aan even oude volkstradities, een veel sterker fundament
was voor nationale autonomie. De Oekraïener stemde dat volgaarne toe, maar toch
redeneerde hij een paar minuten later weer over de praehistoriese tijden van zijn
natie! Op dergelijke wijze heeft men in de vorige eeuw in Bohemen veel gefantaseerd
over het heerlike verleden, zoals men dat meende te kennen uit twee oude
handschriften, en de kritiek op die handschriften, vooral door Masaryk, Gebauer,
Goll, die de onechtheid er van zonneklaar hebben aangetoond, brandmerkte men als
een verraad aan de nationale zaak. Wanneer tans echter het Tsjechiese volk
ontwikkelder en rijper voor een eigen bestaan is dan één andere Slaviese natie, dan
is dat niet aan het roemrijke verleden van vroeger eeuwen te danken, maar vóór alles
aan de realistiese denkwijze en arbeidsmethode van de jongste generaties, die hun
bewonderenswaardigste incarnatie hebben gevonden in de persoon van Masaryk.
Masaryk is het type van een moderne demokraat en demokraties is ook zijn
opvatting van het nationaliteiten-probleem. Zijn demokratie is gebaseerd op het
humaniteitsprincipe, dat aan de mens de verplichting oplegt om aan elke medemens
dezelfde mogelikheden te gunnen van geestelik en materieel welvaren, die hij voor
zich zelf wenst; wie dat principe erkent, die werke actief mee aan de opbouw van
een waarachtige demokratie! Welnu, evenals men in de staat voor de rechten der
zwakken en minder bevoorrechten moet opkomen, evenzo heeft in het internationale
leven de kleine natie hetzelfde recht op een zo volledig mogelike ontwikkeling harer
individualiteit, in geestelik en materieel opzicht, als de grote en machtige volkeren.
Wil een volk echter volkomen heer zijn over eigen zaken, dan is daarvoor van meer
belang dan de politieke onafhankelikheid het opheffen van het geestelik peil tot het
niveau der meest ontwikkelde volken. Inderdaad heeft het Tsjechiese volk deze weg
bewandeld: eerst een energieke geestelike evolutie, daarna de verkrijging der politieke
zelfstandigheid. En tans heeft datzelfde volk als taak: om de mogelikheid van een
nationaal bestaan ook te geven aan de andere volken, die met de Tsjechen samen de
Tsjechoslovaakse republiek bewonen, en om die naties der republiek, die nog op een
lager beschavingspeil staan, te helpen zich tot een hoger peil op te heffen. Wil in de
toekomst het Subkarpatiese Rusland, waaraan de republiek zich verplicht heeft de
hoogst
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mogelike graad van autonomie te geven, in staat zijn op een waardige wijze zichzelf
te regeren, dan moet allereerst een energieke opvoedende arbeid verricht worden.
En hetzelfde geldt, zij 't ook in veel mindere graad, voor Slovakije. Autonomie voor
Slovakije, dat is de leus van grote en belangrijke groepen der Slovaakse bevolking;
maar vooralsnog bezit Slovakije niet een voldoende aantal geschoolde intellectuële
krachten om, als gelijkwaardige eenheid naast de Tsjechiese provinsieën, zichzelf
te besturen. Het eerste nodige is dus een intensief volksonderwijs, met de moedertaal
der afzonderlike volken1) als onderwijstaal, en een zich daarbij aansluitend middelbaar
en hoger onderwijs, en het is verblijdend, dat juist op dit terrein de republiek zulk
een grote activiteit ontwikkelt. Een geheel ander aspekt heeft de Duitse kwestie, daar
de Duitsers van Boheme, Moravië en Silezië kultureel gelijkwaardig zijn met de
Tsjechen. De heer Schamelhout acht hen zeer verongelijkt en tekort gedaan; hij zou
gewild hebben, dat men hun volledige nationale autonomie zou hebben gegeven,
samengaande met een federatieve indeling van het land. Daarvoor was echter 1918
allerminst het psychologiese moment. Wijze lieden als Masaryk mogen reeds toen
gehoopt en voorzien hebben, dat de wederzijdse haat en verbittering mettertijd zouden
uitslijten, op dat ogenblik waren ze aanwezig, en het was psychologies ondenkbaar,
dat de Tsjechen de Duitsers niet zouden beschouwen zoals de overwinnaars het hun
overwonnenen plegen te doen. Sedert dien echter is men beiderzijds kalmer geworden,
bij beide naties is de behoefte aan samenwerking geleidelik toegenomen, een groot
percentage der Duitsers stelt zich activisties op de bodem van de in 1918 geschapen
toestand, en, wat de hoofdzaak wel is, het wederzijds vertrouwen tussen de personen
uit beide kampen neemt toe. Wanneer Schamelhout als een typies staaltje van
Tsjechies nationalisme meedeelt, dat op het hotel de Gouden Gans2) deze naam in
twaalf talen, waaronder niet het Duits, is te lezen (II, 230), dan wil ik mijnerzijds
niet nalaten te vertellen, hoezeer ik na de oorlog in datzelfde hotel werd gefrappeerd,
doordat in de slaapkamers de mededelingen voor de gasten alleen in Tsjechies, Frans,
Engels te lezen waren, terwijl de

1) Ik gebruik hier deze uitdrukkingswijze, ofschoon ik de opvatting, dat Tsjechies en Slovaaks
twee variaties van één Tsjechoslovaakse taal zijn, geheel kan billiken.
2) Dit hotel staat op het Václav-plein; Schamelhout noemt een andere straat, die hij helaas ook
nog onjuist spelt.
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Duitse kolom met wit papier was overplakt, de laatste jaren echter zijn de
mededelingen in het Duits teruggekeerd. Hoezeer men elkaar gaat begrijpen en met
elkaar gaat samenwerken, is gebleken bij de ongeregeldheden van September 1930,
toen fascistiese Tsjechiese elementen aanvallen op Duitse bioskopen hebben
georganiseerd. Hoeveel schade die door een kleine groep geënsceneerde
baldadigheden ook aan stad en staat hebben gedaan, het is gebleken, dat de grote
meerderheid der Tsjechen verontwaardigd was over zulk een ingaan tegen de
toenaderingspolitiek en dat de Duitsers dat hebben begrepen en gewaardeerd, zodat
de samenwerking ongeschokt is gebleven. Wanneer in Slovakije de Madjaren in veel
mindere mate dan de Duitsers met de republiek meewerken, dan komt dat, dunkt
mij, minder door onrechtvaardige behandeling van Tsjechoslovaakse zijde dan wel
door een minder realisties inzicht en een zeker hoogheidsgevoel der Madjaren.
Intussen is ook voor de Cisleitaanse gewesten het totnogtoe bereikte nog slechts een
deel van wat men hopen mag, dat eenmaal bereikt zal worden.
Zal dit zijn een federatieve indeling van de staat? Schamelhout zou dit wensen.
‘Staten met grote ethnische minderheden’, meent hij, ‘kunnen niet demokratisch
bestuurd worden, of zij moeten federalistisch ingericht zijn. Anders gaat het niet
zonder censuur, uitzonderingstoestanden, bestuurlijke willekeur, enz.’ (III, 369). Het
is te hopen, dat de Tsjechoslovaakse staat zal tonen, dat vreedzame samenwerking
van nationaliteiten ook zonder een federatieve indeling mogelik is. Ook voor de
Duitsers zou die niet voordelig zijn; terwijl in België Vlamingen en Walen elk een
groot compact gebied bewonen, wonen in 't algemeen de Duitsers in Bohemen,
Moravië en Silezië langs de grenzen als een hier brede, daar smalle, soms zelfs geheel
afgebroken gordel. Autonome provinsies of cantons scheppen zou slechts mogelik
zijn, als men die klein en talrijk maakte en dan zouden de Duitsers ook Praag moeten
opgeven als het centrum, dat het toch ook voor hen is.
Schamelhout acht voor staten met grote minderheden een federatief systeem de
enige mogelikheid, en de federatieve indeling der Sowetunie stelt hij aan andere
Slaviese staten ten voorbeeld. Tegelijk echter meent hij, wanneer hij de wanhopige
pogingen beschrijft om de inwendige organisatie van Joegoslavië te regelen, dat
‘decentralisatie en dictatuur onvereenig-
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bare begrippen zijn’ (III, 372). Moeten wij daaruit afleiden, dat dan toch volgens
hem de Sowet-oplossing der kwestie een principiële contradictie bevat? Dan kan hij
slechts hopen, dat langs demokratiese weg Polen, Tsjechoslovakije, Joegoslavië
zullen geraken tot een federatieve indeling van de staat. Vooralsnog geloof ik niet,
dat dit in al die drie gevallen de enige of zelfs de juiste oplossing is.
Ligt niet de verklaring van het voortduren der nationaliteiten-moeilikheden naast
het nationaal egoïsme van mensen en mensegroepen ook in de ingewikkeldheid,
bijna zou men zeggen: onontwarbaarheid, der histories gegroeide toestanden? ‘Niet
de steden, maar het platteland bepaalt de nationaliteit in de Sowjetunie, een gezonde
grondslag, welken alle onderdrukte volken zullen aanvaarden en welke het best met
de ethnographische gegevens strookt.’ Aldus de heer Schamelhout III, 257. In haar
algemeenheid lijkt mij die stelling niet rechtvaardig. Oost-Galicië moge een in
hoofdzaak Kleinrussies land zijn, de hoofdstad Lemberg (Pools Lwów, Klr. Ljviv)
is een stad van vooral Poolse kultuur, die reeds bloeide in de eeuwen, toen in het
omringende land de Kleinrussiese kultuur vegeteerde of sluimerde, en die zich
gehandhaafd heeft, toen de Oekraïense nationale gedachte tot nieuw leven gewekt
was. Die Poolse kuituur heeft recht op een verder voortbestaan; is dat gegarandeerd,
wanneer men van Oost-Galicië een Oekraïense autonome provincie maakt? En wat
van Lemberg en andere Oostgaliciese steden geldt, geldt bijvoorbeeld ook van Wilna
(Pools Wilno), een in hoofdzaak Pools centrum temidden van een kultureel vrij
laagstaande Witrussiese bevolking, of van Charjkow, een van ouds in hoofdzaak
Grootrussiese stad, tans de hoofdstad der Oekraïense Sowetrepubiek. De steden aan
het platteland opofferen, dat is onrechtvaardig, al is het misschien nog
onrechtvaardiger het omgekeerde te doen.
Zulke gevallen, die de bijna onoverkomelike moeilikheden in het licht stellen,
welke vaak aan een billike oplossing van nationaliteitenproblemen in de weg staan,
geven ons, Noordnederlanders, alle reden om ons gelukkig te prijzen, dat wij in een
staat leven, die zulke kwesties niet kent. Wij kunnen ons intussen uitnemend
voorstellen, dat een Zuidnederlander, die ze wel bij ervaring kent en dageliks er onder
lijdt, niet tevreden is met ze van alle kanten te bekijken, maar de knopen wil
doorhakken. En zeker is het ook de plicht der neutrale buiten-
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staanders, die alle gelegenheid hebben om zich over elke kwestie een zo onpartijdig
mogelik oordeel te vormen om met de middelen die hun ten dienste staan, liever door
Volkenbondsmethoden dan naar Sowetrussiese recepten, mee te werken aan de
oplossing dezer problemen, welker rechtvaardige regeling een der hoofdcondities is
voor de gezondmaking van ons werelddeel.
Leiden.
N. VAN WIJK.
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Verschijningen en verschijnselen
VIII: Aart van der Leeuw's ontwikkelingsgang.
(Naar aanleiding van: ‘De Opdracht’ en van ‘Kleine Rudolf’, beide N.V.
Nijgh en van Ditmar's Uitgeversmaatschappij.)
IV: Nadering tot de werkelijkheid.
In ‘De Opdracht’ en ‘Kleine Rudolf’, twee - blijkens wat het uitblijven van gedichten
bij deze dichter beteekende ongetwijfeld weder moeiten-rijke - jaren na ‘Ik en mijn
Speelman’ geschreven, vindt deze dubbele vraag haar, ondanks het ontbreken van
rechtstreeksche getuigenissen toereikende antwoord. Dat de groote verrukking over
zijn ontdekking van Traherne, waaruit ‘Ik en mijn Speelman’, waaruit vooral de
Valentijn-figuur ontstaan waren, weer voor het praktisch vraagstuk der onmiddellijke
persoonlijke nood wijken en Valentijn zijn beteekenis van navolgbaar voorbeeld dan
verliezen zou, was onvermijdelijk. Traherne's geloof in het wezensonderscheid
tusschen een ware en een schijn-werkelijkheid, de eerste voorwaarde waaronder
Valentijn dat zijn kon, berustte hierop dat het Aardsche Paradijs, de hof van Eden,
de ideaalstaat van natuur en menschen, voor Traherne een historische werkelijkheid
was, evenzeer als het verlies van het Paradijs door de zondeval, en - zij het dat de
maning van Golgotha Traherne niet als een Thomas à Kempis of een Pascal tot
smartelijke navolging, maar tot ‘joyful contemplation’ riep - tot zoen voor die val
Christus' Kruisdood. Anders dan, in het zuiver natuurlijke, bij een Leopardi die,
onder de onwillig gedulde en nauwlijks erkende invloed van Rousseau meer dan die
van de Bijbel, als Traherne aan zijn ideaalstaat in het leven der menschheid de zelfde
beteekenis toekende als aan de jeugd in het leven van de enkeling, maar de eenmaal
verloren geluksstaat slechts in korte, door hun gevolgen des te smartelijker
droombegoochelingen hervindbaar noemde; anders dan, in het van
goddelijkheidsverlangen doordrongen natuurlijke, bij Traherne zelf, was de ideaalstaat
van natuur en menschheid, die van der Leeuw ‘de gouden eeuw’ noemde, niet meer
dan een in het verleden verwezenlijkt gepeinsde schoone droomvoorstelling. Zij
miste de historische werkelijkheidswaarde, welke bij
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Leopardi, die slechts één enkele werkelijkheid erkende, voor de latere menschheid,
evenals de jeugd voor het later bestaan van de enkeling, slechts een toenemende
heerschappij van de smart overliet, maar waarop bij Traherne, dank zij diens
wezensonderscheid tusschen een ware werkelijkheid en een schijnwerkelijkheid,
onder bepaalde voorwaarden de heerschappij van het geluk gevestigd kon worden.
Niet alleen, echter, drukte Traherne's wezensonderscheid aldus zijn eigen onmisbaarste
beschouwing der wereld niet uit, ook de tweede voorwaarde bezat voor hem ten
slotte slechts geringe praktische beteekenis. De neiging tot het enkel-goddelijke had
in zijn eigen persoonlijkheid altijd een te beperkte plaats gehad, de natuur was voor
hem toch altijd te zeer de onmisbare middelaar tusschen hem en het goddelijke, voor
een ander deel van zijn ervaring zelfs bevredigend doel in zich zelf geweest, dan dat
een geloof, volgens hetwelk ook het Aardsche Paradijs nooit meer dan een prefiguratie
van het Hemelsche zijn kan, zonder een innerlijke ommekeer die de heele grondslag
van zijn leven veranderde, genoeg dwingende macht over hem kon hebben om hem
de verwezenlijking van het Aardsche Paradijs tot onmiddellijke werkelijkheid te
doen verzaken, of hem op de strijd voor die verzaking zijn heele bestaan te doen
inzetten.
Hoe diep van der Leeuw zich van dit alles bewust werd, dat wil zeggen hoe weinig
er van die ommekeer sprake was en hoe helder hij tot het inzicht kwam, dat de beide
in Valentijn belichaamd gedroomde voorwaarden voor hem zelf onvervulbaar waren,
dat bewijzen die twee gewichtigste verschillen waardoor de beide laatste verhalen
zich van ‘Ik en mijn Speelman’ onderscheiden: de volstrekte afwezigheid, allereerst,
van de droom aan het Hemelsch Paradijs, die Valentijn de verwezenlijking van de
droom aan het Aardsche verzaken deed, maar zelfs van die heele op het goddelijke
gerichte innerlijke bemoeienis die zijn neiging tot Arcadie in de neiging tot het
Aardsche Paradijs veranderd had. Een onderscheid waaruit geenszins volgt dat de
goddelijkheidsbehoefte sinds ‘Ik en mijn Speelman’ voor van der Leeuw zijn groote
belang verloren had, - zijn vroegere werk geeft het recht deze mogelijkheid uit te
sluiten - maar slechts, dat het wegvallen van Valentijn als navolgbaar voorbeeld een
andere oplossing van zijn persoonlijk vraagstuk vereischte en dat hij voor het zoeken
van die oplossing een richting ingeslagen was, waarin het goddelijkheidsverlangen
hem voorloopig niet rechtstreeks helpen kon. Iets
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van een ommekeer, immers, vinden wij in zijn beide laatste verhalen wel degelijk,
een gansch andere dan die de vervulling der tweede voorwaarde vooronderstelde
echter, een tegengestelde, die zich - en dat is het tweede gewichtige onderscheid
tusschen hen en ‘Ik en mijn Speelman’ - in dier voege onmiskenbaar als nadering
tot de buitengesloten wereld openbaart, dat zoowel de hoofdfiguur van ‘De Opdracht’
als kleine Rudolf ons weder als aan het maatschappelijke vreemde, van uit dit laatste
beschouwd min of meer belachelijke en minderwaardige, tot zekere hoogte ook
inderdaad ontoereikende droomers voorgesteld worden, dat van der Leeuw beide
deze hoofdfiguren nu midden in diezelfde maatschappelijke ‘werkelijkheid’ plaatste
van welke Valentijn zich in ‘ik en mijn Speelman’, aan het slot van hoofdstuk 44,
schouderophalend had afgewend, en van hun verhouding tot die maatschappelijke
wereld het hoofdmotief van zijn verhaal maakte.
Ook deze nadering tot de buitengesloten werkelijkheid kan uit de twee laatste
verhalen zelf, maar op een zeer gewichtig punt daarnaast ook uit de beschouwing
over Traherne bevredigend verklaard worden. Wat van der Leeuw altijd buitengesloten
had, dat was, voorzoover door intuïtie, liefde en droom niet doordrongen of
doordringbaar, de wereld van instinct, drift en de door deze beheerschte aandrang
tot daden, doch deze bijzonderlijk in de vorm waarin zij hem aan het begin van zijn
leven uit zijn eenheid geschokt had: het zoogenaamde ‘maatschappelijke’. Van een
nieuwe wereldervaring en -beschouwing, waarin instinct, drift en daad, waarin dus
ook de volle werkelijkheid der natuur hun erkende en aanvaarde plaats zouden vinden,
is in van der Leeuw's werk tot op zijn dood toe niets voelbaar geworden. Zoo daar
een nadering tot de werkelijkheid in tot uiting kwam, was dit dus enkel een nadering
tot de maatschappelijke. Reeds eerder wees ik er op, dat van der Leeuw zich om de
innerlijke rechtvaardiging voor zijn buitensluiting van die maatschappelijke wereld
nimmer zichtbaar bekommerd had. Toen de ondermijning van zijn kans op
verwezenlijking van zijn paradijsdroom tot onmiddellijke werkelijkheid hem meer
en meer van de droom zelf afhankelijk maakte en deze dus in zich zelf de kracht
moest zien te vinden om des dichters geluk tegen aanrandingen van buiten, maar niet
minder van binnen, te verdedigen, had Traherne hem door zijn wezensonderscheid
tusschen schijnwerkelijkheid en ware werkelijkheid daartoe een tijdlang in staat
gesteld. Dat
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wezensonderscheid als grondslag voor zijn eigen leven onaanvaardbaar gebleken,
bleef zijn geluk nog steeds als te voren van de droom afhankelijk, maar was nu
bovendien de gerechtvaardigdheid van de droom onvermijdelijk tot een probleem
geworden, van welks oplossing op haar beurt zijn verdedigende en bevredigende
kracht afhing: een probleem dat, eenmaal bewust, te minder ontweken kon worden,
nu de onmiddellijke verwezenlijking van de droom, door wier geluk hij het vroeger
had kunnen verwaarloozen, ondermijnd werd en van de droom zelf nu veeleer
gevraagd werd, wat de poging om hem te verwezenlijken niet voldoende vermocht
te geven.
De nadering tot de - maatschappelijke - werkelijkheid waarvan ik sprak en die wij
in ‘De Opdracht’ en ‘Kleine Rudolf’ kunnen waarnemen, bewijst dat van der Leeuw
dit probleem, de innerlijke gerechtvaardigdheid van zijn buitensluiting der
maatschappelijke wereld, zoowel naar buiten, ik bedoel haar gerechtvaardigdheid
tegenover het buitengeslotene, als subjectief, dat wil zeggen, haar gerechtvaardigdheid
als persoonlijke levenshouding, onder de oogen zag en die gerechtvaardigdheid
twijfelachtig of zelfs onerkenbaar bevond. In beide de laatste verhalen in beide
vormen als motief aanwezig, is in ‘De Opdracht’ vooral de eerste vorm van zijn
probleem het hoofdmotief, in ‘Kleine Rudolf’ de tweede. In welke richting hij de
oplossing van dat probleem in de eerstgenoemde vorm, de gerechtvaardigdheid der
buitensluiting tegenover het buitengeslotene, zocht, een kritisch voorbehoud bij zijn
bijna onbeperkte bewondering voor Traherne verschaft ons daarvan in zijn kort na
‘De Opdracht’ geschreven beschouwing over Traherne's ‘Centuries’ een duidelijke
aanwijzing. Wat hij daar over Traherne zei - dat deze ‘door zonder uitzondering alle
maaksels der menschen, ja zelfs hun gansche samenleving van godvervuldheid buiten
te sluiten’, ‘zijn liefde en zijn deernis aan die gebieden juist en die grenslanden
onttrekt, waarin het meest geleden wordt’, en ‘aan de ontelbare menigte der
ellendigen’ aldus ‘geen troost’ geeft, - gold ook voor zijn eigen verleden. Schreef ik
in het voorgaande, dat van der Leeuw in zijn alomvattend door intuïtie, liefde en
droom bepaald zijn een ‘van nature christelijke ziel’ was, dan miste het woord liefde
daar één beteekenis, wier ontbreken aan deze laatste woorden, in hun strengste en
tegelijk innigste zin genomen, afbreuk deed: de beteekenis van die smartelijke
‘caritas’, die afstand van eigen geluk doet, zich zelf leed ge-
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troost, om met anderer leed mede te leven, en anderer leed te verlichten. De nadering
tot de werkelijkheid die wij na ‘Ik en mijn Speelman’ bij hem waarnemen, nu, kan
aldus gekarakteriseerd, maar tevens beperkt worden, dat zij het rechtstreeksch gevolg
van des dichters innerlijke ontwaking tot het inzicht in de noodzaak van de liefde
ook in die bijzondere beteekenis van onbaatzuchtig lijden met en voor anderen was.
Datgene in de maatschappelijke wereld, waartoe van der Leeuw's innerlijk dus
naderde, was niet de volledige maatschappelijke wereld, maar dat waren al die andere
slachtoffers der maatschappelijke wereld, die, aan haar macht weerloos overgeleverd
en door geen droom begenadigd, zonder uitzicht ontberen en lijden moeten. Naderen
deed hij daar nu toe, omdat hij, over de gerechtvaardigdheid van zijn ten behoeve
van eigen ongestoord geluk buiten zijn aandacht en belangstelling sluiten ook van
die lijdensgebieden aan het twijfelen gegaan, begrepen had, dat zij op die aandacht
recht hadden, en dat dit een verantwoordelijkheid op hem legde, waaraan hij zich,
zoodra hij haar erkend had, evenmin onttrekken kon, als hij, ook in zich zelf, die
beperking eenmaal herkend, het door zijn buitensluiting van dat leed verengde, te
egotistische, te subjectivistische karakter van zijn ervaring, en daardoor van zijn
persoonlijkheid, nog langer aanvaarden kon.
Welke macht dit inzicht in de noodzaak van een zelfverloochenende liefde, sinds
‘Ik en mijn Speelman’ gekregen had, maar ook, hoezeer daar nog altijd meer het
dwingende inzicht in de noodzaak van die liefde dan haar innerlijke werkelijkheid
zelf werkte, zien wij vooral in ‘De Opdracht’. De hoofdfiguur is nog steeds de aan
de maatschappelijke wereld waarbinnen hij leeft innerlijk volslagen vreemde, en
blijkens allerlei aanwijzingen ook ontoereikende droomer. Op zijn innerlijke
verwantschap met Don Quichotte had van der Leeuw op bladzijde III van zijn
‘Kinderland’ gewezen: als een Don Quichotte plaatst hij zijn Droomer nu, binnen
de maatschappelijke werkelijkheid, tegenover de Dader, die aan Napoleon of
Mussolini doet denken. De grondgedachte van ‘De Opdracht’ is, dat deze Don
Quichotte-figuur, hoezeer hij ook erkennen moge dat zijn geluk in de droom ligt en
dat zijn droomerschap hem het leven in de maatschappelijke werkelijkheid tot een
beproeving maakt, desondanks, daar anderen hem noodig hebben, een zedelijke
verantwoordelijkheid erkent, die hem bij de harde, zakelijke Dader, de Werkgever,
naar de
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betrekking doet dingen, zonder welke hij zijn in een trieste straat weerloos
verkommerende vrouw en kinderen niet voeden kan, en dat hij, wanneer de Werkgever
hem met de uitvoering van drie proef-opdrachten belast, inderdaad al het mogelijke
doet, om zich van die opdrachten ten behoeve der zijnen zoo goed mogelijk te kwijten.
De drie opdrachten zijn, naar hun letterlijke bedoeling, echter niet uitvoerbaar.
Onderling stemmen zij hierin overeen, dat zij alle juist ten doel blijken te hebben de
hoofdfiguur van het verhaal aan de overmachtige geluksdroom, die zijn taak in de
maatschappelijke werkelijkheid tot een zware last en hemzelf voor die taak
onbekwaam maakt, reddeloos over te leveren: midden uit de harde en steenige stad,
de onverbiddelijk naakte en luidruchtige straten en de daarin voort jachtende menigte
telkens opnieuw de onweerstaanbare landelijke idylle van zijn levenslange
kinderdroom te doen opbloeien, die zijn volharding in het verzaken van die droom,
in zijn deelnemen aan de maatschappelijke wereld te verijdelen dreigt. Staat hij, met
de driedubbele boodschap uit de wereld van de droom, die hij op zijn tocht naar drie
maatschappelijke oplossingen gevonden heeft, ten slotte weer voor de norsche
Werkgever, dan blijkt ook deze zelf niet meer dan een illusie, en ziet de droomer
hem tot de zon boven een in volmaakte schoonheid verwezenlijkt Arcadie veranderen.
‘Een wonder’, mompelt hij, ‘maar dan is deze lange dag van beproeving mijn leven
geweest en ben ik overgegaan naar een andere wereld.’ Als hij die aan de hand van
het meisje zijner droomen nu echter betreden kan, zien wij hem - anders dan, in
verwante omstandigheden, de figuur uit Roland Holst's ‘De Afspraak’ - van die
volmaakte persoonlijke geluksverwezenlijking zich afwenden en, binnen de harde,
onbevredigende maatschappelijke wereld, de verzorging van zijn gezin kiezen.
‘De Opdracht’ is geen realistisch-psychologisch verhaal. Het is een zinrijke fantasie
die in haar vorm - men denke aan de lange wandeling door het gebouw van de
Werkgever, het onbereikbare wegdeinen van Lindeman in het straatgewoel, het
benauwende wachten voor de boomen aan de overweg, de eindelooze tremrit, de
onverwachtsche gedaanteverwisseling van de Werkgever - op niets zoo zeer als op
het verhaal van een nachtelijke droom lijkt. Van een nachtelijke droom heeft zij
tevens het onberekenbare, al is van der Leeuw er op de gewichtigste punten niet in
geslaagd, die onberekenbaarheid
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zonder afbreuk aan haar zelf de uit te drukken zin te doen dienen, en krijgt het verhaal
daar, waar de aandacht al te zeer van de te beleven gebeurtenis naar een verstandelijk
te berekenen gedachte afgeleid wordt, een allegorischer karakter dan het
droomkarakter feitelijk toeliet. Wat die zin is, juist deze artistieke tekortkoming van
‘De Opdracht’ dwingt de lezer te stelliger zich daarvan helder bewust te maken. Zoo
kan het hoofdmotief van ‘De Opdracht’ eerst ten volle verstaan worden, wanneer
wij door kritische bezinning het uit zich zelf zeker niet voldoende duidelijke feit
gezien hebben, dat de verhouding van de droomer tot zijn gezin ons nergens op de
gewone wijze als een verhouding tegenover vrijwillig aangegane, nu uiteraard dan
ook vanzelfsprekende en zonder schande niet verloochenbare verplichtingen, evenmin
echter - want liefde in de gewone beteekenis heeft de droomer alleen voor ‘het meisje’
uit zijn levenslange kinderdroomen - als een verhouding van liefde, maar als een
verhouding van deernis met het door het maatschappelijke lijdende en ontberende:
indien als een plicht, dus als een plicht uit medelijden voorgesteld wordt, en dat de
afstand van het geluk dus inderdaad een offer, uitdrukking van de erkenning eener
zedelijke verantwoordelijkheid ook tegenover het niet-intiemst eigene, tegenover
althans de grensgebieden der maatschappelijke wereld is. In verband met ditzelfde
bezwaar zou de blijkens het slot onmiskenbare bedoeling van het verhaal ook door
dat element in de Don Quichotte-figuur geschaad kunnen worden, dat in een
heldenmoedige strijd voor het alleen in de waan van de held waardevolle maar in
zich zelf waardelooze, of in het onbaatzuchtig ondernemen van te eenenmale
onverplichte taken bestaat, zou van deze kant bekeken de herhaalde herinnering aan
Don Quichotte sommigen de ongewettigde vraag kunnen doen stellen, of de schrijver
des droomers afstand van Arcadie, zijn aanvaarding van een moeizame zorg voor
vrouw en kinderen, ook in de gebruikelijkste zin van dat woord als een
‘don-quichotterie’ wilde voorstellen. Het derde punt is de vereenzelviging, op
bladzijde drie, van de ook altijd door een hoofdletter onderscheiden Werkgever met
God, wier beteekenis wij eerst ten volle beseffen gaan, als zijn gedaanteverwisseling
aan het slot hem tot de Arcadische God gemaakt heeft en het diens eenige doel dan
geweest blijkt, deze getrouwe bewoner van droomland aan de maatschappelijke
wereld te ontfutselen. Begrijpen wij de Werkgever van uit dit
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aan het slot gewonnen inzicht, dan is al wat aan des droomers keuze voorafgaat, al
wat hij nog vlak voor die keuze als ‘de beproeving’ ziet die hem zijn geboren
bewonerschap van droomland telkens opnieuw spontaan heeft laten bewijzen en die
hem zijn verwezenlijking van de volmaakte idylle in een volmaakt Arcadie des te
heerlijker zal maken, is dit alles in waarheid één lange en zware verzoeking van de
Arcadische droom om hem de maatschappelijke wereld te doen verzaken: verzoeking
die hij weerstaat, omdat hij, in de maatschappelijke wereld geplaatst, in verlichting,
binnen zijn eigen kring, van leed en ontbering zijn taak erkent en deze aanvaarden
wil.
Hoofdmotief van ‘De Opdracht’ was van der Leeuw's onderzoek naar de
gerechtvaardigdheid van zijn buitensluiten der maatschappelijke werkelijkheid
tegenover deze zelf. Wij hebben gezien, dat hij die gerechtvaardigdheid althans
tegenover een deel der maatschappelijke wereld, zijn lijdende en door geen droom
bevrijde of bevrijdbare medeslachtoffers der maatschappelijke wereld leerde
ontkennen, maar dat die ontkenning tevens een lacune in zijn eigen voorafgaande
levenservaring onderstelde. Het onderzoek naar de subjectieve rechtvaardiging van
die zelfde buitensluiting, de vraag derhalve, of de buitensluiting ook persoonlijk
inderdaad wel noodzakelijk geweest was en of haar oorzaak blijvend als dwingende
aanleiding tot volharding in de buitensluiting erkend kon wörden, ging daarmee hand
in hand. Het binnentreden, ten behoeve van het lijdende en ontberende dat haar niet
vermocht te ontsnappen, van de maatschappelijke wereld was in ‘De Opdracht’ als
willen en moeten erkend. De vraag of achter dat willen en moeten nu ook een kunnen
stond, of de droomer, een plaats en een taak aanvaardend die zijn binnentreden in
de maatschappelijke wereld vooronderstelde, tot dat binnentreden ook werkelijk in
staat was, bleef in ‘De Opdracht’ onaangeroerd. In een andere vorm luidde die vraag:
of het minderwaardigheidsgevoel, dat de dichter tot de buitensluiting der
maatschappelijke wereld gedwongen en dat hij aan zijn pijnlijke jeugdaanrakingen
met deze te danken gehad had, of dat minderwaardigheidsgevoel inderdaad voldoende
op ingeschapen ontoereikendheid berustte, om de buitensluiting een leven lang
noodzakelijk of zelfs maar wenschelijk te maken. Van der Leeuw's antwoord op die
vraag is ‘Kleine Rudolf’. De man van ‘De Opdracht’ was ontoereikend. Hij zelf - en
hier ligt zijn afwijking van het Charlie Chaplin-type, dat zich de
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smartelijke bewijzen van zijn ontoereikendheid, zijn belachelijkheid steeds opnieuw
over het arm en gelukkig hoofd brengt zonder daardoor ooit tot het naakte besef van
zijn toestand wakker geschokt te worden - is zich daarvan wel bewust, want de
vergelijking van zijn persoon met Don Quichotte is zijn eigene, maar dat bewustzijn
blijft bij hem zonder de ontwrichting van zijn zelfbesef, het
minderwaardigheidsgevoel, dat het smartelijk zou maken. Met Rudolf staat het gansch
anders. De vraag is bij deze niet: of ingeschapen droomerschap noodzakelijk
ontoereikendheid veroorzaakt. Rudolf, immers, hoe bijna mismaakt klein ook, is
toereikend. Voorzoover hij het niet is, heeft hij dit enkel aan de ontwrichtende werking
van zijn aanvankelijk wel verklaarbaar, maar te willoos gehoorzaamd, te gretig
gekweekt, en daardoor gevaarlijk geworden minderwaardigheidsgevoel te wijten.
Wat in de hoofdfiguur van ‘De Opdracht’ natuurlijk was, is in Rudolf dus
grootendeels pervers: of het uit het gevoel van lichamelijk tekort, uit droomerschap,
of uit beide tezamen voortkomt, een in deze vorm en met deze kracht onnoodige
hersenschim, die het heele zielsleven zoozeer verwringt, dat zij zelfs in staat blijkt
de volmaakte idylle in het volmaakte Arcadie, wanneer het lot die ondanks alles
verwezenlijkbaar maakt, voorzoover het van Rudolfs beschikking afhangt voor goed
te verijdelen. Hoe deze, wanneer ‘alles’ nochtans te grijpen en te genieten voor hem
klaar ligt, onbekwaam blijkt zijn minderwaardigheidsgevoel te overwinnen door
‘zijn zaak’ op dat ‘alles te stellen;’ hoe hij er enkel in slaagt het meester te worden
door haar ‘op niets’ te stellen; zijn daaruit voortvloeiend huwelijk met Jeanne, waarin
ook het tweede motief, van de deernis, nu beteekenis krijgt, als in het vroegere boekje
echter zonder dat het een alles beheerschende en hervormende gevoelswerkelijkheid
blijkt; hoe, na Jeanne's dood, wanneer hij zijn zaak toch nog op alles heeft leeren
stellen, de laatste bouwval van zijn minderwaardigheidsgevoel als vrees voor de
geslachtsgemeenschap met Martha nog steeds een bolwerk blijkt, waaruit hij enkel
bevrijdt wordt, doordat Martha zelf het overrompelt en afbreekt, - aan de
grondgedachte van ‘Kleine Rudolf’ doet dit niets af. Beslissend is daarvoor slechts,
dat het minderwaardigheidsgevoel als een verklaarbare, maar nuttelooze en gevaarlijke
waan erkend wordt, dat het Arcadie waarin Rudolf zich, dank zij de zelfde
goedgunstigheid waarmee van der Leeuw ook het avontuur van ‘Ik en mijn Speelman’
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zoo ongevaarlijk maakte, aan klemmender bewijzen voor de deugdelijkheid van zijn
overwinning onttrekken mag, om er met Martha zijn nog slechts door de
doodsgedachte bijwijlen overschaduwde geluksidylle te verwezenlijken, niet langer
een asyl is, maar uitsluitend een lusthof.
Terwijl ‘Ik en mijn Speelman’ samenvatte, konden ‘De Opdracht’ en ‘Kleine
Rudolf’ niet meer dan een voorbereiding zijn. Tot wat, - door van der Leeuw's dood
laat dit zich slechts uit eenige aanwijzingen bevroeden. Dat hij zijn Rudolf enkel van
diens minderwaardigheidsgevoel verloste, om hem onmiddellijk daarna het volmaaktst
Arcadie binnen te zenden, heeft zijn beteekenis. Tot een nieuwe, zich in een nadering
tot de werkelijkheid openbarende ontwikkeling gedrongen, mocht hij haast vanzelf
naar het punt teruggekeerd zijn, waarop zijn verwijdering van die werkelijkheid
begonnen was, en zich in zijn streven om de aanleiding tot die verwijdering op te
heffen, zeer begrijpelijk tot de maatschappelijke vorm der buitengesloten wereld die
haar veroorzaakt had beperkt hebben, - toch, niet uit de maatschappelijke vorm van
instinct, drift, daad, maar uit dezen zelf, en zijn ingeschapen afkeer van hen moet
zijn neiging tot Arcadie het eerste verklaard worden. Kon hij die afkeer niet in zijn
wortel overwinnen,1) dan zou hij, ook al werd het binnentreden der maatschappelijke
wereld hem door geen minderwaardigheidsgevoel meer verhinderd, zijn geluk altijd
onvermijdelijk, ik zou zelfs willen zeggen instinctief, in een idyllisch-arcadische
levens- en voor alles natuurervaring blijven zoeken. De noodzaak van een nieuwe
beslissende strijd, maar daardoor tevens de mogelijkheid van een laatste, kostbaarste
vrede lag hierin besloten van het oogenblik dat die drang naar zijn persoonlijk geluk,
die behoefte aan het uit de maatschappelijke wereld teruggetrokken genot van een
lusthof door hem zelf niet geheel meer gebillijkt kon worden, het inzicht in de
noodzaak van een binnentreden der maatschappelijke wereld, van een met het daar
weerloos en uitzichtloos lijdende en ontberende mede-lijden integendeel reeds geboren
was. Door het besef van haar noodzaak in elk der beide laatste verhalen, maar vooral
in ‘De Opdracht’, waar het hoofdmotief is, centraal en dwingend probleem geworden,
heeft deze deernis zich noch in ‘De Opdracht’, noch in de

1) Zoo de wenschelijkheid van die overwinning hem gedurende de laatste jaren van zijn leven
tot het bewustzijn gekomen mocht zijn, heeft dit voor zijn werk toch nog geen beteekenis
kunnen krijgen en moeten de in die bewustwording besloten mogelijkheden in deze
beschouwing dus verwaarloosd worden.
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Jeanne-episode van ‘Kleine Rudolf’ tot zulk een alles beheerschende en hervormende
innerlijke werkelijkheid kunnen ontwikkelen, als welke zij, zeer veel meer dan een
ontsluitend inzicht, een vorm van naar binnen en naar buiten bevrijdende en
vervullende liefde is. In Rudolf ontstaat zij pas, nadat deze voor zich zelf alles
opgegeven, ‘zijn zaak op niets’ gesteld had. Als plicht openbaarde zij zich in ‘De
Opdracht’, waar, - de dichter wist het - zoo de werkelijkheid der liefde de drijfkracht
geweest was, ‘in Gods naam’ geluid zou hebben, wat thans, in de slotwoorden, slechts
‘in godsnaam’ kon zijn.
Een ‘in godsnaam’, een nog vooral als onvermijdelijkheid beseft blijven van de
deernis, dat bij niemand begrijpelijker is dan bij een dichter, zóó sterk en bewust op
het geluk gericht als van der Leeuw, en voor wie het nieuwe beginsel, afstand van
zijn harmonische lusthof, aanvaarding van het lijden in de maatschappelijke chaos,
zoozeer het opgeven van zijn heele voorafgaande levensvorm eischte: een dichter,
die zich, hoewel, gelijk ik al zeide, in zijn alomvattend door intuïtie, liefde en droom
bepaald zijn, een ‘van nature christelijke ziel,’ niettemin dáárom, weder zeg ik
instinctief, van de Christus-figuur afgewend had, omdat in deze het lijden primair
was, maar die zich, misschien nog zonder het zelf al helder te beseffen, nu feitelijk
toch een navolging Christi oplegde toen hij binnen de chaos der maatschappelijke
wereld met en voor anderen lijden zoo nog niet als voltooiïng en volkomenheid der
liefde, dan toch als onontwijkbare plicht erkend had. Van een nieuwe, beslissende
strijd sprak ik, en zoomin als uit het totaal ontbreken van de goddelijkheidsbehoefte
in de beide laatste verhalen volgt dat deze sinds ‘Ik en mijn Speelman’ haar groote
belang voor hem verloren had, zoo min mag uit het feit dat Rudolf na de nog vrij
abstracte deernis met Jeanne in het volmaakte Arcadie zijn geluk en ontplooiïng
vindt, afgeleid worden, dat Pan ten slotte toch sterker dan Christus gebleken zou
zijn, dat van der Leeuw, op het ‘zacht leger’ van zijn Arcadische droom, deze strijd
in de toekomst vermeden zou hebben. Naast die door Nijhoff zoo treffend aangeduide
‘zielskracht’ om ‘het innerlijke, onaanrandbare in stand te houden’, bezat van der
Leeuw ook die drang naar voortschrijding en overschrijding, waarvan ons ‘In
Memoriam’ gewaagde en waarvan zijn eigen beeld van de telkens opnieuw zijn zang
te boven stijgende leeuwerik de schoonste uitdrukking is. De noodzaak van de deernis
met het in de maatschap-
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pelijke wereld weerloos en uitzichtloos ontberende en lijdende te erkennen, gaf dat
‘innerlijke, onaanrandbare’ een diepere zin, die het tevoren zóó niet bezeten had,
maar die de dichter, zonder het nu zelf ‘aan te randen’, dan ook niet meer had kunnen
verwaarloozen. Dat die diepere zin van het eigen innerlijk iets van zijn
kunstenaarschap eischte, waardoor al wat hij tot dan toe gemaakt had innerlijk
overschreden moest worden, en tegenover welke dus geen herhaling van het vroegere
voldoende beteekenis kon gehad hebben, dat kan van der Leeuw onmogelijk verborgen
gebleven zijn.1)
Niet slechts wat, maar ook hoe zijn latere arbeid geworden zou zijn, laat zich uit
zijn beide laatste verhalen niet opmaken. Zoo zeker en noodwendig als daar, door
hun hoofdfiguren, de dichter zelf met zijn innerlijke problemen nog in het midden
van zijn aandacht stond en de monologische vorm daarvan een kenmerkende
uitdrukking is, zoo zeker is slechts,

1) Hoewel beide verhalen de ruimheid, de volheid, de - men denke aan het ontbreken van het
door Valentijn's verbeeldingrijke geest zoo fijne religieuse element - veelzijdigheid, het
tegelijk lichte en dóórtrillende van ‘Ik en mijn Speelman’ missen, zijn zij, vooral door toon,
rhythme en talrijke bekoorlijke details van ziening en bespiegeling, veelszins aantrekkelijke
werkjes. Toch heeft hun in stof en vorm zoo rechtstreeks op één bepaalde kant van hun
schrijver betrokken- en ten deele ook eerst uit deze verklaarbaar-zijn gevolgen gehad, die
hun waarde als kunstwerk eenigermate beperken. De voornaamste vraag die van der Leeuw's
latere prozaproductie, het kleine verhaaltje ‘Het Landpad’ dus inbegrepen, kan doen rijzen,
is, of hij als kunstenaar niet bezig was zich te zeer aan een bepaald, in ‘Ik en mijn Speelman’
voor het eerst opgeroepen type te binden, maar aldus noodzakelijk ook het dat type in de
mond gelegde proza onwenschelijk te vereenvormigen. Ik zou die vraag in deze geest willen
beantwoorden, dat het genoemde bezwaar wat ‘De Opdracht’ en ‘Kleine Rudolf’ betreft niet
groot is. De persoonlijke beteekenis ook van zulke schijnbaar onpersoonlijke verhalen
vaststaande, blijkt, zoodra wij ‘Ik en mijn Speelman’, ‘De Opdracht’ en ‘Kleine Rudolf’ van
uit van der Leeuw's ontwikkeling beschouwen, niet alleen, dat de schrijver dat type, dat in
beginsel toch onmiskenbaar zekere aspecten van zijn eigen persoonlijkheid
vertegenwoordigde, moest blijven vasthouden tot hij het in dat beginsel overwonnen zou
hebben, maar tevens dat het, eenmaal overwonnen, waarschijnlijk ook niet meer teruggekomen
zou zijn. Trouwens bestaan, zoowel tusschen de drie hoofdfiguren, als in de sfeer, de
verwikkelingen, en de bijfiguren rondom hen voldoende verschillen, om de groote
verwantschap tusschen de hoofdfiguur in ‘De Opdracht’ en ‘Kleine Rudolf’ aesthetisch
aanvaardbaar te doen blijven. Teveel is, voor wie de drie langere verhalen kennen, misschien
het verhaaltje ‘Het Landschap’, dat wel in zooverre iets nieuws brengt, dat zijn figuur - geen
minderwaardige of abnormale ditmaal, maar een maatschappelijk omlaaggesukkelde toch
nog altijd - aan de vernieling van de levenslang uit zijn jeugd in zijn herinnering bewaarde
landelijkheid door de stad, dank zij de kleine spontane weldaad van een vreemd kind haar
smartelijke werking weet te ontnemen en aldus van der Leeuw's latere innerlijke richting
weder duidelijk doet waarnemen, maar dat in sfeer en detail te zeer met zijn voorgangers, in
het bijzonder met Rudolf overeenstemt, om in dezelfde mate waardeerbaar te zijn.
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dat het gevonden en aanvaarde inzicht niet tot levende, alles hervormende
werkelijkheid geworden had kunnen zijn, zonder dat, niet langer, in welke gedaante
dan ook, de dichter zelf, maar de in en door het maatschappelijke ontberende en
lijdende menschelijkheid de grondgedachte en de vorm van zijn arbeid bepaald zou
hebben. Een minder subjectieve, een - want door zijn bewust, op grond van zuiver
subjectieve motieven buitensluiten van een deel der werkelijkheid was ook zíjn werk
ongetwijfeld in zekere mate subjectivistisch - minder subjectivistische, een
objectievere, ruimere en veelzijdigere kunst zou daaruit voortgekomen zijn. Het
vermoeden is gewettigd dat van der Leeuw, aan het edelste in zijn wezen en streven
getrouw, het moeizaam pad, dat hij de laatste jaren van zijn leven door zijn innerlijke
aandrang gedreven gezocht en gevonden had, ook inderdaad betreden zou hebben.
Het bezit van die aandrang was beslissend. De voldoening, die de herder van ‘De
Herdersfluit’ uit ‘Het Aardsche Paradijs’, tegenover David's harpspel, Cecilia's
orgelspel en de koren der engelen, over zijn eigen bescheiden fluit voelt, had van
der Leeuw zonder die aandrang ook voor zich zelf genoeg kunnen achten. Eerder
nog, had hij het, als die andere herder uit het laatste gedicht van dezelfde afdeeling,
zoo hij dan geen schepter, bisschops- of veldheers-, maar een herdersstaf moest
wezen, als een zeldzaam voorrecht kunnen voelen, dit, door God gesneden en
geschaafd, in diens eigen hand te zijn. Op een leeftijd, waarop de meesten alle
verkenning en ontginning reeds lang verzaakt hebben, is hij, deze stille, een tocht
naar vreemde gebieden begonnen, die juist voor hem te bezwaarlijker moest wezen,
omdat zijn heele voorafgaande leven op het vergeten van hun bestaan gebouwd
geweest was, en dit vergeten met zijn persoonlijke aanleg deels te intiem
overeenstemde dan dat, was de dood niet tusschenbeide gekomen, strijd en leed hem
niet overvloedig verzekerd geweest waren.

IX: De Germaansche oudheid.
(De Germaansche Oudheid, door Prof. Dr. Jan de Vries, Haarlem, N.V.H.D.
Tjeenk Willink en Zoon, 1930).
‘Mijn doel’, schrijft prof. de Vries in het ‘Besluit’ waarmee hij zijn boek eindigt,
was, ‘die kanten der Oudgermaan-

Leiding. Jaargang 2

167
sche beschaving te behandelen, die gewoonlijk in het duister worden gelaten of
minder juist worden voorgesteld’. Minder juist worden voorgesteld, namelijk, doordat
de oude schatting van onze voorouders door de klassieke volken als ‘barbaren’ nog
steeds niet overwonnen is, en zoowel wat betreft het karakter als wat betreft de
beteekenis van hun cultuur misverstanden in het leven houdt of veroorzaakt. De Vries
is tot het inzicht gekomen dat hij, ook al liep hij aldus ‘gevaar als algemeen heidensch’
te beschouwen ‘wat slechts bijzondere ontwikkeling van het Noorden is geweest’,
en ‘om bovendien een tijdsverschil van een tiental eeuwen uit te wisschen’, bij het
beoordeelen van ons eigen Germaansche verleden beter deed den loop van de
geschiedenis van IJsland dan van Rome te bezien. Dat inzicht nu, in de noodzaak
‘om de heidensche Germaansche cultuur aan zich zelf en niet aan die van Rome te
meten’, heeft hem bij het schrijven van zijn boek tot richtsnoer gediend.
Een welkom boek. Zooals de Vries zelf zegt, slechts een keuze uit een, zij het
onvolledige toch overrijke stof, een keuze echter ruim genoeg om van alle belangrijke
elementen in het wezen en het leven der oude Germanen een indruk, een voorstelling
te geven, die ons hen beter dan te voren kennen en begrijpen doet. In talrijke, tot
dertien afdeelingen gegroepeerde hoofdstukjes behandelt hij, na een voorafgaande
omgrenzing van het begrip ‘Germaansche Oudheid’, eerst het ras, het dagelijksch
leven, het familieleven, de maatschappelijke vormen en de karaktereigenschappen
der Germanen; vervolgens hun geloof, hun voornaamste goden, hun
wereldbeschouwing en hun kerstening; daarna de oud-Germaansche letterkunde en
de Germaansche kunst; om ten slotte met eenige beschouwingen over ‘De Germanen
en hun Omgeving’ te eindigen. Terwijl uit dit overzicht reeds blijkt, dat de Vries
niets onbehandeld gelaten heeft zonder het welk zijn beeld van de oud-Germanen
op een hoofdpunt onvolledig gebleven zou zijn, maakt de kortheid, de
overzichtelijkheid van zijn zeventig hoofdstukjes zijn boek bij uitstek gemakkelijk
en aangenaam leesbaar. Het feit dat hij, behalve een geleerde, tevens een kunstzinnig
man en een schrijver is, geeft het, naar de vorm en de stof, daarbij kwaliteiten die in
andere geschriften van deze aard al te vaak gemist, in het zijne des te meer
gewaardeerd worden. Afdeelingen als ‘Familieleven’, waartoe het hoofdstuk over
de beteekenis der Germaansche familie
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zulk een gelukkige inleiding is, als ‘Karaktereigenschappen’, met zijn toelichtingen
aangaande de trouw, het stamgevoel, het noodlot, de zelfbeheersching, de bloedwraak
en de gastvrijheid bij de oude Germanen, afdeelingen als die over hun geloof, hun
goden en hun wereldbeschouwing, met hun uitweiding over de beteekenis van de
doodenvereering en hun interessante interpretatie van Odin als Doodengod of
anderszins, zal niemand kunnen lezen, zonder zich de oude Germanen nader te voelen
dan te voren, zonder hen beter te kenen en warmer te waardeeren.
Op een enkel punt liet de schrijver onduidelijkheden over, die hij in een herdruk
misschien kan opheffen. Ietwat verwarrend, bijvoorbeeld, is de althans schijnbare
tegenstrijdigheid tusschen de uitspraak op blz. 98: ‘In tijden van oorlog bloeit het
stamgevoel, in tijden van vrede tiert het individualisme’, en die op blz. 101: ‘Kent
dus de Germaansche oudheid geen individualisme, het kent wel de persoonlijkheid’.
Het betoog van blz. 270 zou ik aangevuld en toegelicht willen zien. Wanneer het, na
de intrede van het ijzer, niet minder dan duizend jaar duurde ‘voor zich een nieuwe
kunst ontwikkelen’ ging, zou ik willen weten, of de vóór die invoer van het ijzer
reeds tot hooge bloei gekomen bronskunst door deze ijzerinvoer plotseling haar eind
vond; zoo ja, waarom dit zoo was en of dit inderdaad alleen door de invoer van het
ijzer verklaard kan worden; zoo neen, welke ontwikkeling de bronskunst gedurende
dat reusachtige tijdperk dan doormaakte, en, indien van deze latere bronskunst geen
overblijfselen bestaan, waaraan dit volgens de Vries geweten moet worden. Op een
ander punt maakt deze het, mij althans, niet duidelijk hoe Kriemhilt, door ‘haar
broers’ te offeren ‘om haar vermoorden echtgenoot te wreken,’ zich, gelijk het op
blz. 123 heet, ‘naar Germaansche begrippen aan de heiligheid der familiebanden
vergreep’, wanneer, gelijk hij op blz. 55 schreef, - en van uit deze gezichtshoek kent
hij de in allerlei Germaansche streken gebruikelijke huwelijksroof van de vrouw
door de man zelfs ‘een diep-religieuzen achtergrond’ toe - ‘de vrouw door hét huwelijk
deel werd van een andere familie’, ‘het toetreden van dit volkomen vreemde element
voor het geluk van de familie van den man’ immers ‘gevaren kon meebrengen’, en
de vrouw, tot vrijwaring van deze tegen ‘dien schadelijken invloed’, door de wijze
waarop haar overgang plaats had, ‘van het wezen, dat haar door de geboorte in een
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andere groep eigen was’ dus geheel vrij gemaakt moest worden. Schrijft de Vries
dat de Duitsche dichter (van het Nibelungenlied) ‘de beteekenis der oude
verhoudingen merkwaardigerwijze niet meer besefte’, en dat ‘de Scandinavische
Gudrun, die haar broers wreekt door haar man te dooden’ niet alleen tragischer maar
ook Germaanscher dan de Kriemhilt van het Nibelungenlied was, dan vraag ik mij
af, of niet integendeel volgens zijn eigen voorafgaande beschouwingen juist Kriemhilt
de beteekenis der oude verhoudingen het getrouwst was, en of, wanneer ook Gudrun
als volkomen Germaansch beschouwd moet worden, hieruit niet volgt, dat de
Germanen het, gezien hun opvattingen over het wezen der familie voor hen zoo
moeilijke vraagstuk van het huwelijk niet bevredigend opgelost hadden en de praktijk
zich ook bij hen dus eenvoudig richtte naar de vraag of in het bijzondere geval waarin
het zich voordeed, de liefde voor de man dan wel de drang van het bloed het sterkst
was.
Of de Vries gelijk heeft, wanneer hij, als in de laatste regels van zijn Besluit, met
de mogelijkheid rekening houdt, dat ‘betere kennis ons er toe brengen zal in de
Germaansche cultuur elementen te vinden, die ook ons in den tegenwoordigen tijd
nog van nut kunnen zijn, krachten werkzaam te zien, die wij ook nu nog in dienst
kunnen stellen van de vooruitgang der cultuur’, d.w.z. wanneer hij uit de innerlijke
verwerking van wat zijn studie aangaande het raseigen der oude Germanen als
resultaten oplevert, nog ander praktisch nut dan vermeerdering, verzuivering en
verdieping van ons weten verwacht? In de eerste plaats zou dat raseigen daarvoor
tegenover dat van tot andere rassen behoorende volken met voldoende scherpheid
en zekerheid afgegrensd moeten worden, om ons bepaalde trekken inderdaad als
trekken speciaal van onze Germaansche voorouders te doen erkennen. Interessant
lijkt mij hier, wat de Vries over de Germaansche ornamentiek als uitdrukking van
het Germaansche ras-eigen en met name van die uit de tijd der Volksverhuizing
schrijft. Zou ik eenerzijds zijn stelling dat de Germaansche kunst van die tijd door
haar verwerking van diermotieven haar afhankelijkheid van de Romeinsche bewees,
niet zonder nadere toelichting laten gelden, en kan ik dat enge verband tusschen de
Romeinsche en de Germaansche kunst der Volksverhuizing tot op die toelichting
niet dadelijk erkennen, aan de andere kant meen ik, dat de Vries tusschen de
Germaansche kunst en de Oud-Iersche te
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weinig verband legt en met de, uit een vergelijking van hun beider aard en
geschiedenis blijkende overeenkomsten tusschen die twee sierkunsten bij het
vaststellen van het Germaansche ras-eigen te weinig rekening gehouden heeft. Het
is waar dat hij in zijn hoofdstuk over ‘De Germaansche Ornamentiek in den
Wiking-tijd’ naast de invloed van het Frankische Rijk en Byzantium ook die van
Ierland noemt, maar zelfs daar wordt wel de Karolingische, doch niet de Iersche
invloed nader gekarakteriseerd, terwijl met betrekking tot de Germaansche kunst der
Volksverhuizingstijden van de Iersche zelfs geen gewag gemaakt wordt. Toch behoeft
men Oud-Iersche sierkunst slechts met Oud-Germaansche te vergelijken, om tusschen
het ook volgens hem Keltische werk der eerste en het Germaansche overeenkomsten
te zien, die veel van wat de Vries als kenmerkende trekken der Germaansche aan
wijst ook voor die der Iersche doen gelden, maar van de karakteristiek der
Germaansche op die punten dan ook wel degelijk weder een probleem maken.
Wel degelijk, schrijf ik, en meer dan aan het hier besproken boek denk ik bij deze
woorden aan de Vries' belangwekkende studie over ‘Het Germaansche Vormgevoel’
in De Gids van Mei 1930, waar hij naar aanleiding van de overeenkomsten tusschen
een Noorsche fibula en de kapitalen der Iersche handschriften de meening uitsprak,
dat de Scandinavische ornamentiek ‘van den Wikingen-tijd niet als een ontleening
uit den vreemde’ verklaard kan worden, en haar ‘geweldige en zelfstandige
ontwikkeling’ trouwens reeds voldoende bewijst ‘dat dit vruchten van eigen bodem
zijn;’ waar hij, naar aanleiding van de Scandinavische skalden-poëzie - hoewel hij
ten onrechte schrijft, dat haar ‘gekunsteldheid’ nergens haar weerga heeft toch
ongetwijfeld bij de gedachte aan de Iersche - de stelling verdedigt, dat vaststellen
van een afhankelijkheid ten opzichte van uitheemsche gelijksoortige verschijnselen,
maar al te vaak met de verklaring van een historisch verschijnsel verward wordt, en
dat wij wijzer doen met de skaldenpoëzie en de wikingen-ornamentiek als een
‘rechtstreeksche’, ‘door en door Germaansche’ ‘uiting van heidensch-Germaansch
kunstgevoel te beschouwen’. ‘Heidensch-Germaansch’, zegt de Vries. Het verdient
echter de opmerking dat, terwijl de Germaansche sierkunst en skalden-poëzie na de
intrede van het Christendom blijkbaar spoedig bezweken zijn, de Iersche skaldenkunst
eerst na Patrick en Columcille haar eeuwenlange
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ontwikkeling en zelfbestendiging begon, de Iersche sierkunst, blijkens van de zevende
eeuw en later dateerende werken als de boeken van Kells, MacDurnan of Durrow,
maar ook blijkens beroemde overblijfselen van smeedkunst in het museum van
Dublin, daarentegen juist in dienst van het Christendom, en met behoud van al haar
grondtrekken, haar hoogste rijkdom en volkomenheid bereikte. Erkennen wij tusschen
de Iersche en de Scandinavische sier- en skaldenkunst de essentieëele overeenkomsten
die ook moeilijk ontkend kunnen worden, dan volgt uit het gezegde, dat het door de
Vries gebruikte woord ‘heidensch’ ook wat de Scandinavische betreft als kern- en
kentrek nog zorgvuldig bepaald en beperkt zou moeten worden, voor het op deze
wijze bruikbaar kan zijn.
Er volgt echter nog meer uit. Al zou juist zijn, dat noch de Scandinavische sierkunst,
noch de Scandinavische skaldenpoëzie uit ontleening van buiten verklaard mogen
worden, onjuist lijkt mij zeer zeker, dat althans het zoo verschillende lot van innerlijk
diermate overeenkomstige kunstsoorten als de Iersche en Scandinavische sierkunst
en skalden-poëzie voor de vaststelling van het Germaansche ras-eigen niet van het
allergrootste belang zou zijn. Wanneer - het typisch ‘heidensche’ in het wezen van
die kunst laat ik hier nu verder terzijde - de Iersche sierkunst wel, de Scandinavische
daarentegen niet in staat gebleken is, om met behoud van haar wezen, of zelfs van
haar bestaan, het Christendom in zich op te nemen, wanneer de eerste juist in dienst
van het Christendom haar schoonste volkomenheid bereikte, de tweede echter zooal
niet door, dan toch na de kerstening te gronde ging, dan rechtvaardigt dit althans de
onderstelling, dat inniger dan met het Scandinavische het wezen van deze sierkunst
met het Iersche verweven geweest moet zijn. Ook al zou men niet willen toegeven,
dat daar ook de vraag naar de afhankelijkheid der Scandinavische kunst van de Iersche
weder een nieuwe wettiging door krijgt - te eer nog, daar het skaldengedicht onder
de Germanen ‘een uitsluitend noorsch verschijnsel’ geweest is, maar daarentegen
wel onder de karakteristieke voortbrengselen der tot een ander ras gerekende Ieren
behoort - dan blijkt het uit die bloei van de Iersche, die ondergang van de
Scandinavische sierkunst na de kerstening toch in elk geval in hooge mate gevaarlijk,
als uiting van specifiek Scandinavisch, dat wil zeggen Germaansch ras-eigen een
beginsel van sier- en skalden-kunst op te eischen, dat meer dan van het Scan-
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dinavische van het Iersche volkseigen gedurende eeuwen een onwegdenkbare uiting
geweest is.
Wil men van de vaststelling van een specifiek Germaansch ras-eigen ook voor
deze tijd praktisch voordeel hopen, dan moet dit niet alleen tegenover dat van,
voorzoover wij weten tot andere rassen behoorende volken met meer scherpte en
zekerheid af gegrensd worden, dan de Vries het op dit belangrijke punt gedaan heeft,
en dan op dit punt misschien mogelijk is, maar in niet mindere mate zou ook de
afleiding van dat ras-eigen uit zijn eigen kenmerkende voortbrengselen moeten
vaststaan, en zelfs zou, om zulk een vaststelling van hun ras-eigen voor de latere
vertegenwoordigers van het ras praktisch vruchtbaar te kunnen maken, bewezen
moeten zijn, dat het ras-eigen reeds uit de voortbrengselen der oude Germanen - men
stelle zelfs, dat zij volledig tot ons gekomen waren - in voldoende mate gekend kan
worden. Noch op het eene noch op het andere punt lijkt de Vries' boek mij geheel
overtuigend en met eenige opmerkingen, weder naar aanleiding van zijn
beschouwingen over kunst en letteren, deze bewust of onbewust onmiddellijkste
uitdrukkingen van innerlijk wezen en leven, wil ik dit nog even toelichten. Terecht
wijst hij er op dat de Germaansche ornamentiek de indruk geeft ‘van een wilde
hartstochtelijke lijnenextase’, maar dat die kunst niettemin ‘een haarfijn afgewogen
symmetrie’ bezit. Schrijft hij in ‘Het Germaansche Vormgevoel’ nu echter dat ‘de
meesterlijk doordachte compositie een kwestie van techniek’ is, zegt hij daar verder
dat ondanks de beheerschtheid van deze kunst ‘het klassieke maatgevoel’ geheel
ontbreekt, en dat dit ‘de triumf van den hartstocht’ beteekent, ‘die niet geleerd heeft
aan regels te gehoorzamen’, en wil hij op blz. 280 van het hier besproken boek uit
die kunst voor de karakteristiek van het Germaansche ras-eigen dan alleen een
‘zichzelf verterende hartstocht’ doen gelden, die in de tijd der Volksverhuizing
uitdrukking zou geven aan ‘de hevig uitbarstende kracht, die over de oude grenzen
heenbreekt, geweldige dingen onderneemt en maar al te vaak te midden van glansrijk
bevochten overwinningen te gronde gaat’, dan lijkt ook hij mij op dit bijzondere punt
een oogenblik voor de verleiding om het Germaansche vanuit het klassieke, vanuit
klassieke of klassicistische vormbegrippen te beoordeelen bezweken te zijn, maar
komt het problematieke in de praktische bruikbaarheid van dergelijke
ras-karakteriseeringen mijns inziens ook hier weder
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duidelijk aan het licht. Daargelaten immers, dat die zelfde ‘zichzelf verterende
hartstocht’, die aan geen regels gehoorzamen zou, voor zijn artistieke verwezenlijking
meer dan het klassieke een geduld vereischte, dat eer aan een zich uit eigen krachten
voedende dan aan een zich zelf verterende hartstocht voor volmaaktheid, voor de
vorm doet denken, en elders misschien wel geëvenaard, maar nooit overtroffen werd,
is het ook wat het resultaat, het aldus geschapen kunstwerk betreft, toch
vanzelfsprekend dat de beheersching, de symmetrie, de harmonie der fraaiste Iersche
of Scandinavische ornamentiek niet alleen enkel als ‘een kwestie van techniek’
beschouwd mag worden, maar, in het schoonste wat ons bewaard is, zelfs vóór die
befaamde ‘bandeloosheid’, ‘grilligheid’, regelloosheid’, ‘bewegingsoneindigheid’
haar eerste kenmerk is, daar niet zij aan de laatste, maar deze laatste aan haar
gehoorzaamt, en haar vaak ook daar nog gehoorzaamt, waar zij zelf zich door die
grilligheid schijnbaar doorbreken laat. Het is misschien ook hierom, om dat
gegeven-zijn van een heerschende tucht - tucht, in de vorm van het werk vaak
verwezenlijkt, maar met een volstrektheid die tegenwoordigen eerst nog weer leeren
moeten, door de kunstenaar gehoorzaamd - het is misschien hierom, en omdat ook
het Christendom een tucht is, dat de Iersche sierkunst haar hoogtepunt bereikte, toen
de Christelijke tucht de hare een dieper zin gaf, en, als op sommige der
onvergelijkelijkste ornamentale bladzijden der genoemde boeken, het Kruis de
dwingende vorm werd, waar het bandelooze zich binnen liet binden, de gril zijn wet
in erkende, de regelloosheid haar onschendbare kader, de bewegingsoneindigheid
het geluk van haar rust en begrenzing in vond.
Bewezen zou, om de vaststelling van het Germaansche ras-eigen praktisch
vruchtbaar te maken, moeten zijn, dat het uit zijn eigen karakteristieke voortbrengselen
met voldoende zuiverheid als zoodanig vastgesteld kan worden. De moeilijkheid,
om naast elkander bestaande kunstverschijnselen als eenerzijds de sierkunst en de
skalden-poëzie, anderzijds de Edda-poëzie en de familiesaga, met hun uit
tijdverschillen niet verklaarbare wezensverschillen op één duidelijk omlijnbaar
Germaansch ras-eigen terug te brengen, wil ik hier verder nog slechts in het
voorbijgaan aanstippen. Daarnaast zou, naar ik zeide, bewezen moeten worden, dat
een met eenige zekerheid uit de oud-Germaansche voortbrengselen afgeleid ras-eigen
in voldoende mate als het Germaansche ras-eigen erkend zou
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mogen worden, om ons, gelijk de Vries, de nakomelingen der oude Germanen met
eenige grond te doen verwijten dat zij door sommige van hun latere
cultuurverschijnselen het wezen van dat ras, hun ras, geweld aangedaan hebben. Hoe
zorgvuldig de Vries zich voor de, in Duitsche rasgeestdriftigen gehekelde
overdrijvingen gehoed moge hebben, toch geloof ik dat zijn gezonde weerzin tegen
allerlei verschijnselen in het leven en werken van de hedendaagsche afstammelingen
der Germanen hem er toe gebracht heeft het hier omschreven probleem iets
eenvoudiger te zien dan het zijn kan. Die twijfel rijst bij mij op, wanneer ik op blz.
230 van zijn boek lees dat ‘de schuld’ - voor het feit dat ‘de eentonige val der
gelijkmatige verzen, het gebrek aan een rijke coloratuur, het overheerschen van
stugge medeklinker-verbindingen ons den indruk van een harde en barbaarsche
vormloosheid geven’ - ‘grootendeels bij ons ligt, die voor de verleiding van een
melodieuse streeling te zeer bezweken zijn, om het gevoel voor de eischen onzer
eigen taal ongerept te hebben bewaard’. ‘Het strafrijm’, schreef hij aan het slot van
zijn beschouwing over ‘Het Germaansche Vormgevoel’, ‘moge nog zoo zeer passen
bij den aard onzer taal, het kan niet meer tot leven worden teruggeroepen’. Geheel
nauwkeurig is deze laatste zin niet. Zoo de Vries meent dat het stafrijm bij de aard
van onze taal past, dan kan hij daarbij niet aan het klinkerstafrijm denken, gelijk hij
dat in zijn boek als element van het Germaansche stafrijm beschreven heeft, en moet,
wat onze taal betreft, dat Germaansche stafrijm ook volgens hem zelf dan in ieder
geval toch reeds tot het medeklinkerstafrijm beperkt worden. Zou het nu juist zijn,
dat dit in onze poëzie dood is? En spreekt de Vries met recht over de eischen ook
van onze taal, alsof haar karakter als poëzietaal, beter dan naar de beste taalkunst
van latere tijden, naar die van de oude Germanen vastgesteld zou kunnen worden?
Ongetwijfeld, wanneer men uit de voortbrengselen der oude Germanen met
zekerheid ‘het’ ras-eigen ‘der’ Germanen kan afleiden en het karakter der oude
Germaansche taal of poëzie daarmee wel, dat der latere daarmee niet overeen blijken
te stemmen. Aanzienlijk minder, echter, dan de Vries het telkens een oogenblik
voorstelt, is het Germaansche ras-eigen uiteraard een soort fixum, naar wat hij zelf
bij de oude Germanen als kentrekken heeft leeren erkennen te bepalen, en
ontwikkelingsmogelijkheden, ontwikkelingen buiten welks gren-

Leiding. Jaargang 2

175
zen hij dus niet langer als zuiver Germaansch aanvaarden kan. De menschelijke
mogelijkheden waren in de oude Germanen, over wie hij in zijn boek spreekt, toch
nog slechts onvolledig en eenzijdig ontwikkeld, en de vraag of in hun wezen nog
andere mogelijkheden besloten waren, die zij onder de voorbestemde, maar nog niet
ingetreden omstandigheden dus zeer wel ontwikkelen konden zonder hun wezen
ontrouw te worden, moet dan ook beoordeeld worden, niet naar de andere vraag of
die mogelijkheden in de oud-Germaansche tijd al tot ontwikkeling gekomen waren,
ook niet naar die of zij onder invloed van een andere godsdienst, of van andere volken
tot ontwikkeling kwamen, en of daarbij ook onwenschelijke elementen overgenomen
en overmatigheden begaan werden, maar uitsluitend naar de vraag, of de
afstammelingen der oude Germanen het bestaan van die mogelijkheden, door hen in
schoone levens- en cultuurvormen te verwezenlijken, bewezen hebben. Ook wannéér
een stelbare typische Germaanschheid, een enger volks-eigen, ras-eigen daarbij
verzwakte, een ruimer veelzijdiger menscheigen zich integendeel liet gelden, mag
trouwens nog altijd deze laatste vraag gewettigd geacht worden of zij daardoor niet
een volmaakt natuurlijke en wenschelijke ontwikkeling volgden, die hen zeker ook
het een en ander deed inboeten, maar tegenover welke ‘het oud-Germaansche’,
ondanks al wat het schoons voortbracht toch onmiskenbaar als iets betrekkelijk
primitiefs, eenzijdigs, onvolgroeids erkend moet worden.
Ik ging uit van de Vries' opmerkingen over het stafrijm. Hoe die, bij een volgens
hem geslachtelijk naar buiten anders zoo ingetogen ras alleen als verschijnsel alreeds
zoo opmerkelijke erotische lenteliederen waren, die een bisschop van
verontwaardiging deden zieden, en waar de Kerk ons helaas van beroofd heeft, weten
wij niet. Het beroep, op ons hart, ons brein en onze zinnen, op ons vormgevoel in de
eerste plaats, van de Germaansche poëzie die wij kennen, de poëzie in welke het
stafrijm het heerschende element is, blijkt beperkt en eenzijdig. Het is niet juist, dat
het stafrijm in de latere Germaansche poëzie verloren gegaan is. Zijn beginsel is er
integendeel altijd in blijven leven. Het neemt er als alliteratie nog steeds een zoo
essentieele plaats in, dat deze, hoewel als vormelement zelden bewust gezocht of
gekweekt, in bijna geen enkel goed gedicht ontbreekt. Zoo het leeft, is het echter niet
meer als het heerschend, het kenmerkend element van een
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beperkte dichtvorm welks wezen door zijn heerschappij en karakter bepaald wordt,
maar als één onder verschillende andere vormfactoren, elk met zijn eigen aard en
beroep, uit wier samenwerking een poëzie van een zeer veel veelzijdiger inhoud en
vorm dan de oud-Germaansche voorkomt. ‘Wij kunnen niet verwachten, schrijft de
Vries, dat onze kunstenaars tot het stafrijm zullen terugkeeren’. Zeer juist, maar wij
kunnen het ook niet hopen, en wanneer uit zijn uitspraken over het karakter, de
eischen van onze taal voor hem niettemin volgt, dat de latere dichters van de
Germaansche stam hun gevoel voor de eischen van hun eigen taal niet zuiver bewaard
hebben, en hij blijkens de laatste regels van zijn ‘Besluit’ toch nog ander nut dan de
vermeerdering, verzuivering en verdieping van onze kennis hoopt, dan betwijfel ik
of de gewaardeerde schrijver de voorwaarden daarvoor, gelijk ik die in het voorgaande
naging, voldoende vervuld heeft, gelijk ik trouwens betwijfel, of de verwachting van
zulk nut wel bevredigd worden kan. Om de Vries voor zijn werk over ‘De
Germaansche Oudheid’, waarin al het hier besprokene slechts een kleine plaats
bestaat, dankbaar te zijn, daartoe heb ik voor mij die verwachting niet noodig. Ten
aanzien van alle levensverschijnselen is de begeerte om hen te kennen in zich zelf
reeds volkomen gerechtvaardigd: hoeveel te meer, dan, wanneer zij zich op het wezen
en leven van onze eigen voorouders richt, als in dit boek, waarin de Vries haar, voor
zich en voor zijn lezers, zoo ruimschoots en op veelszins zoo voortreffelijke wijze
bevredigd heeft.

X: Kinderen van dezen tijd.
(Kinderen van dezen Tijd, Leekenspel in drie Bedrijven door Henriette
Roland Holst-van der Schalk, 1931, W.L. en J. Brusse's
Uitgeversmaatschappij, N.V., Rotterdam).
‘Een Leekenspel’, noemt Henriette Holst haar jongste gedicht. Aangaande de eerste
helft van die benaming betwijfel ik, of het juist was de toevallige bestemming van
haar werk, zonder dat deze het naar stof en vorm in het minste bepaald heeft, in zijn
soortnaam op te nemen. De tweede helft moet in dier voege beperkt worden, dat de
dichteres niet het doel gehad heeft om een aantal karakteristieke kinderen van deze
tijd, zooals zij die ziet, voor ons te doen leven, maar alleen,
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om ons haar eigen gedachten over die kinderen mede te deelen. Haar spel is een
allegorie, waarin zelfs Marijt, Peter, Rogier en Martijn alleen door hun naam aan
individuen doen denken en in werkelijkheid typen vertegenwoordigen. De gedachten
die de dichteres hier wilde uitdrukken, krijgen daardoor uiteraard het voornaamste
belang. Henriette Holst is over ‘de kinderen van dezen tijd’ niet te spreken. Wat zij
op hen tegen heeft is kortweg hierin samen te vatten: dat zij slechts de zinnen en het
verstand erkennen en volgen, maar van het hart niets weten; dat zij slechts voor zich
zelf leven en zich van een ander doel dan zelfbevrediging, zintuigelijke en
verstandelijke, niet meer bewust zijn, iets als verantwoordelijkheid tegenover andere
belangen of menschen niet erkennen. Zulk leven voert volgens haar onvermijdelijk
hetzij tot eigen teleurstelling, wanhoop en ondergang, of tot de ellende van anderen,
in een zeer gewichtige maatschappelijke vorm zelfs met name daar, waar het soeverein
geworden verstand zich tot machtsgenot taken stelt, wier vervulling het leven van
ontelbare medemenschen slechts verzwaren kan. Tegen die noodlottige gevolgen
van dat leven voor zelf en gemeenschap laat Henr. Holst in haar ‘Kinderen van dezen
Tijd’ een waarschuwende stem hooren. Zij wil die kinderen leeren waar hun werkelijk
heil ligt. Met haar leeringen wil zij wekken, maar om de kinderen tot inkeer te brengen
zal dat niet genoeg zijn: zij wil hen ook door voorbeelden trekken. De beide Geesten
van Erbarming zijn niet zóó rijk aan erbarming, of ook zij weten dat leeringen niet
altijd voldoende zijn. Ten overvloede kennen zij hun God - een reeds in de eerste
regels van het spel aangeroepen God van Liefde - voldoende om te weten dat hij
zonder een paar bloedoffers niet alles ten goede zal willen wenden. ‘Laat van enk'len
't verderf velen doen knielen in ootmoed voor Uw glanzend aangezicht’, bidden zij,
en beter priesteres kan ook de Heere Zebaoth niet bezeten hebben.
Aldus geschiedt. Marijt en Peter werpen zich op de drift van hun jonge
genotzuchtige bloed in elkaars armen. Om een kind? Natuurlijk niet. Om hun eigen
lust slechts. Rogier en Martijn hebben zich op de aandrift van hun dorst naar grootheid
hooge verstandelijke taken gesteld. Martijn vindt de radio uit. Echter, zonder er voor
te zorgen daarvoor nu ook over goede boodschappen te kunnen beschikken. Rogier
slaagt er in, ‘meer produkt voor minder arbeid’ te verschaffen. Echter, zonder te
bedenken dat, gelijk een der Geesten van Erbarming het
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economisch uitdrukt, ‘al minder koopkracht en al meer produkt’, dat het ‘al meer
uiteenrukken van die beide sferen’, d.w.z. al meer nood en armoe, al minder
levensvreugd daarvan het noodlottige gevolg is. Rogier is zijns broeders hoeder niet
geweest. Hij heeft namelooze ellende veroorzaakt, en alle ongelukkigen der aarde
komen hem daarvoor aanklagen. Zijn weerstand is daartegen echter niet opgewassen
en hij schiet zich zelf door de slapen. Met Marijt gaat het niets beter. De droesem
van haar verschaald genot heeft het meisje al spoedig ondragelijk bevonden en in
het volle besef van wat zij verzuimd heeft; van wat zij verspeeld heeft, geeft ook zij,
maar zonder dat ons medegedeeld wordt door welke onmiddellijke oorzaak, de geest.
Het bloedoffer is hiermede naar Gods genoegen voltooid. De andere kinderen dwingt
dit voorbeeld tot de gewenschte ommekeer: het inzicht dat niet de zinnen, niet het
verstand, maar alleen het hart de heerschende macht moet wezen, dat hun leven
Liefde moet zijn, voor hen zelf, maar bovenal voor hun naasten. Worden zij in hun
jeugdige onstuimigheid nu plotseling weer wat al te voortvarend, dan zijn de Geesten
van Raad daar om hen te waarschuwen. Een zware arbeid wacht hen. Uitkomst van
hun werken te zien, daarop zullen zij niet mogen hopen. Niet langer ‘kinderen van
dezen tijd’, maar ‘kinderen Gods’, gorden zij zich aan, om als ‘makkers’ gezamenlijk
aan het werk te tijgen.
Zien wij van het bloedoffer af, dan kan de volmaakte edelaardigheid van Henriette
Holst's gedachten niet ontkend worden. Maar mogen wij van dat bloedoffer wel
heelemaal afzien? Ik herken daarin min of meer de oude Eva van haar Marxistische
tijd, wier gemakkelijke aanvaarding van de politieke moord in een paar terugziende
verzen uit haar ‘Vernieuwingen’ zoo treffend aan het licht kwam. Dirk Coster, die
‘Kinderen van dezen Tijd’ monumentaal noemt, brengt Henr. Holst soms gaarne met
Dostojeffsky in verband. Mij doet dit de ‘brandende’ verontwaardiging gedenken,
waarmee Iwan Karamasoff, die wel lijdenden zag maar geen schuldigen, zoolang
het onmogelijk was het, onverdiende, leed van één enkel onschuldig kind ongedaan
te maken, de Hemel afwees. Maar wat zijn Henr. Holst's creaturen anders dan, ietwat
oudere, ja, maar toch altijd nog jonge, onschuldige kinderen? Over Rogier en Martijn,
met huns gelijken, over wie ik aanstonds nog iets anders te zeggen zal hebben, wil
ik hier nu niet spreken. Maar Peter en Marijt? ‘Zij weten’, om
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een kruiswoord te gebruiken, toch immers ‘niet wat zij doen?’ Zij willen ‘als
menschen wegtrekken uit donkere stegen’. Waren de stegen van het verleden niet
donker? Zij willen ‘vrije en blije zwervers’ worden, de stakkers; heel wat onschuldiger
dan die andere ‘vrije en blije’ zwerver uit de twaalfde eeuw, de ‘Archipoeta’ wiens
- ‘op de wijze der jeugd’ - ‘bewandelen van het breede pad’, ‘voluptatis avidus magis
quam salutis’, tuk op zijn genot meer dan op zijn zieleheil’, een uitdaging bevatte
die in Henriette Holst's kinderen volkomen afwezig is. Nog altijd, derhalve, in deze
dichteres van de liefde, de gemakkelijke aanvaarding van een heilstaat ook wanneer
in de klei van zijn steenen het bloed van onschuldig verslagenen gemengd mocht
zijn. Waarom wordt haar dorst naar gerechtigheid nooit als bij Iwan Karamasoff
volstrekt? Hoe kan zij bij haar wetende en leidende God van Liefde berusten, als ook
de liefde niet volstrekt is, als hij de dood van Marijt eischt, zelfs wanneer deze onder
het nijpen der teleurstelling reeds alles beseft wat haar, eerder erkend, de ondergang
bespaard had? Henr. Holst's grief tegen Marijt is, dat zij de ‘kern van haar diepste
wezen verried’, in haar jeugdige drift het geluk van haar zinnen boven het kind
begeerde. De ‘kern van haar diepste wezen’: volgens een latere uitspraak, ‘dat de
vrouw streeft naar te koesteren alwie om koestring vragen’, d.w.z. het moeder-instinct,
het als instinct slechts schijnbaar onbaatzuchtige, in de liefde vermomd nu over het
heele persoonlijke leven tot wet gesteld! Gelukkig, dat er nog meisjes zijn voor wie
de begeerte volstaat om zich aan hun minnaar te geven. Gelukkig ook, dat er nog
vrouwen van minder door het instinct verzwolgen gemoedsleven zijn, die zich zelf
en anderen genoeg eerbiedigen, om die ontuchtige drang tot al-koestering ten behoeve
van een edeler menschelijkheid weerstand te bieden.
‘Vrije en blije zwervers’, zouden deze kinderen willen worden. Maar wat beteekent
het dan, dat de dichteres hen op een andere plaats integendeel stadwaarts tijgend laat
zeggen dat zij ‘het liefst de verhitte en bedorven lucht’ der steden inademen? Henriette
Holst heeft tot schade van haar ‘spel’ twee dingen met elkaar verward. Haar bezwaar
tegen de door Marijt en Peter vertegenwoordigde ‘kinderen van dezen tijd’ is niet
alleen, dat zij zelfzuchtig zijn en tegennatuurlijk het genot zoeken, maar in de eerste
plaats de wijze waarop, de typischmoderne vormen waarin zij dat doen, en het is
misschien in
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hoofdzaak het allegorisch karakter van haar arbeid - dat nu eenmaal op aanduiding
van het algemeene doelt en anders dan de ‘comédie’ of ‘tragédie de moeurs’, precies
als in de voorgestelde figuren niet hun individualiteit maar hun type, zoo ook in de
te behandelen verschijnselen niet hun bijzondere vormen maar hun algemeene inhoud
aanduidt, - waardoor in ‘Kinderen van dezen Tijd’ juist die typisch-moderne vormen
van wat zij bestrijden wil op de achtergrond blijven, of in een detail als dat van ‘de
verhitte en bedorven lucht der steden’, met elders gewekte voorstellingen van het
algemeene zelfs slaags raken. Al kan dus niet ontkend worden, dat de wijze waarop
zij zich uitdrukt niet, gelijk noodig geweest was, alleen de voorbijgaande, speciaal
hedendaagsche, volgens haar gevaarlijke uitingsvormen van de aan alle tijden eigen
jeugddrang naar vrijheid en geslachtsbevrediging, maar deze drang zelf betreft, toch
is het gemakkelijk Henriette Holst hierin, wat haar bedoelingen, haar gedachten
aangaat, ter wille te zijn en van haar aan te nemen dat haar kritiek in den grond vooral
die typisch moderne vormen op het oog had.
Anders staat het met die tweede helft der ‘kinderen van dezen tijd’ die in Martijn
en Rogier hun prototype hebben. Reeds de karakteristiek van deze figuren als typen
heeft de dichteres bedorven, door er onverwerkte economische en maatschappelijke
problemen bij te pas te brengen. De radio is een groote uitvinding geweest, maar die,
als verzen en ongeveer alles, zoowel ten goede als ten kwade gebruikt kan worden.
Waarom zou Martijn, de man die de radio uitvond, in stede van reeds daarin een
recht op dankbaarheid te bezitten, nog ten overvloede gewaarborgd moeten hebben,
dat zijn uitvinding alleen voor het overbrengen van Henr. Holst's evangelie der liefde
en de daarop gebouwde theorieën gebruikt zou worden? Rogier, die er in slaagt voor
‘minder arbeid meer produkt’ te verschaffen, is klaarblijkelijk een weldoener der
menschheid. Door een productiestelsel te beramen, dat zijn product aan meerderen
ten goede kan doen komen en desondanks aan de arbeider een kortere werkdag
vergunt, hem derhalve een menschwaardiger bestaan in het vooruitzicht stelt, doet
hij een belangrijke stap in de richting van een bevredigender, rechtvaardiger
gemeenschap. Dat het heerschende economische stelsel daar aanvankelijk een grootere
werkloosheid uit doet voortvloeien, en dat hij zelf met die mogelijkheid geen rekening
gehouden heeft, kan hem niet aan-
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gerekend worden. Door de automatisch uit haar ontstaande werkloosheid bewijst
zijn uitvinding zelfs nog eenmaal te meer de ondeugdelijkheid van het heerschende
stelsel. Welke reden is er dan, om hem van alle kanten zoolang door mijnwerkers,
fabrieksarbeiders, negers, gevangenen, krankzinnigen, alcoholistenkinderen,
vagebonden en lichtekooien te doen aanblaffen tot hij zich uit wanhoop voor het
hoofd schiet? En zou hij zich, zelfs wanneer hij die werkloosheid voorzien had en
nochtans verder gegaan was, niet gerechtvaardigd kunnen achten met een beroep op
Henriette Holst en haar God zelf, die toch ook ter wille van een betere toekomst een
paar offers geenszins onoorbaar achten? Wel degelijk, trouwens, zegt Rogier, in zijn
zelfverdediging op blz. 36 en 37, dat hij ‘de menschheid vrij van zorg en van nood’
had willen maken. Het wordt uitsluitend hierom niet aanvaard, dat ‘het verstand’ en
niet de liefde voor zijn ‘broeder’ hem ‘het pad wees’, dat hij, moet dit blijkbaar
beteekenen, ‘meer produkt voor minder arbeid’, om der wille van de onvermijdelijke
werkloosheid tot op de als manna uit de hemel zijgende betere maatschappelijke
ordening niet rustig ‘minder produkt voor meer arbeid’ gelaten had.
Wat Henr. Holst met deze figuren gedaan heeft, is duidelijk. ‘Kinderen van dezen
Tijd’ noemt zij hen, doch terwijl zij in de helft waartoe Marijt en Peter behoorden,
weliswaar vóór alles het algemeene van alle tijden aanduidde, maar toch het
bijzondere, inderdaad speciaal voor deze tijd geldende op het oog had, heeft wat zij
de tweede helft, die van Martijn en Rogier, verwijt met hun tot deze tijd behooren
niets te maken, is de naam ‘kinderen van dezen tijd’ op hen in het geheel niet
toepasselijk. Door een ander detail van haar stuk zien wij dit nog scherper. Rogier,
immers, staat niet alleen. Henr. Holst's ‘Aanklager’ spreekt van ‘ontelbare jonge
daadkrachtige mannen’, die Rogier's ‘gelijken’ zijn en waarvan deze Aanklager ‘ziet’
‘hoe zij zich tot den arbeid spannen’ en ‘vastberaden in hun taak storten’. In de eerste
plaats nu: waarin onderscheiden Rogier en zijnsgelijken zich van alle, niet voor het
leiderschap, maar voor dienst aan anderen geboren arbeidslievende ‘kinderen’
derzelfde rechtgeaardheid uit alle vroegere tijden, dat het wettigen zou, hen kinderen
speciaal ‘van dezen tijd’ te noemen, en deze tijd om het bezit van zulke kinderen als
ongelukkig te beschouwen? Ook wanneer het aanging, hen, gelijk Henr. Holst doet,
voor het
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kapitalisme en zijn gevolgen aansprakelijk te stellen, ook wanneer het waar was, dat
Rogier door de speciale dienst, die zij hem toeschrijft, het kapitalisme hielp
bestendigen, dan nog zou hij, zouden zijnsgelijken, van de kinderen van het verleden
in niets verschillen. Zelfs zou men, wanneer de kinderen ‘van dezen tijd’ zich volgens
Henr. Holst de maatschappelijke gevolgen van hun persoonlijke arbeid bewust
behooren te maken, en alle arbeid behoorden te weigeren, waardoor de bestaande
maatschapoelijke ordening volgens hun gedachten, laten wij aannemen terecht,
bestendigd zou worden, de stelling kunnen verdedigen, dat de tweede helft der door
haar aangevallen kinderen zich, door dit niet te doen, veeleer als kinderen van het
verleden openbaren. In de tweede plaats: is het waar, dat deze tijd, zooals alle tijden
en, omdat deze tijd dringt en de jeugd talrijker en bewuster dan vroeger is, misschien
meer dan alle vroegere tijden ‘ontelbare, jonge daadkrachtige, zich vastberaden in
hun taak stortende’ menschen bezit, wat heeft Henr. Holst zich over een groot deel
der ‘kinderen van dezen tijd’ dan eigenlijk te beklagen? Laten wij de zaak dan liever
aldus stellen: dat deze tijd, zoolang hij aan zulke jonge menschen zoo rijk is als zelfs
deze strenge dichteres het bij monde van haar Aanklager gelooven doet, aan zich
zelf nog niet behoeft te wanhopen, mits zij zich, zoo min als door een geloof in de
voortreffelijkheid van het bestaande, door de paniek van emotioneel-overspannen
naturen van het spoor laten brengen, en met name een gezonde weerstand ontwikkelen
tegen pogingen om de onwaarheid dat ‘de eenling leeft om de gemeenschap te dienen
en te schragen’ ook metterdaad te ver- wezenlijken; weder een instinct dit: het ook
nu als instinct slechts schijnbaar onbaatzuchtige kuddeinstinct hier, wederom in
liefde vermomd tot wet en wezen van het leven verheven.
De zwakheid van Henr. Holst's klacht ook tegen die tweede helft der kinderen van
deze tijd, de zwakheid, dientengevolge, van het heele spel als boetprediking en
heilsleer, is in het bovenstaande voldoende gebleken. Ook zijn, door zijn belang als
mededeeling van gedachten overschaduwde waarde als allegorisch gedicht heeft daar
onvermijdelijk aanzienlijk door geleden. Zijn grootste gebrek dankt ‘Kinderen van
dezen Tijd’ als gedicht echter hieraan, dat Henr. Holst, eenmaal besloten om een
allegorische moraliteit in verzen te schrijven, zich zelf niet, als haar ‘ontelbare,
daadkrachtige, zich vastberaden in hun taak stortende’ jonge mannen - met dié
‘kinderen van
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dezen tijd’ dan toch waarlijk nog tot voorbeeld! - vastberaden in haar onmiddellijkst
voor de hand liggende taak, het toegewijde schrijven van behoorlijke verzen, gestort
heeft. Wie na háár productie en ervaring een beeldspraak aanwendt als zij doet: wie
‘kluwens’ ‘elkaar omklemmen’ laat; wie uit de hoofden ‘de watten’ ‘der vereering
van een Hoogste Goed’ wil ‘halen’, omdat het voorwerp van die vereering reeds een
voet vóór het zelf optreedt op ‘vatten’ moet rijmen; wie lippen in ‘de
kelk-der-vreugden’ wil ‘laten begraven’ en de bezitter van die lippen niettemin
tegelijk ‘als een visch door hun wat'ren’ - de wateren van die zelfde vreugden namelijk
- wil laten ‘zwemmen’; wie midden in de stad ‘anker’.... ‘touwen’ ‘in diepen grond’
wil doen werpen; wie, omdat zij ‘het hart krampachtig zich strekken’ ziet, een hand
in een door dat ‘strekken’ te voorschijn getooverd ‘bekken’ ‘naar schaduw van droom’
ziet ‘tasten’; wie Rogier, alleen omdat zijn vers op ‘glijen’ moet rijmen, niet alleen
van zijn voeten, maar daarna ook van zijn ‘dijen’ geen steun meer laat vinden; wie
van een jeugd, wier ‘vlammen’ ineenzinken en wier ‘vonken vertreden’ worden, ‘de
schuimende wijn’ laat uitdrinken; wie alleen omdat er van een deerlijk ‘gehavend’
hart sprake is, dat ‘medicijn’ ‘zoekt’ maar niet vindt, plotseling, blijkbaar omdat dan
alle apothekers dicht zijn, ‘de avond’ laat vallen; wie over ‘den menschen-akker’
een ‘bloeiende fakkel’ laat ‘zweven’; wie de kinderen hun ooren laat ‘dichtschroeven’
om ‘brandende kreten’ niet te hooren; wie daar verzen als: ‘wij keerden ons af om
geen bijstand te hoeven biên’ op volgen laat; wie in haar werk al zulke halflamme
en uitgemergelde paardjes als het ‘klieven’ van nevels, als ‘aan banden leggen’, als
‘branden blusschen’, als ‘ankers lichten’ als ‘met vuur spelen’, als ‘liefdespel’, als
‘levensboot’, als de ‘wijn der jeugd’ en vele, vele andere kris-kras door haar regels
laat heenstrompelen; wie meer dan eens nieuwe regels niet weet te beginnen zonder
een paar woorden van de vorige te herhalen; wie de afgrijselijkste stoplappen
handhaaft en haar verzen door omzettingen, woordafkappingen en wat niet al de eene
bladzijde na de andere over nergens-geëvenaarde stunteligheden laat struikelen; wie
zulk een opvatting van haar dichterschap toont, discrediteert haar eigen boodschap
door de onverdragelijk slordige en vertrouwenverzwakkende manier waarop zij haar
uitspreekt, discrediteert, door haar lezers op gezag van haar naam te doen gelooven
dat in poëzie iedere onzin,
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mits met voldoende stuwkracht des heiligen gemoeds uitgestooten, geoorloofd en
zelfs schoon is, tezelfdertijd ook de dichtkunst. Zelfs wanneer de poëzie, het gedicht,
het kunstwerk het eerste doel van haar streven niet is, zelfs wanneer zij aan haar
begoocheling, dat ‘de eenling leeft om de gemeenschap te dienen en te schragen’
moet vasthouden en meent, dat haar eigen dienst der gemeenschap het schrijven van
allegorische moraliteiten in verzen tot propaganda van haar evangelie der liefde
omsluit, kan zij de gemeenschap op deze wijze alleen vruchtbaar dienen, door haar
middel behoorlijk te gebruiken en haar werk zoo goed mogelijk te verrichten, d.w.z.
zich er voor te hoeden dat haar vers door onnoodige en berispelijke nalatigheid in
stede van haar boodschap te helpen haar boodschap belemmert.
P.N. VAN EYCK.
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Boekbeoordeelingen
Maurits Basse, De Vlaamsche beweging van 1905 tot 1930; eerste deel; Gent
1930. - Vlaanderen door de eeuwen heen, onder leiding van Jan Denucé en
J.A. Goris, met circa 700 groote en kleinere afbeeldingen; Amsterdam Antwerpen - Brussel - Leuven; 1931.
- Ieder die belang stelt in de Vlaamsche kwestie, kent het werk van Paul Fredericq,
van 1906 tot 1909 in drie deelen verschenen, Schets eener geschiedenis van de
Vlaamsche beweging. Het is een compilatie van aanhalingen uit de pers, uit
Kamer-debatten, en zoo meer, alles met levendig commentaar aaneengeregen en tot
een bij uitstek leesbaar boek gemaakt. Het werk van Maurits Basse, waarvan het
eerste deel voor mij ligt, is bedoeld als een voortzetting van Fredericq. Het begint
met een hulde aan de nagedachtenis van die voor-oorlogsche Flamingant, die bij de
jongeren nu juist in geen reuk van heiligheid staat, en het is op wezenlijk treffende
wijze van zijn geest doortrokken. Treffend - ja men wrijft zich bij het lezen de oogen
wel eens uit, omdat die geest toch zoo volmaakt de geest van het verleden is, een
doode geest, die geen zaad voor de toekomst meer bevat, maar die hier toch in schijn
springlevend voor u staat. Het boek is goed en aardig geschreven, en de schrijver
voert een hoog woord alsof hij werkelijk niet gemerkt heeft, dat de wereld hem en
zijn vereerde voorganger voorbijgesneld is.
In twee opzichten vooral is de geest van Fredericq verouderd. Ten eerste was hij
anti-clericaal partijman evenzeer als, of meer nog dan, Flamingant. In de negentiende
eeuw plachten katholieke en liberale Flaminganten elkaar na iedere parlementaire
teleurstelling de schuld toe te kaatsen; verwijten van slaafsche onderwerping aan de
bisschoppen werden beantwoord met schimpscheuten over de invloed der Loge, en
omgekeerd. Aan dat naargeestig spelletje deed Fredericq met overtuiging mee en in
de voorstelling van zijn Geschiedenis zijn de successen van de Vlaamsche beweging
haast doorgaans aan de karakterkracht der liberale Vlaamschgezinden te danken,
terwijl hun katholieke medestanders altijd weer aan de kaak gesteld worden wegens
hun slapheid of beginselverzaking. De feiten zooals hij ze zelf meedeelt, spreken
gelukkig duidelijk genoeg om de lezer tegen de partijdigheid van zijn beschouwingen
te waarschuwen.
In de tweede plaats miste Fredericq niet alleen het inzicht
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maar ook het gevoel voor het nationalistisch karakter van de Vlaamsche beweging.
Had hij dat wel bezeten - of was hij ervan bezeten geweest -, dan zou hij trouwens
zijn Vlaamsche overtuiging niet zoo aan zijn liberale partij-trouw hebben kunnen
onderschikken. De twee karaktertrekken hangen dus samen èn het is dank zij de
machtige bewustwording van de nationalistische gedachte in onze tijd, dat beide ons
thans als verouderd aandoen. Maar de laatste eigenaardigheid blijkt op tal van andere
manieren en het duidelijkst misschien in Fredericq's stelselmatige overschatting van
de invloed van redelijke argumenten op de tegenstander en in zijn schrik, wanneer
soms een geprikkeld Vlaming zich tot uitingen van ergernis of fierheid vervoeren
liet, die de Walen mochten ontstemmen. Ik bedoel met deze opmerking natuurlijk
niet, dat nationalisme uit zijn aard onredelijk is en zijn kracht slechts vinden kan in
uitdaging. De nationalist die niet gelooven zou in de rechtvaardigheid van zijn zaak,
dat wil zeggen in haar bestaansrecht uit het oogpunt van een hoogere wereldorde, is
de rechte nationalist niet. Maar het bewijs wordt geleverd niet zoozeer in redetwisten
met de verdrukker als in zelfopbouw en zelfbeschikking.
Fredericq, voortgekomen uit de verfranschte hoogere burgerij van Vlaanderen,
was er zoo aan gewend zich in de Belgische verhoudingen te voegen, dat de
activistische poging gedurende den oorlog om van de gelegenheid zich daaraan te
onttrekken zonder verdere redeneeringen gebruik te maken hem geweldig tegen de
borst stuitte. Van de Vlaamschnationalistische ondergrond van die nieuwe beweging
begreep hij niets. Onder de schok van de gebeurtenissen ontpopte hij zich als een
ijverig Belgisch vaderlander. Men weet, dat hij na zijn weigering om aan de
vernederlandschte hoogeschool van Gent te doceeren door de Duitschers met Pirenne
weggevoerd en in Duitschland geïnterneerd werd. Na zijn terugkeer was hij diep
verontwaardigd tegen de roekeloozen, die met hun verraad de eer der Vlaamsche
zaak bezoedeld hadden en tegelijk diep gekrenkt, omdat de voor het oogenblik in
België heerschende stemming geen onderscheid wilde maken tusschen hem en hen.
Hij meende met de andere loyaal gebleven Vlamingen, de meerderheid immers, nu
aanspraak op eerbiedige aandacht voor de redelijke argumenten ten gunste van
Vlaamschgezinde hervormingen te kunnen maken en was met hen onthutst toen de
overwinning slechts tot een uit-
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barsting van Fransche en Fransquillonsche hartstocht scheen te leiden.
Hij wist er niet beter op dan aan de activistenjacht mee te doen. Van zijn hand als ik wel ingelicht ben - is het boekje Activisten, dat in 1919 door het Julius
Vuylsteke-fonds werd uitgegeven, waarin met de beweging en haar leidslieden
afgerekend werd. Daarin staat een adres tot alle goede Belgen afgedrukt, dat in Juli
1919 te Antwerpen verspreid werd, onderteekend door vijftig liberale Flaminganten;
Fredericq was er onder, en Maurits Sabbe, Julius Hoste, August Vermeylen; beangst
door de felheid der anti-Vlaamsche campagne betuigen die dapperen daar aan de
haters van hun taal en volksaard nogmaals de oprechtheid van hun Belgisch loyalisme,
hun ‘onwankelbare trouw’, zooals zij het zelf uitdrukken, ‘aan het heilig beginsel
der Belgische politieke eenheid’; slechts ‘onder de hoede der Belgische wetten’
willen zij hun ‘rechtmatig en volksgezind ideaal zonder talmen en in zijn vollen om
vang doen zegevieren’. Ach-arm! Wat is sedert dien de machteloosheid van dat
Belgicistisch Flamingantisme op alle manieren gebleken. Als sommigen van de
passivisten van tijdens den oorlog zich thans in een positie van zekere politieke
beteekenis bevinden, kan iemand betwijfelen of het is de vloedgolf van Vlaamsch
nationalisme door de activisten opgestuwd die hen daarin gebracht heeft? Hoe
kleinzielig was de ijver waarmee Fredericq en consorten in 1919 meenden de
activisten te moeten verloochenen, en hoe belachelijk klinkt in 1931 zijn verzekering
van toen:
‘We mogen het in volle oprechtheid getuigen: wie zich, in Vlaanderen, aan
activisme heeft bezondigd, heeft er zich voor goed, en op elk gebied, onmogelijk
gemaakt’.1)
Dit is niettemin het standpunt van waaruit de heer Basse nu juist de geschiedenis
van de Vlaamsche beweging van 1905 tot 1918 (tot zoover loopt dit eerste deel)
beschreven heeft. Volgens hem ging het in de jaren vóór den oorlog alles even
voorspoedig.
‘In 1914 schenen de teekenen des tijds toch aan te duiden, dat, bij een normale
voortzetting van ons politiek leven, de vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool
niet lang meer kon uitblijven, en dat dan de herstelling van alle Vlaamsche grieven
snel zou volgen’.2)

1) Activisten, blz. 210.
2) Blz. 156.
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Gij begrijpt dat de Belgicist die optimistische voorstelling noodig heeft. Zij maakt
het activisme meteen tot een lichtzinnig avontuur, en zij vormt in waarheid de
grondslag van heel het boek van de heer Basse. En hoe slecht gefundeerd is zij! Wat
moet men weinig in staat zijn om zich in zijn volk vernederd te gevoelen, als men
uit de beschouwing van die jammerlijke vooroorlogsche geschiedenis van
compromissen en mislukkingen tevredenheid putten kan. De heer Basse heeft het in
optimisme ver gebracht. Wat vermaten de activisten zich toch om alles overhoop te
gooien, zoo redeneert hij: de Vlamingen hadden immers in de Kamers de meerderheid.
‘De Flaminganten moesten maar zorgen, dat zij de andere Vlamingen - vooral de
onverschilligen - voor zich wonnen; dat was de eenige doelmatige, redelijke en
eerlijke weg....’1)
Heel eenvoudig inderdaad. Moesten de Flaminganten dus beginnen met het als
een natuurwet te aanvaarden, dat hun tegenstanders, de gedenationaliseerden van
hun volk, in de Kamers altijd de steun van de Walen konden genieten? Moesten de
strijders voor een gezonde ontwikkeling van Vlaanderen de ongunstige ja onmogelijke
voorwaarden in 1830 aan hun strijd eesteld voor alle eeuwigheid eerbiedigen? De
heer Basse verwerpt de vergelijking, waarmee de Vlaamsch Nationalisten zoo gaarne
schermen, van hun zaak met die van Ieren of Tsjechen. De Tsjechen hadden met een
vreemde overweldiger te maken. De Activisten vonden daarentegen vooral Vlamingen
tegenover zich. Het is wel vreemd dat de heer Basse, als hij de gebeurtenissen van
na 1914 bespreekt, niet zien kan dat die Vlamingen in dienst of in verbond stonden
met het Belgisch regiem, welks verfranschende werking wel degelijk op vreemde
overweldiging terugging. Vooroorlogsche Fransquillonsche uitingen, dat de
Vlaamsche burgerij de Fransche taal vrijwillig aanvaard had, gaven hem toch de
juiste herinnering aan de dwangdecreten van Lodewijk XIV en van de Fransche
Conventie in de pen en bij die gelegenheid vergelijkt hij de toestanden in Vlaanderen
ook uitdrukkelijk met die in Bohemen!2)
Wat het relaas betreft, dat ons in dit boek van het activisme veboden wordt, het
zal, na wat ik gezegd heb, niet verwonderen, dat er niets blijkt van eenige poging tot
begrijpen, tot indringen in de geest van die merkwaardige beweging, tot

1) Blz. 265.
2) Blz. 21, 23.
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waardeering van haar blijvende gevolgen voor de verhouding van Vlaanderen tot
België. Het is alles van de buitenkant bekeken. Als voornaamste bron heeft de
schrijver zich bediend van de uitgave Les archives du Conseil de Flandre, waarin
de ergste vijanden van het activisme een onbetrouwbare vertaling geven van
tendentieus gekozen stukken1) uit het archief van den Raad van Vlaanderen, dat zij
aan de rechtmatige bezitters hadden weten te ontfutselen. Uit die verzameling leert
men het activisme zeker niet van zijn sterkste of fraaiste kant kennen, want de Raad
van Vlaanderen stond voor een onmogelijke taak; noch zijn inwendige verdeeldheden
noch zijn afhankelijkheid van de Duitschers vormen een stichtend schouwspel, en
juist dat illustreeren de samenstellers van dat uiterst onwelwillende werk met
welgevallen. Hoeveel mooie en interessante persoonlijkheden zou de historicus van
het activisme echter niet kunnen schetsen, als hij zonder vooropgesteld misprijzen
tot de beschikbare bronnen kwam!
Uit de proces-stukken of gedenkschriften van mannen als Borms, Dosfel, De
Bruycker, Claus, Speleers, Moens kan men zien, wat een gewetensstrijd, wat een
overtuigingsmoed, wat een opofferingsgezindheid die beproeving uit Vlaamsche
harten te voorschijn geroepen heeft. Dat is geschiedenis zoo goed als het verhaal van
de tot mislukking gedoemde activiteiten van de Raad. Dat heeft aan het Vlaamsche
volk herinneringen en figuren geschonken, waaraan het zich nog lang sterken zal.
In Nederland is dit meest miskend uit dezelfde oorzaak die er de heer Basse nog
blind voor maakt: omdat men België's recht op de aanhankelijkheid ook van de
Vlamingen eenvoudig aannam, zonder zich af te vragen of er misschien een zoodanige
tegenstelling bestond, dat voor sommigen de eisch van aanhankelijkheid iets
tegennatuurlijks moest schijnen. Het wordt tijd dat men de zedelijke schoonheid van
de activistische beweging eens leere inzien. Zij is een kostbaar bezit van onze moderne
cultuur, dat wij te lang verwaarloosd hebben.

1) De heer Basse deelt mee dat een veronderstelling van onjuiste vertaling door mij geuit in
een bespreking van de Archives (Groot-Nederlandsche Gedachte, II, 165) ongegrond is: de
uitgevers hebben hem afschrift van het oorspronkelijk document gezonden. Ik neem hiervan
gaarne acte. Maar ik heb in de bewuste bespreking zooveel onjuistheden kunnen aanwijzen,
dat mijn betoog van kracht blijft en dat de gebruiker van het boek nooit zeker zal kunnen
zijn, dat hij niet voor een onzuiver uittreksel of voor een verkeerde vertaling staat. Het is
bevreemdend dat de heer Basse, die beleefdheden wisselt met de heeren Jacques Pirenne en
Wullus, zijn lezers hieromtrent met geen woord waarschuwt.
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Het moet gezegd dat de literatuur van het Vlaamsch nationalisme karig blijft. De
twee uitvoerigste overzichten van de geschiedenis van het activistisch avontuur zijn
van tegenstanders - Henri Pirenne en nu Maurits Basse. - In het groote verzamelwerk
Vlaanderen door de eeuwen heen, indertijd door Max Rooses opgezet en waarvan
nu een tweede druk verschijnt, is juist een schets van Vlaamsche geschiedenis van
de hand van Dr. H.J. Elias verschenen, waarin het activisme op twee manieren meer
recht wedervaart. Ten eerste beperkt de schrijver zich bij de behandeling van de
voorafgaande periode niet zoo strikt tot parlementaire en agitatorische geschiedenis,
maar laat zien hoe het in de geest van Vlaanderen al aan het woelen en gisten was.
Het activisme verschijnt dan niet als een wilde afdwaling, maar als een natuurlijke
phase in het proces van ontwikkeling. En ten tweede geeft hij de verandering in de
geestesstemming van het Vlaamsche volk sedert den oorlog aan, waardoor het
activisme, dat men spoorloos ondergegaan waande, op den duur bevruchtend werken
kon. Dr. Elias' hoofdstuk kon niet meer dan een stippellijntje trekken. Hij zou ons
allen ten zeerste aan zich verplichten als hij de schets wou uitwerken en een
geschiedenis van de Vlaamsche beweging leveren, waarin de diepe nationale krachten
met beter begrip nagespeurd zouden worden dan in het vermogen van Fredericq en
Basse lag.
Het is voor wie de intellectueele structuur van het huidige Vlaanderen verstaan
wil, de moeite waard de lijst van medewerkers aan dit prachtwerk na te gaan. De
samenstellers zijn de Antwerpsche archivaris Dr. Denucé en de secretaris van
burgemeester van Cauwelaert, Dr. Goris, wiens dichternaam Marnix Gysen is. Dat
zij de toon hebben laten aangeven door de eerste bijdrager Dr. Elias is merkwaardig.
Onder verdere medewerkers zijn er verscheidenen die als nationalist bekend staan.
Te merkwaardiger dan dat ook Prof. Vermeylen meewerkt, maar vooral dat de groote
burgemeester van Antwerpen zelf ‘in een nawoord een samenvatting geven’ zal. De
samenstellers verzekeren dat hij ‘het passende woord vinden’ zal en wie durft eraan
twijfelen? Maar dat de heer van Cauwelaert passend zal moeten besluiten wat door
de heer Elias ingezet is met een groot vraagteeken bij Vlaanderen's
bestaansmogelijkheid in de Belgische eenheidsstaat, dat zou Paul Fredericq twaalf
jaren geleden niet gedroomd hebben.
P.G.
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Het Boek der Wijsheid van Amen-em-Ope, den Zoon van Kanecht, uit het
Egyptisch vertaald door Dr. W.D. van Wijngaarden; 1930, Uitgeverij, C.A.
Mees, Santpoort.
- Om twee redenen kan de lezer zich tot dit boekje aangetrokken voelen. In de eerste
plaats omdat het hem ‘wijsheid’ belooft. Echter, dat woord is hier in een min of meer
technische, en vrij beperkte beteekenis gebruikt, die vergunnen zou, de titel als
‘Levenslessen’, of als ‘Het Boek der Spreuken van Amenem-Ope’ te lezen. Zelfs de
laatste titel zou dan echter reeds weder te veel zeggen, omdat hij ons ook aan die
‘opperste Wijsheid’ van het Bijbelsche Spreukenboek zou doen denken, die, reeds
voor de wereld geboren, God bij het scheppen der wereld, gelijk de Leidsche vertaling
het weergeeft, ‘als kunstenares’ terzijde stond, wier dienaressen, naar het woord der
oude, ‘op de tinnen van de hoogten der stad’ tot haar maal noodigen en die met recht
zegt, dat wie haar vindt ‘het leven’ vindt en dat wie tegen haar zondigt zijn eigen
ziel geweld doet. Al staat lang niet alles van wat wij de Spreuken van Salomo noemen
op hetzelfde peil van verhevenheid als deze glorificatie der Wijsheid, hoofdstukken
als het achtste uit het Bijbelboek hebben een grootheid van gezicht en gebaar, die de
innerlijke beteekenis der waarachtige wijsheid recht doet, en waarvan wij in
Amen-em-ope's lessen de weerga nergens vinden.
Die hebben hun wijdsche naam ook niet van hun schrijver zelf gekregen, al kan
niet ontkend worden, dat deze verdienstelijke ‘opzichter over de velden en over het
koren’, die in een volgens zijn eigen voorschriften wat on-‘wijze’ uiting van zelfbesef
over zijn dertig hoofdstukjes zegt ‘dat zij aan de spits van alle boeken staan’, hem
zelf wel had kunnen aanvaarden. Wie bij Amen-em-ope wijsheid zoekt waardoor
deze eigenlof gewettigd zou worden, zal bedrogen uitkomen. Zijn boekje bestaat
voornamelijk uit de praktische waarschuwingen en vermaningen van een vader tot
zijn zoon over de wijze waarop deze zich in het leven gedragen moet om een
behoorlijk mensch te zijn, een bevredigende, liefst officieele loopbaan te volgen, en
zich de gunst der goden te verzekeren. Dr. van Wijngaarden, Amen-em-ope's inleider,
vertaler en toelichter, ziet er, blijkens zijn wel wat te herhalingrijke en als schriftuur
nogal onbeholpen karakteristiek aanzienlijk veel meer in, maar wanneer hij in
hoofdstuk 18 ‘philosophische gedachten’ of ‘hoogere philosophische beschouwingen’
vindt; een spreuk
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als ‘een stuurman, die reeds vanuit de verte op den uitkijk staat, die zal zijn schip
niet laten verongelukken’ een ‘diepzinnige opmerking’ noemt, wanneer hij verder
aanneemt dat bij Amen-em-ope niet als in andere Egyptische geschriften van deze
soort ‘het geestelijke’ ‘door het practische overschaduwd’ wordt, geloof ik dat hij
zijn eischen lager stelt, dan de door hem gebruikte termen, ‘philosophisch’,
‘diepzinnig’ of ‘geestelijk’ vereischen.
Spreuken waaruit een onbaatzuchtiger, een ‘christelijker’ zedelijkheid spreekt zijn
zeker geenszins afwezig en in de geschriften van een man, die volgens de meeste
deskundigen honderde jaren voor Christus leefde misschien zeer opmerkelijk. Ook
kan ik wel zien waarom dr. van Wijngaarden Amen-em-ope's geloof een
monotheïstisch karakter toekent.
Het nuttigheidsmotief overweegt ook bij hem toch echter te zeer, dan dat hetzij
zijn zedelijke behoefte hetzij dit monotheïstisch getint geloof hem tot een
doordringender blik of een hoogere vlucht had kunnen in staat stellen. Als boek van
‘wijsheid’ - in de diepere zin - kan het Egyptisch geschriftje van Wijngaarden's hooge
lof voor zijn ‘buitengewoon belangrijken inhoud’ m.i. dus niet rechtvaardigen. Anders
- en dit is de tweede reden waarom de lezer er zich toe aangetrokken kan voelen staat het met zijn onmiskenbaar belang voor de Egyptoloog, de Hebraicus, en de
gewone Bijbellezer. Dat belang ligt, wat de laatsten betreft, niet het meest in de vrij
talrijke overeenkomsten tusschen Amen-em-ope en verspreide plaatsen uit de Schrift,
vooral Deuteronomium, dé Psalmen en de Spreuken, want die spreken, het karakter
van zijn ‘wijsheid’ - in de engere zin nu - gegeven, meestal haast vanzelf. Het ligt
voornamelijk in de verhouding van het Egyptische boekje tot die korte afdeeling van
het Bijbelsche Spreukenboek, die, van hoofdst. 22 vs. 17 tot hoofdst. 24 vs. 22
loopend, in de Leidsche vertaling ‘Eerste Aanhangsel’ heet, waarin de Bijbelsche
schrijver Amen-em-Ope vrijwel zeker bewust en rechtstreeks gevolgd heeft en waarin
de kennis van het Egyptische voorbeeld het, zooals Dr. van Wijngaarden aantoont,
zelfs mogelijk gemaakt heeft, de Hebreeuwsche tekst op enkele plaatsen te verbeteren
en aldus zuiverder te ver- staan.
Een ontdekking, die, gelijk dr. van Wijngaarden toegeeft, op zich zelf ook weer
‘betrekkelijk klein van omvang’ is, maar het volgens hem de geleerden tot een plicht
maakt ‘bij

Leiding. Jaargang 2

193
het onderzoek van het Oude Testament ernstiger dan voorheen, behalve met de
cultuurvoortbrengselen der Assyriers en Babyloniers, ook met die der Egyptenaren
rekening te houden’. De wijze en de toon waarop Yahuda's hier verleden jaar door
Dr. H.W. Obbink besproken boek over ‘Die Sprache des Pentateuch in ihren
Beziehungen zum Aegyptischen’, waarover een leek zich overigens geen oordeel
zal aanmatigen, door Egyptologen en Hebraici behandeld wordt, doet niet aannemen
dat die plicht door deze geleerden reeds in voldoende mate erkend en vervuld wordt.
Dat van een boekje met zooveel belangrijks voor verschillende soorten
belangstellenden een Nederlandsche vertaling gepubliceerd kon worden, verdient
ongetwijfeld toejuiching, te meer daar deze laatste vertaling de volledigste en, volgens
deskundigen, zuiverste van alle tot nu toe verschenene is, en Dr. van Wijngaarden die woorden als ‘capaciteit’ in de vertaling, als ‘context’ in de noten gevoegelijk had
kunnen vermijden - niets achterwege gelaten heeft om de gewone lezers, voor wie
zijn werk bovenal bestemd is, de weg door de spreuken en de daarmee verbonden
vraagstukken zoo gemakkelijk mogelijk te maken.
P.N.v.E.

Bernard Verhoeven: Guido Gezelle, De Gemeenschap, Utrecht, 1930.
- ‘De Gemeenschap’ heeft Verhoeven met het schreeuwerige stofomslag om zijn
boekje over Gezelle geen dienst bewezen. Het eerste wat zich, onder de woorden
‘10.000 francs’ - bedoeld is 10.000 franken: het bedrag waarmee het bekroond werd
- aan ons opdringt, is de naam van de schrijver, die in zijn voorrede nochtans de hoop
uitgesproken had dat zijn beschouwing Gezelle's ‘dienstbaarheid’ weerspiegelen
zou. Zoo heeft de commissie hem geen dienst bewezen door te beweren dat zijn
geschrift ‘hèt Gezelleboek’ is, want deze uitspraak wekt verwachtingen die het ons
moeilijk maken met het aanzienlijk mindere dat hij gegeven heeft genoegen te nemen.
Hij heeft ook zich zelf geen dienst bewezen, toen hij zijn voorrede begon met te
zeggen dat zijn boekje ‘geen pretentie’ heeft dan ‘misschien’ om ‘eenvoudig te zijn’.
Verhoeven, die zich op geschiedkundig gebied aan eenige dwaasheden schuldig
maakt, heeft zich met Gezelle als dichter nagenoeg niet beziggehouden. Zijn
onderwerp is Gezelle de mensch. Over deze zegt hij, naast dingen die onjuist zijn,
telkens ook dingen die juist zijn en iedere lezer, ook de reeds welingelichte, tot leering
kunnen strekken.
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Echter, al had hij uitsluitend goede dingen gezegd, dan nog zou zijn boekje als
beschrijving van Gezelle de mensch niet kunnen bevredigen, omdat het als Gezelle's
gevoelssfeer iets gansch anders in ons oproept, dan wij uit diens eigen werken als
zoodanig erkennen kunnen. De schuld hiervoor ligt aan zijn schrijftrant. Gezelle is
een dichter van betrekkelijk weinig beelden geweest: met zijn innerlijk moet dit ten
nauwste samengehangen hebben, en een poging om dit innerlijk door een zoo groote
en óneenvoudige overvloed van soms aardige of treffende, soms op zich zelf, vaker
echter in hun opeenvolging barokke beelden te beschrijven als Verhoeven gedaan
heeft, kon dus enkel mislukken. Zelfs waar de gedachte die hij uitdrukken wilde juist
is, doet zij desondanks in vele gevallen als onjuist aan, omdat hij door zijn tot een
andere sfeer behoorende beelden en beeldenreeksen onzuiver maakte wat alleen in
een rechtstreeksche uitdrukking zuiver tot zijn recht had kunnen komen. Het
‘eenvoudig, nederig en getrouw’ dat Thomas à Kempis de lezer tot eisch stelt, geldt
in niet minder mate voor de beoordeelaar. Had Verhoeven, die zoo goed inzag dat
eenvoud onmisbaar was, begrepen wat eenvoud is, hij had een ander boekje
geschreven, dat wij dankbaarder aanvaard zouden hebben.
P.N.V.E.

De Vliegende Hollander, Een Waterfeestspel door M. Nijhoff, S.C. van
Doesburgh, Leiden, 1930.
- ‘Onze sterkste legende in een werkelijkheidsverbeelding te doen spreken tot ons
volk, dat zich dit beeld als een visioen van opperste machtsontplooiïng voorhield’,
de in ons volksbewustzijn ongeboren rondwarende gedaante’ van de Vliegende
Hollander in een dramatisch gedicht ‘vorm te geven’, dat was de, naar hij in zijn
Inleiding schreef, door de voorafgaande Nederlandsche dichters verzuimde taak, die
Nijhoff in zijn ‘Waterfeestspel’ heeft willen vervullen. Daartoe ‘naar een basis voor
zijn arbeid’ zoekend, kwam hij tot het besluit, dat hij een Vliegende Hollander gelijk
men die ‘doorgaans plaatst in den tijd, toen de Compagnie haar stoutmoedige
schippers om de Kaap naar Indië zond’, niet gebruiken kon, daar deze ‘Dutch’, ‘via
het buitenland tot ons besef doorgedrongen’, en met den bijklank van dat woord in
het Engelsch, ‘meer tot de schrikbeelden van wedijverende naties dan tot ons
gemeen-goed behoort’. Het feit, dat het wonderlijke schip reeds in de Edda voorkomt,
deed hem ‘den blik richten naar de vroegste
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Vikingen-aanvallen in ons land, omstreeks de achtste eeuw’. ‘Het motief van de
uitvaart op Paschen, van de doem, die daarmede samenhangt’ richtte hem ‘opnieuw
naar dezelfde overgangseeuw’, en met name naar ‘de geweldige prediker’ Bonifacius.
De Vikingen zoowel als Bonifacius, de laatste vlak voor zijn vermoording te Dokkum,
zien wij in Nijhoff's stuk dus een rol spelen. In de meening, dat Friesland, ‘als laatste
bolwerk van het heidendom, het meest waarschijnlijk het land moet zijn, waar de
grootste onzer zeelegenden zijn oorsprong nam, en, althans, een diepere beteekenis
vond’, koos Nijhoff voor de plaats der handeling Stavoren, hetgeen hem gelegenheid
gaf, de legende van de Vliegende Hollander met die van het vrouwtje van Stavoren,
hier Edwarda geheeten en een nicht van de bekende koning Radbod, te verbinden
en, door de Hollander tot Edwarda's scheepsbouwer-admiraal te maken, de eerste
legende zelfs uit de tweede te doen voortkomen.
Nijhoff heeft zich, blijkens wat ik uit zijn ‘berecht’ aanhaalde, maar evenzeer
blijkens zijn ‘spel’ zelf, op de voorwaarden waaronder hij de Vliegende
Hollander-figuur werkelijk kon maken, dat zijn de voorwaarden, wier vervulling in
zijn figuur voorondersteld zijn, haar ontstaansvoorwaarden derhalve, niet voldoende
bezonnen, en als ‘werkelijkheidsverbeelding’ van de Vliegende Hollander is zijn
werk daardoor mislukt. De eerste van die voorwaarden volgde voornamelijk uit zijn
meening, dat het Nederlandsche volk zelf zich deze figuur ‘als een visioen’ van zijn
eigen ‘opperste machtsontplooiïng’ geschapen zou hebben, dat ‘ons volksbewustzijn’
zelf in haar een grondtrek van ons nationale wezen belichaamd zou zien. Een
voorstelling als die uit de Compagnietijd wijst hij, - ten onrechte, want al de door
het wezen der figuur gestelde voorwaarden vervult zij - als uit het buitenland tot ons
besef doorgedrongen af. Zijn taak heeft hij daardoor aanzienlijk verzwaard. Uit de
naam ‘Vliegende Hollander’ blijkt m.i. reeds duidelijk genoeg, dat deze legende
inderdaad een verbeelding van buitenlandsche zeelieden is, die een voor hen bijzonder
zinrijke figuur om de een of andere reden de naam van ‘Hollander’ gaven. Om de
een of andere reden, zeg ik. Was die reden, gelijk zeer wel mogelijk, en misschien
zelfs waarschijnlijk is, geen andere dan een uit handelsnaijver verklaarbare
geneigdheid om juist een Hollander tot het bezit van een persoonlijkheid, tot het
bedrijven van een vergrijp als in de Vliegende Hollander belichaamd zijn, in staat
te achten
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- een goedkeuring, of zelfs bewondering daarvoor als Nijhoff's woorden
doorschemeren laten, had de legende zeker niet tot achter- of ondergrond - dan zou
het Hollanderschap van de Vliegende Hollander niet tot zijn wezenlijke kern- en
kentrekken behooren, door het algemeen-mogelijke van zijn verschijning
teruggedrongen worden, en zou er dus geen aanleiding bestaan, om haar als speciaal
in het Hollandsche volksbewustzijn levende en rondwarende gedaante juist voor
Holland op te vorderen. De eisch, om in de Vliegende Hollander de Hollander uit te
beelden, zou zich dan niet voordoen. Hetzelfde ware het geval geweest, wanneer
Nijhoff het voldoende geacht had, dat de Hollandschheid van zijn als ‘vreemdeling’
tusschen de achtste eeuwsche Friezen levende held een toevalligheid zonder bijzondere
inhoud was, waaruit voor hem als uitbeelder der Vliegende Hollander-figuur geenerlei
verplichtingen voortvloeiden. Door - waar beide, Hollanders en Friezen deelen van
‘ons volk’ zijn, deze uitdrukking, en zoo ook de uitdrukking ‘ons volksbewustzijn’
klaarblijkelijk tot de geografische zin van het woord ‘Hollandsch’ verengend - zich
zelf de eisch te stellen, dat zijn held zich ons in zijn op deze wijze geopenbaard
verlangen naar ‘opperste machtsontplooiïng’ als nationaal gekarakteriseerd Hollander
zou toonen, verplichtte hij zich wel degelijk, het begrip Hollander naar zekere kanten
een psychische inhoud te geven, die ons in staat zou stellen zijn held als een
karakteristieke voorstelling van ons ‘volksbewustzijn’ te herkennen. Daargelaten de
moeilijkheden die Nijhoff's keuze van het achtste eeuwsche Friesland voor de plaats
en de tijd van zijn handeling ook op dit punt opleverde, en die het mij niet noodig
lijkt, hier nog afzonderlijk na te rekenen, was deze voorwaarde voor zijn slagen
echter onvervulbaar, omdat de daad van de Hollander en de persoonlijkheid die zij
onderstelde, nu eenmaal geen karakteristiek Hollandsche daad en persoonlijkheid
zijn of geweest zijn, omdat de zin van de Vliegende Hollander-figuur geenszins in
zijn nationaliteit, maar uitsluitend in zijn individualiteit, in het tot het uiterste
opgedreven individualisme van die individualiteit ligt.
Gelijk ik al aangaf, is des Hollanders Hollanderschap ook bij Nijhoff in
werkelijkheid een toevalligheid zonder nadere beteekenis, en zoo hij aldus ten opzichte
van de door hem zelf gestelde eerste voorwaarde voor zijn slagen in gebreke bleef,
heeft dit wat zijn stuk betreft, het gevolg gehad, dat
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hij door zijn onmacht om haar te vervullen dichterbij het wezen der uit te beelden
figuur gebleven is dan zijn bedoeling hem feitelijk vergunde. Beschouwen wij haar
Hollandschheid nu verder als zulk een toevalligheid, dan waren, wanneer juist is,
wat ik daar straks als haar zin aanduidde, voor haar uitbeelding twee voorwaarden
te vervullen. De eerste: dat het Christelijk geloof, in de tijd en het land, waar Nijhoff
haar ontstaan wilde voorstellen, een voldoende algemeen aanvaard levensbeginsel
was, om zijn eischen en voorschriften algemeen als bindende normen te doen
erkennen; de tweede: een zoodanige opzettelijke, dat wil dus zeggen God uitdagende,
demonische schennis van die normen, een zoo groote schuld derhalve, dat de doem
van het eeuwige zwerven als haar passende, angst-aanjagende en afschrikwekkende
straf erkend kon worden. Beschouwen wij, met de gedachte aan deze voorwaarden,
wat Nijhoff van zijn spel gemaakt heeft, dan treft ons, allereerst, dat hij zijn handeling
in een tijd heeft doen geschieden, waarop in het land waar zij plaats grijpt, het nog
neidensche Friesland in de achtste eeuw, een dergelijke aanvaarding van het Christelijk
geloof nog niet bestond. Belangrijker nog, is de geloofstoestand van de Hollander
zelf; zijn motief tot zijn daad: het uitvaren op Paschen tegen Bonifacius' verbod; en
de houding, die deze tegenover de daad inneemt. In het verleden weliswaar gedoopt,
zweert de blijkens alles innerlijk heiden gebleven Hollandsche admiraal zijn
Christelijkheid aan het slot der tweede handeling met een herinnering aan Radbod
uitdrukkelijk af. Zoo hij de bedelaar het brood geeft, dat Edwarda met zoo noodlottig
gevolg geweigerd heeft, dan had men daarin een blijk van Christelijke gezindheid
kunnen zien, wanneer hij niet zelf gezegd had, als zeeman ‘met een boos voorteeken’
niet te willen uitvaren, - het welk hij in zijn uitzeilen op Paschen derhalve niet blijkt
te voelen.
In geen geval dus heeft het Christelijk geloof voor deze Hollander de bindende
kracht die een welbewuste schennis van zijn normen tot een naar hij voorzien kon
aan Gods straf onderworpen vergrijp zou maken. Zijn motief is ook geenszins de
uitdaging van Gods macht en wil van een door demonische drift tot het zelfgenot
der uiterste individueele machtsen wilsverwezenlijking gedreven hoogmoed. De
aanleiding tot die daad is Edwarda's toevallig ontslag van de Hollander als admiraal
van haar vloot. Zijn motief is niet anders dan een misschien bijzonder sterk, maar
volkomen natuurlijk, na het

Leiding. Jaargang 2

198
te land gebeurde meer dan ooit begrijpelijk verlangen naar vrijheid en ruimte van
een blijkens zijn eigen woorden reeds te lang door beperkende taken ingetoomd
zeeman, en het is dit zoozeer, dat reeds hierom de laatste beschrijving, door Oddo
de Noorman, van zijn verschijning als op een spookschip varende verdoemde
volkomen ongeloofwaardig is. Nog meer wordt zij dit echter, wanneer wij de
beteekenis van het op Paschen uitvaren bekijken. In de eerste plaats blijkt dan, dat,
had het onverwachtsche optreden van de bedelaar geen moeilijkheden uitgelokt en
was Bonifacius niet onverwachts ten tooneele verschenen, de Hollander op diezelfde
Paaschmorgen rustig uitgevaren zou zijn, zonder zich van een vergrijp tegen God
ook maar in het minst bewust te zijn. Het opzet om tegen Gods erkende wil te
handelen, God uitdagend te verzoeken, is dus te eenen male in hem afwezig.
Bonifacius' verschijning brengt daarin geen wezenlijke verandering. Wanneer het
motief van het vaar-verbod op Paschen uit Bonifacius' mond klinkt, ontbreekt iedere
aanwijzing, dat dit uitvaren op Paschen volgens deze een vergrijp ware, dat slechts
door een straf als de doem om eeuwig te zwerven vergolden zou kunnen worden.
Integendeel, niet alleen zendt Bonifacius de Hollander slechts de waarschuwing, dat
hij aan diens uitvaren op Paschen ‘zijn zegen niet verleent’, - hetgeen nog iets anders
dan een door een zoo gruwelijke strafbedreiging bekrachtigd verbod is - maar zelfs
geeft Nijhoff Bonifacius zijn eigen bewondering in de mond, wanneer hij deze, na
des Hollanders afzwering van het Christelijk geloof, en na diens weigering om aan
het verbod te gehoorzamen, laat uitroepen, dat hij, deze hoogste vertegenwoordiger
van dat geloof, Friesland - Friesland, niet Holland! - ‘om zulke mannen’ liefhad,
hetgeen zeker nog iets anders dan een schrikwekkende vervloeking is en op een
merkwaardig gezindheidsverschil tusschen God en zijn hooge dienaar wijst.
Waarom ik Nijhoff's uitbeelding van de Vliegende Hollander-figuur aan het begin
van deze kritiek mislukt noemde, is uit de voorafgaande beschouwing van de wijze,
waarop de dichter zich, tegenover de daartoe door hem zelf, maar vooral de daartoe
door het wezen van die figuur gestelde voorwaarden al schrijvende verhouden heeft,
nu overvloedig gebleken. Dat hij getracht heeft, de Vliegende Hollander-legende uit
die van het Vrouwtje van Stavoren, uit het conflict tusschen Edwarda en de Hollander
te doen voortkomen, zou een gevaarlijk be-
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ginnen geweest zijn, wanneer hij in de Vliegende Hollander-legende het conflict
tusschen individu en God had willen uitbeelden. Nu hij dat niet gedaan heeft, nu zijn
Hollander zich, al wordt zijn doem er zinloos door, uitsluitend door een sterke honger
naar vrijheid en ruimte kenmerkt, heeft het althans dit resultaat gehad, dat hii, zoo
al geen spel van ‘de Vliegende Hollander’, dan toch een spel van ‘het Vrouwtje van
Stavoren’ geschreven heeft, waarin de ruimte-driftige Hollander uitnemend op zijn
plaats is, en waar Nijhoff de betrekkelijk weinige herinneringen aan de Vliegende
Hollander-figuur slechts uit behoeft weg te werken, om er een veelszins waardeerbaar
stuk van te maken. Zien wij van de Vliegende Hollander-figuur en haar eischen af,
dan heeft zijn spel dus veel verdienstelijks. In de eerste plaats op zich zelf: door zijn
athmosfeer, en door zijn vers. Door zijn athmosfeer, omdat Nijhoff haar ongetwijfeld
de ruimtelijkheid heeft weten te geven, die een voorwaarde voor dramatische
handeling, voor levende, lichamelijk-werkelijke menschen is, d.w.z. omdat wij in
haar inderdaad de athmosfeer van het drama erkennen kunnen. Door het vers - de
rijmlooze zesvoeter, die, met de indeeling van het geheel en een aantal details, door
zijn statigheid, de lengte van vele perioden, zijn vaak ingewikkelde, soms zelfs, ook
dank zij de beeldstelling of beelduitwerking, min of meer kryptische zinsconstructie,
aan het Grieksche treurspel doet denken - door het vaak verrassend heldere en stellige
vers, dat, (en slechts van daaruit kan ook zijn rhytme billijk beoordeeld worden),
gelijk het dama vereischt, van karakter een sprekend vers is.
In de tweede plaats acht ik ‘De Vliegende Hollander’ ten slotte als voortbrengsel
van deze dichter waardeerbaar, Waar hij in zijn Inleiding schrijft, dat hij dit werk
ondernam om, wat hij ‘aan dichterlijke vaardigheid bezitten mocht, niet langer aan
te wenden tot verheldering van persoonlijk gevoelsleven’, maar in dienst van een in
ons aller ‘volksbewustzijn’ ongeboren rondwarende gedaante te stellen, en daarvan
een werkelijkheidsverbeelding te scheppen, verstrekt hij ons een in dit verband nog
merkwaardige inlichting. Merkwaardig noem ik haar eenerzijds, omdat zij ons thans
uit des dichters eigen mond laat hooren, wat ik indertijd uit de onder de titel ‘Vormen’
verschenen gedichten afleidde, nl., dat deze titel wel het aesthetisch program van
een vormelijk-objectieve poëzie uitdrukte, maar dat dit program door de gedichten
zelf geenszins verwezenlijkt was, dat deze gedichten dus ook
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vormelijk slechts schijnbaar objectiviteit bezaten en in werkelijkheid de ten volle
subjectieve of zelfs subjectivistische uitingen eener primair aan huns dichters
behoeften dienstbare functie waren - een inzicht dat Nijhoff niet duidelijker had
kunnen beamen dan hij het in dat ‘niet langer’ der aangehaalde woorden gedaan
heeft. Merkwaardig noem ik haar anderzijds als de uiting van een sinds ‘Vormen’
blijkbaar in hem ontwaakt verlangen om van de al of niet verhulde subjectieve of
subjectivistische uitingen van die bundel en een paar betrekkelijk kort daarna
gepubliceerde gedichten tot het schrijven van een objectievere
werkelijkheidsuitdrukking, of werkelijkheidsverbeelding over te gaan. Kunnen wij
hem al niet toegeven, dat, althans in de zin, waarin zijn Inleiding dit opwerpt, ‘in
magnis voluisse sat est’, zien wij scherp in, dat - nu zijn natuurlijke aanleg en gave
door de richtingverandering van zijn willen weer een kans op zelfverwezenlijking
gekregen hebben, die zij in de sfeer der laatst geschreven gedichten uit ‘Vormen’
verloren hadden - ‘het groote’ van hem nog een spanning van de wil, een ernst, een
aandacht, een toewijding eischt, die hij als te vluchtige uitbeelder van de Vliegende
Hollander-figuur nog niet bereikt heeft, - verheugend is niettemin, dat, tot zich zelf
teruggekeerd, deze begaafde dichter zijn innerlijk uit wat zijn dichterlijke
verwezenlijking bedreigde weer voor een natuurlijker en vruchtbaarder toekomst
schijnt te willen vrijmaken.
P.N.v. E.
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[December 1931]
De triomf der Belgische diplomatie
Brief aan een vriend
I
‘Zoo is dan eindelijk de Heer Beelaerts van Blokland, na een meer dan vier-jarigen,
hardnekkigen strijd tegen de volksovertuiging, er in geslaagd de beslissing van de
Staten-Generaal ten opzichte van het belgisch verdrag ongedaan te maken, en aan
Rotterdam het Moerdijkkanaal op te leggen, waarvan hij het toestaan, twee jaren
geleden, verklaarde te zijn in strijd met de essentiëele belangen van Nederland.’
Aldus, bijna woordelijk, het bittere commentaar, dat in den wandelgang van de
Eerste Kamer uit den mond van een oudstrijder tegen het verdrag-Van Karnebeek
gehoord werd, na het antwoord van den Minister van Buitenlandsche Zaken op de
interpellatie van den Heer de Savornin Lohman.
En inderdaad zal, wanneer het standpunt, dat de Minister bij die gelegenheid ‘in
abstracto’ ontwikkeld heeft, inderdaad ‘in concreto’ wordt omgezet, 14 October 1931
in de geschiedenis van de verhouding van Noord en Zuid een gedenkwaardigen
datum worden. Want toen de Minister, in die gedenkwaardige zitting, niet zonder
zekere naïeveteit, de constructie van een directe verbinding van Antwerpen, buiten
de Schelde om, met het in 1929 aangeboden Tusschenwaterkanaal eene ‘technische
noodzakelijkheid’ noemde, en het verzet tegen zulk eene verbinding als ‘plagerij,
kleinheid en onwaarachtigheid’ brandmerkte, gebeurde er iets veel ernstigers dan de
aankondiging van eene wijziging in de natuurlijke verhouding van Antwerpen en
Rotterdam ten opzichte van het Rijnverkeer.
De verklaring van den Minister was de aankondiging van een beslissende triomf
der Belgische diplomatie in een honderdjarigen strijd.
Laat mij pogen, U de beteekenis van de volte face des Ministers duidelijk te maken.
Dat er verandering van standpunt heeft plaats gehad; dat, naar in een zekere nota
beweerd is, ‘de plechtige belofte aan de Staten-Generaal op on waardige wijze is
verbroken’; dat men, op het hoofdpunt van het geschil omtrent de Rijn-Schelde
verbinding zonder krijgsmanseer verraderlijk heeft gecapituleerd, - het kan door
niemand, die de zaken kent,
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ook slechts een oogenblik worden betwijfeld; de herhaalde ontkenningen door den
Minister van een feit, dat luce clarius is, kan bij zijn tegenstanders niet anders dan
verbittering en minachting wekken: de Minister moet wel een uiterst geringen dunk
hebben van het verstand en de zakenkennis van het gros der volksvertegenwoordigers,
indien hij waarlijk meent, dat men zijn verklaringen au serieux nemen zal; ik voor
mij heb toch altoos nog te veel vertrouwen in de intelligentie van den Heer Beelaerts,
dan dat ik zelfs ook maar een oogenblik zoude kunnen aannemen, dat de Heer
Beelaerts zelf gelooft wat hij zegt, indien hij met de meeste stelligheid ontkent, dat
de Regeering door het bewilligen in den aanleg van een gesloten
Bath-Grens-verbinding, ‘ontrouw zou worden aan het vroeger door haar met
duidelijkheid aangegeven standpunt’.
Maar het is niet altoos doenlijk, zulks aanstonds aan niet ingewijden duidelijk te
maken. De acten van het proces hebben zich in den loop der jaren tot een stapel van
aanzienlijke hoogte opgehoopt, en aangezien elke ketter zijn letter heeft, is het ook
voor den Minister een klein kunstje gebleken, een citaat te vinden, dat, uit zijn verband
gerukt, op een altoos goed-geloovige vergadering als de Eerste Kamer - wat zit de
eerbied voor ‘de regenten’ er zelfs bij de besten van ons volk toch diep in! aanvankelijk den indruk wekt, alsof hij ‘gelijk’ had. Het kost dan aan de tegenstanders
vaak veel moeite om den indruk van zoo'n onjuist citaat weer uit te wisschen en de
Minister heeft dan ruim gelegenheid, om het, uit den aard der zaak eenigszins
ingewikkeld tegenbetoog, als theologie, muggenzifterij en tekstcritiek belachelijk te
maken. Inderdaad blijft het altoos gemakkelijker een zaak te verwarren, dan haar
wederom te ontwarren.
Toch is deze methode, die op het Plein met een waarlijk duizelingwekkende
virtuositeit wordt beoefend, niet zonder gevaar. Ook de Heer van Karnebeek had
altoos moeite met zijn citaten; voortdurend wist hij de Kamer te overbluffen met
aanhalingen, die op het eerste gezicht overtuigend bleken; tot de herhaalde
terechtzettingen van de tegenpartij eindelijk de oogen deden opengaan, en het
vertrouwen voor een diep wantrouwen plaats maakte. Inderdaad kan men zeggen,
dat de Heer van Karnebeek in zekeren zin over zijn citaten gestruikeld is. Men
geloofde hem tenslotte niet meer.
Zoo zal het, vreezen wij, op den duur ook den Heer Beelaerts
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vergaan. Aanvankelijk maakt de quasi-ernst, waarmede deze bewindsman zwart wit
noemt, indruk; maar het noodzakelijke gevolg is, dat iedereen, die van achteraf
begrijpt bij den neus genomen te zijn, aanstonds de schare der tegenstanders versterkt.
En, zooals ik U reeds zeide, de Minister heeft op 14 October de Eerste Kamer weer
eens als vanouds in de doeken trachten te doen.
Doch daarover straks nader! Ik zou u de volte face der Regeering duidelijk maken.
Ik zal trachten de zaak daartoe tot haar eenvoudigste gedaante te herleiden. De casus
positie is op een, naar ik meen, nogal heldere wijze uiteengezet in een document van
de Nationale Unie, het bekende groepje ‘stokebranden’, waaraan de Heer Vliegen,
wellicht met minder overdrijving dan de Heer Knottenbelt wel wil erkennen, het
prompte optrekken der wacht bij het eerste alarm toeschrijft.
‘De natuurlijke verbinding van den Rijn naar Antwerpen is langer en minder
gemakkelijk, dan die naar Rotterdam. De weg naar Antwerpen heeft drie vakken: a.
het Hellegat; b. het Tusschenwatervak; c. de Schelde, die elk hunne belemmeringen
voor de scheepvaart opleveren: de som dezer nadeelen vormt het voordeel van
Rotterdam's natuurlijke ligging boven Antwerpen. België heeft een nieuwe,
kunstmatige, rechtstreeksche verbinding van Antwerpen met den Rijn gevraagd,
welke de drie genoemde natuurlijke obstakels zou vermijden. Dit is door Nederland
geweigerd, omdat naar U.E. het zoo duidelijk uitdrukte, door zulk een, het Hellegat
en de Schelde vermijdend, rechtstreeksch kanaal, ‘de positie van Antwerpen met
betrekking tot den Rijnhandel veel sterker zou worden’, en men daarom in Nederland
niet begreep, ‘waarom dit land verplicht zou zijn ten behoeve van een vreemde haven
de economische positie te verzwakken, die de natuur het heeft gegeven’.
Grondslag van de nieuwe onderhandelingen is dus, dat de door de natuur geschapen
obstakels in de Antwerpen - Rijnverbinding niet zouden worden uitgeschakeld.
Hieruit volgde, dat er van een geheel nieuwen, kunstmatigen weg door Brabant,
zooals België wilde, en zooals het Moerdijk kanaal was, niet langer sprake kon zijn.
De verbinding zou dus in elk geval door de Schelde en het Hellegat moeten blijven
loopen. In het Tusschenwatervak lag de zaak eenigszins anders. Hier had Nederland,
gebruikmakend
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van zijn conventioneel recht, in 18 67 het onbruikbare Kreekrak gedicht en vervangen
door het uitstekende kanaal van Hansweert, waaraan Antwerpen de opkomst van
zijn moderne Rijnvaart te danken heeft. Doch de politieke tendenz, die de achtergrond
vormt van België's lastigheid in alle zaken, die de Rijn-Scheldeverbinding raken,
heeft België belet de groote economische voordeelen van deze verbetering der
Tusschenwateren naar waarde te schatten: steeds zal België blijven klagen, gelijk
het in het Belgisch memorandum van 12 Januari 1929 heet, dat het kanaal van
Hansweert een kanaal is ‘dat niet op voldoende wijze den ouden weg vervangt.’
Ten einde nu, eens voor goed, een einde aan dit gejeremieer te maken, was de
Nederlandsche Regeering bereid, hoewel zij, naar allen schijn niet ten onrechte, van
meening was, dat door verbetering van het kanaal van Hansweert aan alle
gerechtvaardigde grieven van België kon worden tegemoet gekomen, om den ouden
toestand van 1839 door heropening van den afgedamden weg door het Kreekrak en
langs de Eendracht te herstellen. Die natuurlijke Rijn-Schelde verbinding kon dan
in zijn geheel gemoderniseerd worden. Om de Belgen tegemoet te komen, wilde men
dat dan wel een ‘nieuwen’ weg noemen; maar die ‘nieuwe’ weg moest het tracé van
de natuurlijke verbinding volgen, en zou dus feitelijk neerkomen op eene grondige
modernisatie van den in 1839 bestaanden weg.
Deze gang van zaken verklaart de formuleering van wat Nederland, bij de nieuwe
onderhandelingen met België, zou kunnen toestaan: tegenover den afgewezen eisch
van een nieuwe directe verbinding van Antwerpen met den Rijn door Brabant, buiten
de natuurlijke verbinding om, heeft de Heer Beelaerts, gevraagd ‘of een
tusschenoplossing zich niet denken liet’ - n.l. tusschen den eisch van België: een
Moerdijkkanaal, en het bod van Nederland, - ‘in het geheel niet geweigerd, zooals
trouwens het Belgische memorandum van 12 Januari vaststelt, den aanleg van een
nieuwe1) verbinding tusschen de Schelde en den Rijn in overweging te nemen.’ ‘Maar
hij heeft te zelfder tijd zoo duidelijk mogelijk doen uitkomen, dat een dergelijke
waterweg, wilde hij voor Nederland te aanvaarden zijn, de bestaande natuurlijke
waterwegen zou moeten volgen of, zoo noodig, die welke in 1839 bestaan hebben’,
terwijl deze tusschenoplossing alléén ‘zou kunnen worden aanvaard, voorzoover dat
verzoek zou kunnen wor-

1) Ik cursiveer.
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den verwezenlijkt door inrichting, overeenstemmend met de moderne eischen van
de scheepvaart’, van die, thans of in 1839 bestaande, natuurlijke waterwegen.
En ook omtrent de procedure werd een belangrijke voorwaarde gesteld: Nederland
maakte van deze verbetering resp. heropening van de in 1839 bestaande natuurlijke
verbinding geen aanbod; België was vragende partij; en moest dus den wensch te
kennen geven, om de concessie te aanvaarden.
Nog eene andere voor waarde werd aan deze bereidverklaring verbonden: België
moest ervoor over den brug komen: de Nederlandsche Regeering bepaalde ‘er zich
voor het oogenblik toe, in herinnering te brengen, dat niet zij nieuwe waterwegen
tusschen de Schelde en den Rijn vraagt’: ‘vast staat’, constateerde zij echter, ‘dat
Nederland gerechtigd is aan België te vragen den prijs te betalen van
scheepvaartvoordeelen op de Tusschen wateren tusschen de Schelde en den Rijn.’
Uit het bovenstaande is duidelijk wat Nederland in plaats van ‘een waterweg uitgaande
van het havengebied van Antwerpen en uitkomende in het Hollandsch Diep in de
nabijheid van Moerdijk’, meende te kunnen toestaan: eene verbetering van de in
1839 bestaande natuurlijke verbinding, mits deze door België werd gevraagd en de
daaruit voortvloeiende voordeelen door België werden betaald.
Ten overvloede werd de tegenstelling tusschen wat Nederland aanvaarden kon en
wat het weigeren moest, ten besluite van de notawisseling nog eens geresumeerd:
‘Er is echter één element in de nieuwe Belgische nota (van 28 Mei 1931) dat nu
reeds rechtzetting schijnt te vereischen’; n.l. de daar geuite meening, dat Nederland
‘min of meer in het algemeen het beginsel van een nieuwen waterweg tusschen de
Schelde en den Rijn zou hebben erkend’. ‘Deze meening’ - zegt de Nederlandsche
Regeering met nadruk - ‘is onjuist’.... Indien te dezer zake een beginsel door
Nederland is erkend, dan is het dus niet, dat van den aanleg van een willekeurigen
nieuwen weg, maar dat van de verbetering, hoe belangrijk dan ook, van vroegere of
bestaande waterwegen’.

II
Heeft België dit Nederlandsch standpunt aanvaard? Heeft het, althans op eenig punt,
toenadering getoond? Heeft het eenige waardeering uitgesproken voor deze toch zoo
belangrijke concessie?
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Volstrekt niet.
Het bleef onverzettelijk op zijn stuk staan. Gij zegt, aldus België, dat, om voor
Nederland aannemelijk te zijn, de nieuwe verbinding de thans of in 1839 bestaande
natuurlijke waterwegen zou moeten volgen? ‘Waarom deze beperkingen?’ En het
vervolgde deze vraag met een betoog, dat op een volstrekte verwerping van het door
de Nederlandsche Regeering gestelde onderhandelingskader neerkwam.
De tegenstelling spitste zich toe door de interpretatie, die de Nederlandsche
Regeering gaf van de bij de voorloopige onderhandelingen ingenomen standpunten.
De Nederlandsche onderhandelaars gingen uit van het Nederlandsche standpunt:
Schelde en Hellegat, de beide in 1839 en thans bestaande en bevaarbare wegen,
moesten deel blijven uitmaken van de Antwerpen-Rijn verbinding, en daar het
Hellegat, naar de meening van Nederland, ‘aan hooge eischen van bevaarbaarheid
beantwoordde, en de Belgische abezwaren tegen het Scheldevak dier verbinding
‘practisch niet bestaan’, kwamen deze vakken natuurlijk van Nederlandsche zijde
niet ter sprake; wat het Tusschen watervak betreft, kwam Nederland, met de bij onze
onderhandelaars traditioneele naïeveteit, ondanks het feit, dat zelfs het door Nederland
gestelde kader der concessies nog niet eens door België was erkend, aanstonds voor
den dag met de uiterste, binnen dat kader denkbare concessie: het tracé Bath-Dintelsas.
De Belgen schudden bedenkelijk het hoofd: zij wilden geen verbetering maar
uitschakeling van de natuurlijke vaarwegen, en richtten hun tegenvoorstellen volgens
dit standpunt in.
Zij lieten het tracé van het aangeboden Tusschenwaterkanaal voorloopig in het
midden; maar bepaalden zich tot de opmerking, dat de beide voornaamste vakken
der natuurlijke verbinding door dit voorstel niet werden uitgeschakeld: ‘zij konden
zich met de Nederlandsche suggestie niet vereenigen om de volgende redenen: a)
‘de nieuwe verbindingsweg zou niet het gedeelte wegnemen, dat voor de binnenvaart
het gevaarlijkst is in de Tusschen wateren, dat wil zeggen het Hellegat, terwijl b)
‘een andere ernstige schaduwzijde zou zijn, den Zuidelijken mond van het kanaal te
projecteeren bij Bath’, zoodat de mogelijkheid werd uitgesloten van een aansluiting
op het vaste land met het stuk kanaal, dat België op zijn grondgebied zal graven’,
waardoor het ‘geheel zonder nood-
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zaak’ de ‘gedwongen doorvaart door Westerschelde en passeeren van twee sluizen’
handhaaft.
Zoogenaamd om met ‘de politieke bezwaren’ tegen een Moerdijkkanaal - ‘voor
zoover dat mogelijk was’ - rekening te houden, kwam nu België met het plan van
een vaarweg die ‘aan België niet alleen een uitmonding in veilige wateren waarborgt,
dus oostelijk van Willemstad, maar ook de rechtstreeksche aansluiting met Antwerpen
om den tijdroovenden en gevaarlijken weg door de Schelde te vermijden’. (Mais
aussi le raccordement direct à Anvers pour éviter les lenteurs et les dangers du traject
par l'Escaut’.
En, voegde het er brutaal bij, ‘België zou niet verder kunnen gaan, zonder het
recht op te offeren, dat het ontleent aan de verdragen, om zijn verbindingen met den
Rijn te ontwikkelen.’
‘Aangetoond is’, - eindigde het Belgisch betoog, - ‘dat dit tracé van het grootste
economisch belang is voor België; en dat het, gelijk de Heer Hijmans er niet zonder
boosaardigheid aan toevoegde ‘uit een aardrijkskundig oogpunt niet veel van het
Nederlandsch tracé verschilde’.

III
Het is begrijpelijk dat de Heer Beelaerts bijna uit zijn vel sprong. Want het Belgisch
voorstel kwam feitelijk op niets anders neer dan op een nieuw Moerdijkkanaal, dat
slechts een weinig westelijker getraceerd was, z.g. om aan de politieke bezwaren
tegemoet te komen; zoodat het voorstel, om zich met zulk een kanaal te vereenigen,
omdat het ‘aardrijkskundig’ niet veel van het aangeboden Tusschenwaterkanaal
verschilde, niets was dan eene invite van den Heer Hijmans aan den Heer Beelaerts
om in gemeenschappelijk overleg het Nederlandsche Volk en de Staten-Generaal te
bedotten. Immers het ging niet om een aardrijkskundig ‘oogpunt’, maar juist om het
economisch voordeel, dat België door een rechtstreeksche verbinding, buiten de
natuurlijke om, van Antwerpen met den Rijn ten koste van Rotterdam wilde
verwerven, en het was dat economisch voordeel, hetwelk de Nederlandsche
Staten-Generaal geweigerd hebben aan België af te staan.
De gegriefdheid van den Heer Beelaerts klinkt nog zeer duidelijk door in het
antwoord, dat de Heer Beelaerts op 's Heeren Hijmans invite gaf:

Leiding. Jaargang 2

208
‘De Nederlandsche Regeering had gehoopt, dat de Belgische Regeering na de haar
gedane duidelijke en uitdrukkelijke verklaringen zou hebben begrepen, dat het toestaan
aan België van een kanaal met dezelfde kenmerken als dat, voorzien in het Verdrag
van 1925 een politieke onmogelijkheid is, en dat voortgaan met het vragen van een
zoodanig kanaal het najagen van hersenschimmen zou heteekenen. Men zal daarom
gemakkelijk begrijpen, dat de Belgische Regeering in haar memorandum van Januari
niettemin blijk geeft haar eisch van zoodanigen waterweg niet te hebben laten varen,
in aanmerking genomen, dat zij een waterweg vraagt, die beoosten Willemstad
uitmondt en rechtstreeks met Antwerpen is verbonden met verwijding van de Schelde.
(‘une voie d'eau de cette nature, vu qu'il demande une voie d'eau ayant un débouché
à l'est de Willemstad et un raccordement direct à Anvers en évitant l'Escaut.’)
Dit is volkomen duidelijk: het Belgische bezwaar was en bleef de ‘tijdroovende
en gevaarlijke weg door de Schelde’. Daarom vroeg men een raccordement direct
à Anvers pour éviter les lenteurs et les dangers du traject par l'Escaut’. Deze het
‘traject par l'Escaut’ uitschakelende ‘raccordement direct en évitant l'Escaut’, werd
door Nederland positief geweigerd, omdat het zóó geamendeerde
Tusschenwaterkanaal de kenmerken zou krijgen van een Moerdijkkanaal.
En sedert staan de onderhandelingen stil: want België maakte van de directe
verbinding van de Antwerpsche dokken met het Hollandsch diep, van welke de
verworpen ‘raccordement’ de ‘missing link’ is, eene ‘conditio sine qua non’.
Dat kon Nederland onverschillig laten: het had zich immers duidelijk uitgesproken,
dat de aangeboden concessie was à prendre ou à laisser, en het kon dus rustig wachten,
tot België het ‘verzoek’ (Wb. p. 43) tot den aanleg van het nieuwe
Tusschenwaterkanaal zou doen.
Maar waarom maakte België van deze ‘raccordement’ direct eene conditio sine
qua non?
Immers, het verschil tusschen beide oplossingen: ‘gesloten’ kanaal of ‘doorvaart
door de genormaliseerde Schelde’, is, uit verkeersoogpunt, miniem; het gesloten
kanaal geeft slechts eene meerdere verkorting van den vaarweg met 19½ minuut,
wat, op de totale verkorting van den weg met 25 K.M. eene volstrekt te verwaarloozen
fractie is. Het zou volstrekt onverklaarbaar zijn, dat de beide Regeeringen in 1929
aan zulk
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een miniem verschil zulk een groote waarde zouden hebben gehecht, dat zij er, zooals
wij hebben gezien, dat inderdaad het geval is, de onderhandelingen op zouden hebben
laten stranden, indien men niet geweten had, dat met dit punt een essentieel belang
gemoeid was.
Het belang van deze zaak ligt dan ook niet op verkeerspolitiek of economisch,
maar op zuiver politiek gebied: het gaat bij deze onderhandelingen niet in de eerste
plaats om de materieele verbetering van de Rijn-Antwerpen verbinding, maar om
de potentieele politieke macht in de toekomst over den verderen uitbouw van den
Antwerpschen Rijnmond.
Terwijl nu de ‘raccordement’ voor de materieele verbetering van geheel
ondergeschikt belang is, kan het politieke doel niet zonder ‘raccordement’ bereikt
worden. Daarom renonceert men liever aan de aangeboden materieele verbetering
van de verbinding (het gemoderniseerde Hansweertkanaal voldoet, - gelijk de
Nederlandsche Regeering in 1929 reeds voorzag - immers volkomen aan de werkelijke
behoeften van het Antwerpsche Rijnverkeer), dan dat men zijn politieken claim op
de door Nederland geweigerde directe verbinding van de Antwerpsche dokken met
het Hollandsch diep, d.w.z. op een Antwerpschen Rijnmond in optima forma, zou
opgeven.

IV
Het politieke doel....
Het Nederlandsche delta-gebied is, zonder twijfel, een eenheid; maar het is een
twee-eenheid; het mondingsgebied van Rijn en Maas is duidelijk onderscheiden van
dat van de Schelde; het eerste ligt in Noord-, het tweede in Zuid-Nederland. Rotterdam
is daarvan, door de natuur, aangewezen als primaire Rijn-Maas-haven; Antwerpen
als primaire Scheldehaven.
Doch deze onderscheiden gebieden zijn niet gescheiden; van oudsher bestond er
verbinding tusschen de Rijn- en de Scheldemonden. De natuur heeft echter de
Tusschen wateren tusschen de Rijn en de Schelde zoo gemaakt, dat deze verbinding
slechts van secundair belang is; van nature is dus Rotterdam een secundaire
Scheldehaven op den zelfden voet als Antwerpen een secundaire Rijnhaven is. De
natuurlijke ontwikkeling, die de Tusschen wateren langzamerhand doet veranderen,
zou er toe hebben geleid, dat het secundaire karakter in den loop der tijden steeds
meer zou zijn geaccentueerd.
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Na de eerste scheuring der Nederlanden werden deze Tusschenwateren nationale
wateren van de Republiek; Antwerpen werd daardoor op volkomen normale wijze
van het recht op vrij verkeer met den Rijn beroofd.
De Vereeniging van 1815 bracht Antwerpen, als Nederlandsche haven, automatisch
in het genot van het vrij verkeer over deze nationale wateren; doch door de tweede
Scheuring kwam daaraan weder automatisch een eind.
Het is niet vooral de vrees voor de sluiting van de Schelde - want deze bleef in
1830, ondanks de Scheuring een aan het tractaat van Weenen onderworpen
internationale rivier, die dus niet opnieuw gesloten kon worden, - maar de vrees voor
de sluiting der nationale Tusschen water en, die de onwil van de Antwerpsche
koopmanskringen, om met de muiterij mede te gaan, verklaart.
Het Provisioneel Gouvernement te Brussel moest dus pogen Antwerpen te
bevredigen, en dit kon alléén geschieden, door aan Antwerpen, ondanks de Scheuring,
de voordeelen te ver- zekeren, die het tijdens en krachtens de Vereeniging genoot,
en om dat doel te bereiken, tracht zij gebruik te maken van den invloed der in 1831
te Mainz vergaderende Rijnoeverstaten.
Twee standpunten stonden nu gedurende de onderhandelingen van 1831-'39
tegenover elkaar:
1e. dat van de meerderheid der Rijnoeverstaten: de Tusschenwateren moeten
beschouwd worden als ‘armen’ van den Rijn.
2e. het Nederlandsche standpunt: de Tusschenwateren waren vóór de Vereeniging
nationale Nederlandsche binnenwateren, en blijven dat na de Scheiding.
Palmerston vindt in 1839, op het laatste oogenblik, eene tusschenoplossing; het
karakter van de Tusschenwateren als nationale binnenwateren wordt erkend; slechts
wordt de feitelijk voor de Scheiding bestaande toestand ook voor de toekomst
gehandhaafd, doordat op deze wateren, geheel onafhankelijk van de régimes der
internationale rivieren Rijn en Schelde, een beperkt servituut wordt gelegd: de vrije
doorvaart door deze wateren zal verzekerd zijn, en wanneer de bestaande weg, op
welke wijze dan ook, onbruikbaar wordt, zal door Nederland een anderen even goeden
en veiligen weg moeten worden aangewezen.
Vanaf het oogenblik van ratificatie der dit servituut bevat-
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tende Scheidingsregeling, begint nu een lange, van de zijde van België met een
bewonderenswaardig doorzettingsvermogen gevoerden strijd ten einde het zelfstandig
karakter van het régime van de Tusschenwateren te vernietigen en daardoor de
Schelde-Rijn-verbinding in de macht van België te brengen.
De energie en tenaciteit waarmede deze strijd gevoerd is, zijn gemakkelijk te
verklaren uit het cardinaal belang dat voor België aan het verwerven van deze macht
verbonden is.
Immers, van beide steden, Rotterdam en Antwerpen, heeft Antwerpen verweg de
gunstigste ligging, doordat het diep land-inwaarts ligt; het is waarlijk geen toeval,
dat Antwerpen lang vóór de Noordelijke delta-havens opkomt. Rotterdam is echter
bevoordeeld door zijn betere Rijnverbinding met het achterland. Kan Antwerpen dat
natuurlijk voordeel uitschakelen, en de positie van beide steden ten opzichte van den
Rijnhandel nivelleeren, en tevens, door het Albertkanaal, de Maasmond naar
Antwerpen verleggen, dan kan het niet anders, of Antwerpen moet, als het punt waar
alle drie groote delta-verkeerswegen samenkomen, op den duur de hoofduitvoerhaven
van de geheele delta worden.
De politieke aanval op de zelfstandigheid van het Tusschenwaterrégime kon van
twee zijden geschieden: van den Rijn uit, en van de Schelde uit.
Aanvankelijk heeft België en niet zonder eenig succes, gepoogd om zijn politiek
doel te bereiken door beïnvloeding van de toenmalige Rijnoeverstaten; daar het echter
zelf geen Rijnoeverstaat was, viel er, vooral toen, door de Conventie van Mannheim
in 1868 aan de hangende geschillen op een bevredigende wijze een einde gekomen
was, langs die zijde niet veel meer te bereiken. Met des te meer kracht werd de aanval
van de zijde van de Schelde ondernomen. De geheele strijd om de afdamming van
het Kreekrak is slechts in schijn een geschil over de hoedanigheid van de Schelde Rijn verbinding (want het is en was reeds destijds voor iedereen, die de zaken objectief
bezag, volkomen duidelijk, dat het kanaal van Hansweert eene enorme verbetering
der bestaande verbinding was); doch in wezen een strijd om de macht, om de
medezeggenschap van België over de Rijn - Schelde verbinding. Om die macht te
verwerven werd tegen de duidelijke verdragteksten in, door België gepoogd het
Schelderégime en het Tusschenwaterrégime te assimileeren. Het middel daartoe was
het uitlokken van eene tusschenkomst van de garanten van de Schei-
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dingsregeling, ten einde daardoor eene ‘officieele interpretatie in den gewenschten
zin te verkrijgen.
Deze door Rogier met groote bekwaamheid en volstrekte gewetenloosheid - men
schrikte in België zelfs voor het vervaardigen van valsche diepte-tabellen niet terug
- geleide campagne, had haar naastbijliggend doel, het uitlokken van buitenlandsche
interventie, bijna bereikt, toen zij, door het energieke optreden van Van Zuylen van
Nyevelt op het laatste oogenblik verijdeld werd; dank zij dezen bekwamen staatsman
uit den school van Willem I heeft Nederland op de Tusschenwateren bijna een halve
eeuw rust genoten.
Aan de hand van het bovenstaande kan het nu niet moeilijk meer vallen, het
gebeurde te verstaan.
Evenmin als in 1865/7 is het thans België voornamelijk te doen om de feitelijke
verbetering van de bestaande Antwerpen-Rijn verbinding. Die is natuurlijk ook niet
te versmaden, maar het economisch doel is toch bijzaak.
Hoofdzaak is ook thans, bij deze wijziging van de Scheidingsregeling, eens en
voorgoed de feitelijke beslissing over den verderen uitbouw van de Antwerpen-Rijn
verbinding uit de handen van Nederland te wringen.
Om het economisch doel; eene uitstekende, aan alle moderne eischen van het
verkeer voldoende secundaire Rijn-Antwerpen verbinding, te bereiken, is een gesloten
Bath-Grens verbinding totaal onnoodig: door normalisatie van de Schelde, kan, naar
de Heer Beelaerts in 1929 zeer wel bleek te weten, aan alle gerechtvaardigde bezwaren
van België op afdoende wijze worden tegemoet gekomen. Doch voor het bereiken
van het politieke doel: de toekomstige beheersching van de Rijn-Schelde verbinding,
door het verder assimileeren aan het Rijn-régime, is, als gezegd, de uitschakeling
van de open Schelde inderdaad eene conditio sine qua non.
Vergun mij, U dit nog even uiteen te zetten.

V
Door de zwakheid van den Heer Beelaerts, zijn de Tusschenwateren, bij formeele
handhaving van Nederland's zelfstandigheid, feitelijk reeds onder de macht van de
Centrale Commissie, d.i. van de Fransch-Belgische combinatie gebracht.
Het kanaal Bath-Dintelsas (Willemstad) nu zal een ‘nationaal’ kanaal zijn. Juist
door deze bepaling zal het ook conventioneel komen vast te staan, wat trouwens op
aardrijks-
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kundige gronden reeds onbetwistbaar was, dat dit kanaal zal zijn eene verbinding
tusschen de Westerschelde, dus een Tusschenwater in optima forma.
De feitelijke macht van Frankrijk-België over de Rijn-Antwerpen verbinding zal
dus, ook bij vasthouden aan de grenzen van het kader der concessies van 1929, reeds
reiken tot Bath toe. Maar dáár, ten Zuiden van Bath, ligt de machtige,
onoverwinnelijke barrière tegen de vervulling van het Belgische politieke doel: de
geheele Antwerpen-Rijn verbinding in de macht van de Centrale Commissie te
brengen. Want België zal nimmer kunnen medewerken om het Schelde-régime aan
het Rijn-régime te assimileeren, want daarmee zou het de macht van de Centrale
Commissie ook in de haven van Antwerpen brengen. En dat wil natuurlijk België
terecht niet; het wil zeer gaarne den baas spelen over de Nederlandsche nationale
binnenwateren en -kanalen; maar het blijft zelf graag baas in eigen huis.
Daarom moet deze positieve barrière vervangen worden door een ‘internationaal
kanaal’, dat voor het grootste deel op Belgisch en voor een paar kilometers op
Nederlandsch gebied gelegen, de Antwerpsche dokken met het reeds aan de macht
van de Centrale Commissie onderworpen Tusschenwaterkanaal zal verbinden. Dit
kanaal zal steeds onderworpen zijn aan het, bij het verdrag vast te stellen bijzondere
régime; en vermoedelijk zal men wel, behoudens enkele bepalingen, het
Nederlandsche deel als Nederlandsche, en het Belgische onder Belgische zeggenschap
weten te houden.
Maar hoe wordt nu in werkelijkheid de toestand? Stel, dat Antwerpen de thans
ontworpen Rijn-Antwerpen verbinding opnieuw wil verbeteren: dan heeft het, voor
de het vak Willemstad-Bath slechts een klacht te uiten, en de Heer Beelaerts, of wie
van zijn slag dan op het Plein moge zetelen, zal zich - natuurlijk niet propter, maar
post - haasten om de noodige gelden daartoe, uit puur internationale gezindheid, op
de begrooting te brengen. België kan deze verbetering zonder voorkennis van
Nederland op zijn gedeelte aanbrengen. Rest dan uitsluitend het vakje tusschen Bath
en de grens. Meent nu iemand, die zich niet op formeel-volkenrechtelijk standpunt
stelt, maar begrip heeft van de politieke werkelijkheid, dat Nederland de verbetering
van dezen ‘stop bij Bath’ zou kunnen weigeren tegen den gecombineerden aandrang
van de Centrale Commissie en van België in?
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Natuurlijk niet. Met de uitschakeling van het Schelde-régime uit de Antwerpen-Rijn
verbinding is Nederland zijn veto over het laatste stuk van deze verbinding, en
daarmee over de geheele verbinding kwijt: tegen Nederland's wil in kan in de toekomst
Nederland feitelijk worden gedwongen tot medewerking aan een zoodanigen uitbouw
van dezen waterweg, dat zij allengs het karakter van secundaire verbinding geheel
verliest, en de economische hoofdmonding van den Rijn naar Antwerpen wordt
verlegd.
Behalve dat positieve doel beoogt Antwerpen met de uitschakeling van het open
Scheldevak nog een negatief doel. De Westerschelde (het kan niet worden ontkend,
het is een van de groote zwakheden van de Nederlandsche positie), is inderdaad op
dit oogenblik in zooverre een Belgische rivier, als zij vanaf de grens vrijwel uitsluitend
het Belgisch verkeer dient. Door het open Scheldevak te handhaven en Noordwaarts
uit te breiden tot een nieuw te graven haven van Bergen op Zoom, wordt niet slechts
de economische afhankelijkheid van West-Brabant van Antwerpen afgewend, maar
tevens de Schelde als verkeersweg gerenationaliseerd: èn als uitvoerhaven van
Noord-Brabant en het oude economische achterland van den
Noord-Brabantsch-Duitschen-spoorweg, èn als doorvoerhaven van het verkeer van
de (Belgische en Nederlandsche) Vlaanderen's en Zeeland naar het Noorden en
Oosten van Nederland, zal er naast het voor België een voor Nederland bestemd
verkeer over de geheele lengte van de Wester-Schelde ontstaan.
België wenscht echter niet, dat dit verkeer een zuiver Scheldeverkeer zal zijn; het
wenscht Bergen-op-Zoom een Tusschenwater- (d.i. Rijn-) haven te maken, in stede
het te zien herleven als wat het eenmaal van nature was: een Schelde- haven.

VI
Om deze politieke redenen blijft België een directe verbinding Antwerpen-Hollandsch
Diep verlangen; en om deze redenen moest Nederland die blijven weigeren.
Dat was trouwens gemakkelijk, omdat men in 1929 als voorwaarde voor verdere
onderhandelingen over de verbetering van de Antwerpen-Rijn verbinding den eisch
gesteld had, dat België om het gesuggereerde Tusschen waterkanaal moest verzoeken.
Dit verzoeken zou natuurlijk de erkenning van het
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door Nederland gestelde kader, waarbinnen concessies mogelijk waren, hebben
ingesloten.
In stede zich daaraan te houden heeft men wederom van Nederlandsche zijde
onderhandelingen geëntameerd: en natuurlijk heeft men toen van Belgische zijde
gezegd: goed, ook wij willen toenadering, maar dan eerst, als conditio sine qua non,
het Moerdijkkanaal op tafel.
Geheel in den geest van de in 1929 door den Heer Beelaerts met verontwaardiging
verworpen suggestie van den Heer Hijmans, om het dan eens met een wat westelijker
gelegen directe verbinding tusschen de Antwerpsche dokken en het Hollandsch Diep
te probeeren, heeft men toen van Belgische zijde een reeds in 1930 in de Antwerpsche
Neptune gepropageerd plan der Antwerpsche scheepvaartkringen voorgelegd, dat
van Antwerpen over Woensdrecht en Bergen-op-Zoom naar Willemstad liep, - met
volledige en consequente uitschakeling van de thans of in 1839 bestaande natuurlijke
verbinding.
En thans is de Heer Beelaerts bezweken. Alleen begreep hij terecht, dat hij de
capitulatie wat moest trachten te camoufleeren.
Ik zal u, waarde vriend, de ontleding en weerlegging van de daartoe op het Plein
verzonnen spitsvondigheden voor het oogenblik besparen; het zijn slechts
‘avocasserieën’, sluwe verzinsels om de Staten-Generaal te misleiden.
Liever sluit ik mij aan bij eene opmerking, die de Heer Beelaerts in de Tweede
Kamer tegenover den Heer Krijger heeft gemaakt ‘het gaat niet om tekstcritiek, maar
om de werkelijke consequenties.’
Dat is volkomen juist. Op de feitelijke gevolgen komt het aan. En dan moeten wij
het ‘raccordement direct à Anvers en évitant l'Escaut’ niet op zich zelf beschouwen,
maar als een organisch deel van de geheele verbinding.
Zoo beschouwd blijkt, dat het volkomen irrelevant is, of men er al dan niet in
slaagt de Staten-Generaal te overtuigen, dat een raccordement ‘door de slikken’
wellicht nog binnen de grenzen van het kader van 1929 kan worden geperst. Omdat
het een onbetwistbaar feit is, dat, door de concessie van dit raccordement een
waterweg zou ontstaan, die in zijn geheel zou liggen buiten de thans of in 1839
bestaande natuurlijke vaarwegen, en deze vaarwegen, zonder technische noodzaak,
opzettelijk uitschakelt.
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Het is wellicht in het belang van den Heer Beelaerts, ‘to save his face’, om dit
onbetwistbaar feit te camoufleeren; maar het belang van ons volk eischt, dat wij de
dingen zien zooals zij zijn: Wij staan voor eene volledige capitulatie der Regeering
voor Belgische eischen, die, naar de uitdrukkelijke verklaringen van die Regeering
zelf, niet kunnen worden ingewilligd, zonder schade toe te brengen aan de ‘essentieele
belangen’ des Vaderlands.
C. GERRETSON.
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Over den oorsprong van het Nederlandsche volk
Na een korte mededeeling over de Bataven, die in uitgeholde boomstammen den
Rijn kwamen afzakken, vermelden de geschiedenisboekjes der lagere scholen, dat
eenigen tijd na het begin onzer tijdrekening Friezen, Franken en Saksen zich in ons
land vestigden. De argelooze lezer zal dit wellicht beschouwen als een korte weergave
van een wel gedocumenteerde reeks gebeurtenissen, die in deze vroege tijden hebben
plaats gegrepen; indien hem het verband met de volksverhuizing bewust is geworden,
zal hij zelfs het aangename gevoel hebben dit stukje vaderlandsche geschiedenis in
het raam der Westeuropeesche historie te kunnen invoegen. Hij zal desniettemin het
slachtoffer zijn van een dier karakteristieke schoolboeken-zinnetjes, waarmede geen
kennis wordt medegedeeld, maar slechts onkunde wordt bemanteld.
Wat wij weten is dit: de Romeinen vermelden in ons land een aantal volkeren, van
welke de Bataven zich door den roemruchten opstand van Civilis den weg tot de
schoolboekjes onzer dagen hebben gebaand en van wie de Friezen het eenige volk
zijn, dat ook na de stormen der volksverhuizing in ons land blijkt te hebben
voortbestaan. Later, in de Middeleeuwen, wonen hier stammen, die wegens hun
saamhoorigheid met buiten onze landsgrenzen gelegen volkeren, tot de groepen der
Franken en Saksen gerekend worden. De conclusie schijnt derhalve gerechtvaardigd,
dat na den Romeinschen tijd en voor den aanvang der Middeleeuwen deze volkeren
ons land zijn binnengekomen.
In zooverre had het zinnetje van het schoolboek dus geen ongelijk. Zijn ongelijk
berustte veel meer in het verzwijgen der talrijke moeilijkheden, die voortvloeien uit
onze uiterst gebrekkige kennis der vroege Middeleeuwen en die toch om oplossing
vragen, willen wij een duidelijke voorstelling hebben van wat er nu eigenlijk heeft
plaats gehad. Wij zijn zoo gauw geneigd te vergeten, dat namen, hier als elders, zich
in den loop der geschiedenis bestendigen, maar dit alleen kunnen doen door telkens
van inhoud te veranderen. Die Saksers, welke ons land zouden zijn binnengevallen,
zijn in elk geval andere menschen dan de Saxones, die naar het getuigenis der
Romeinen in het huidige Sleeswijk-Holstein woonden en die eenige eeuwen later
een zoo werkzaam aandeel aan de kolonisatie van Engeland zullen nemen. Maar zij
zijn ook wat anders dan die
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machtige Westgermaansche stam, die in de Duitsche geschiedenis bekend is door
den Heiland en Hendrik den Leeuw. Deze beide soorten van Saksers zijn geen
vergelijkbare historische grootheden: die uit den tijd der Romeinen zijn een kleine
gesloten groep van Germanen geweest, die zich met een eigen naam naast vele andere
soortgelijke groepjes handhaafden. De Saksers van de Middeleeuwen zijn daarentegen
het resultaat van een lange historische ontwikkeling, waardoor een zeker aantal
dergelijke stammetjes tot een grooter geheel zijn samengesmolten. Dat het
eindresultaat van deze gebeurtenissen, die eeuwen lang hebben geduurd, ook Saksers
heet, bewijst natuurlijk, dat het groepje der oude Saxones in een bepaalde periode
dezer historische ontwikkeling een belangrijke rol heeft gespeeld, maar het sluit
geenszins in, dat de stammen die in ons land als Saksers plegen te worden aangeduid,
iets te maken hebben met dat oude volkje der Saxones. Integendeel, het kunnen
afstammelingen zijn geweest van Chamaven of Ampsivariërs of welke stammen ook.
Het staat eigenlijk niet eens vast, dat in de volksverhuizing in deze streken een
nieuw volkselement is gekomen. Als de Brukteren worden onderworpen, gaan zij
op in de Saksische confederatie en heeten voortaan dus ook Saksers. Zoo kan het
ook in het Oosten van ons land zijn gegaan; de daar wonende stammen zijn door de
Saksers bedwongen en in het groote Saksische verband opgenomen, zonder daarom
op te houden een stam van andere herkomst te zijn. Het zou onjuist wezen te
betwijfelen, dat vele verschuivingen hebben plaats gehad; volksgroepen hebben zich
verplaatst, zijn met elkander vermengd, hebben zich opgelost tot nieuwe eenheden.
Maar wij moeten het ons toch ook niet zoo voorstellen, dat de oude bewoners uit den
Romeinschen tijd met één slag zijn verdwenen. Zij hielden zich verborgen in de
schuilhoeken van bosch en moeras en zoodra de vreemde indringers hun grondgebied
waren voorbij gestormd, hervatten zij hun oude leven, totdat een nieuwe overval hen
weder tijdelijk uit huis en hof verdreef. Met dat al zijn zij als zelfstandige
volksgroepen ten onder gegaan en worden zij in het vervolg aangeduid met een naam,
die een groote groep stammen van West-Duitschland gemeen is geworden. Spreken
wij echter voortaan van een Saksische bevolking in het Oosten van ons land, dan
bedoelen wij daarmede dat conglomeraat van oude en nieuwe stamgroepen, die zich
in de vroege Middeleeuwen hebben aaneen-
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gesloten en sindsdien onder de Duitschers een volksdeel met een geheel eigen karakter
zijn gaan vormen.
De vraag naar de herkomst der Franken is nog veel ingewikkelder. Wij weten niet,
wat die Franken zijn, noch vanwaar zij komen; hier staan wij voor het schier
onoplosbare raadsel van een plotseling opduikenden nieuwen naam. De naam van
een confederatie van een aantal Germaansche stammen, beweren sommige historici,
die met dat al niet kunnen verklaren, welke stammen tot deze nieuwe groep behoorden,
noch hoe, waar en wanneer die groepeering heeft plaats gehad. De een laat de Salische
Franken uit Overijssel komen en wordt dus door de op het eerste gezicht zeer
indrukwekkende overeenkomst tusschen het woord Salisch en den gouwnaam Salland
verleid tot een conclusie, die door geen enkel ander getuigenis wordt bevestigd en
zich zelfs moeilijk laat vereenigen met den gang der gebeurtenissen in den tijd der
volksverhuizing. Anderen daarentegen achten een herkomst uit Pannonië mogelijk.
De een denkt zich de uitbreiding van de Frankische bevolking uit het Noorden als
een zuidwaarts gerichte verovering, de ander daarentegen meent aan de
archaeologische overblijfselen te kunnen aantoonen, dat de Franken in betrekkelijk
laten tijd uit het Zuiden langs de kusten en rivieren Noordwaarts ons land
koloniseerend zijn binnengetrokken. Ook in dit geval zijn er te groote gapingen in
onze kennis: de latere Middeleeuwen geven ons inderdaad de duidelijkste bewijzen
voor de groote beteekenis, die het Frankische rijk in West-Europa heeft gehad en
wij achten het vanzelf sprekend, dat in de daaraan voorafgaande periode, waaromtrent
wij zoo bitter weinig weten, die raadselachtige Franken, van wie de geschiedenis
plotseling gewaagt, zich gevestigd hebben over nagenoeg dezelfde uitgestrektheid
die later door het Frankische rijk wordt ingenomen.
Wie dus ons volk op de gebruikelijke wijze indeelt in Friezen, Franken en Saksen,
is daarmede geen stap nader gekomen tot de oplossing van de vraag, uit welke
elementen ons volk is samengesteld. Men kan zeggen, dat zich in den loop der eeuwen
deze drie groepen als het resultaat van tal van historische gebeurtenissen hebben
gevormd, maar wij moeten er ons dan tevens wel van bewust zijn, dat namen als die
der Franken en Saksen slechts een politieke beteekenis en in geen enkel opzicht
eenige ethnische waarde bezitten.
Aan den eenen kant een gansche reeks van stammetjes, wier
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namen uit de geschiedenis spoorloos verdwijnen - aan den anderen kant nieuwe
volksgroepeeringen als resultaat van latere historische gebeurtenissen. Zou het
vraagstuk van den oorsprong van het Nederlandsche volk niet voldoende beantwoord
zijn, indien wij er ons mede vergenoegden, eenvoudig van een Germaansche herkomst
te spreken? Wij zouden wenschen, dat dit mogelijk was. Maar hij, die zich tevreden
zou stellen met een dergelijke simplistische oplossing, zou daardoor toonen eerder
de moeilijkheden uit den weg te gaan dan te willen bedwingen; het zou hem bovendien
niet baten, want ook in dit geval zouden er nieuwe bezwaren rijzen, groot genoeg
om aan de deugdelijkheid van deze verklaring te twijfelen. Want naar veler oordeel
zou een groot gedeelte van ons land niet door Germanen, maar oorspronkelijk door
Kelten bewoond zijn geweest. Jazelfs zijn wij gedwongen aan te nemen, dat ook in
het zuiver Germaansche gedeelte deze stammen toch eerst vrij laat zijn
binnengedrongen en daar dus de plaats van een andere en oudere bevolking hebben
ingenomen.
De theorie, dat er in het Zuiden van ons land eenmaal een Keltische bevolking is
geweest, schijnt op een aantal onbetwistbare feiten te berusten, feiten bovendien die
door de meest uiteenloopende takken van wetenschap zijn vastgesteld en mitsdien
elkander steunen en bevestigen. Reeds de Romeinsche geschiedschrijvers noemen
Keltische stammen in ons land, onder welke de Menapiërs het verst naar het Noorden
zouden hebben gewoond. Zij vertellen ons bovendien, dat de Kelten naar het Westen
zijn teruggedrongen door Germaansche stammen, die uit het Noord-Oosten langzaam
aan voorttrokken en zeker tot diep in Gallië zich zouden hebben uitgebreid, indien
niet de macht der Romeinen aan hun expansie paal en perk had gesteld. De Rijn zal
door de bewaking der legioenen eeuwen lang de grens van Kelten en Germanen
blijven. In nog vroeger tijden dus, moet die grens Oostelijker hebben gelegen, was
de Rijn dus over zijn geheelen loop een Keltische rivier en woonden de Kelten ook
aan gene zijde van dezen stroom. Hoever reikte dan hun gebied? De geschiedbronnen,
aangevuld door de archaeologische gegevens bewijzen ons, dat Zuid-Duitschland
tot aan den Main door Keltische stammen werd bewoond, maar voor het meer
Noordelijk gelegen West-Duitschland hebben wij zulke aanwijzingen niet. De
Duitsche philoloog Müllenhoff heeft dit op taalkundige gronden trachten vast
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te stellen, uitgaande van de zeer juiste opvatting, dat de riviernamen onder de
topografische benamingen het minst plegen te veranderen en dus een onderzoek van
deze zou kunnen aantoonen, waar eenmaal een Keltische bevolking moet hebben
gewoond. Van Rijn en Maas was reeds lang aangenomen, dat zij een Keltischen
naam dragen; dit geldt ontwijfelbaar van Main en Neckar, maar ook naar de meening
van Müllenhoff, welke later door verschillende geleerden is overgenomen, van een
aantal meer naar het Noorden gelegen kleinere zijrivieren, zooals Roer, Sieg, Lippe,
Embscher. Hij gaat echter nog veel verder en beweert, dat een reeks van riviernamen,
nu uitgaande op -pe, -epe op Nederduitsch, op -fe, -affe op Hoogduitsch gebied en
oorspronkelijk samengesteld met het woord voor waterloop apa, van Keltischen
oorsprong zou zijn; aangezien deze riviernamen gevonden worden tot de Wezer toe,
zou daarmee zijn aangetoond, dat geheel West-Europa eens door Kelten werd
bewoond en dat zij hier langzamerhand door de Germanen zijn verdreven.
De Keltische theorie kreeg nieuwe aanhangers door het latere anthropologische
onderzoek. De naam van den Amsterdamschen hoogleeraar L. Bolk beheerscht deze
nieuwe faze der Keltische hypothese. Door het onderzoek van de kleur van haar en
oogen van bijna een half millioen kinderen beschikte hij over een omvangrijk
materiaal uit alle provincies van Nederland en bij vergelijking vond hij, dat het'aantal
blondharigen en lichtoogigen van het Noorden naar het Zuiden afnam. Het scheen
hem zelfs mogelijk ons land te verdeelen in drie zones: eerst een Noordelijke zone
met overwegend blonde haren en lichte oogen, die de provincies Friesland, Groningen,
Drente en Overijssel omvat en dan een Zuidelijke met overwegend donkere haren
en bruine oogen, waartoe Zeeland, Brabant en Limburg behooren. Daartusschen ligt
een middengebied, dat te beschouwen is als de streek, waar beide volkselementen
zich hebben vermengd. Ook het onderzoek van den schedelvorm gaf aan deze
indeeling der Nederlandsche bevolking een steun en zoo meende Bolk zich gerechtigd
tot de slotsom, dat er in ons land twee volkselementen waren, eenerzijds het blonde
Teutoonsche, anderzijds het donkere alpine ras. Hij acht het zelfs niet
onwaarschijnlijk, dat er vóór onze jaartelling een periode geweest is, waarin alleen
het laatste ras Nederland bevolkte en dat eerst later de uit Noordelijker streken
afkomstige en tot het Teutoonsche ras behoorende
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stam der Friezen het Noordelijk deel van ons land in bezit genomen heeft. De
gelijkstelling van dit Teutoonsche ras met de Germanen ligt voor de hand. Maar wat
waren dan die Alpinen?
In overeenstemming met de destijds geldende theorie, dat het donkere
brachycephale menschenras, dat wij o.a. in België en Frankrijk vinden en dat men
naar zijn woonplaats alpien had genoemd, met het volk der Kelten zou zijn gelijk te
stellen, wordt door hem de aanwijzigheid van een Keltische groep in het Zuiden van
ons land bewezen geacht. Het verschil tusschen de Saksers en de Friesch-Frankische
bevolking van Noord-Nederland tracht hij verder door de zeer onwaarschijnlijke
hypothese te verklaren, dat die Saksers physisch verwant zouden zijn met de Slavische
stammen, die na de volksverhuizing aan de Elbe gevestigd waren.
Deze theorie behoeft heden ten dage geen weerlegging meer. Als eerste poging
tot een anthropologisch onderzoek van ons volk, is het werk van Prof. Bolk niet hoog
genoeg te schatten, maar de resultaten staan te sterk onder den invloed van de
algemeene theorieën, die voor een twintig jaar geleden, op grond van een al te
bescheiden materiaal, waren opgebouwd. Het is niet de groote tekortkoming van
deze methode, dat het materiaal uitsluitend uit kinderen bestond, dus uit personen,
die in lichamelijk opzicht nog niet volkomen ontwikkeld zijn en waarvan met name
de pigmentatie nog aanmerkelijk veranderen kan. Ook kan men er ten slotte vrede
mede hebben, dat van de somatische kenmerken alleen de kleur van haar en oogen,
alsmede de schedelvorm tot object van onderzoek werden gekozen. Maar in geen
geval kan de conclusie aanvaard worden, dat het gedeelte onzer bevolking, dat zich
door een donkerder complexie en kleineren lichaamsbouw als een afzonderlijk
volkselement onderscheidt, tot de groep der Kelten zou mogen worden gerekend.
Dit is een voorbeeld van een dier haastige generalisaties in elke jonge wetenschap,
die voor het latere onderzoek vaak grooter moeilijkheden opleveren dan de
onvolledigheid en onbuigbaarheid van het bijeengebrachte materiaal. Diezelfde
donkere bevolking vond men immers in België en in Frankrijk, dus in het oude Gallië,
waar het Keltische volkselement een vaststaand feit was. Welnu het moesten dus
ook Kelten zijn geweest, die in het Zuiden van ons land hadden gewoond. En zoo
werd de neutrale geografische term ‘alpien’ gelijkgesteld
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met Keltisch, dat van den aanvang af een politiek-historische beteekenis had en dus
gemakkelijk tot scheeve voorstellingen kon leiden.
Aanvankelijk scheen het, dat met het aannemen van een Keltische voorbevolking
in menig opzicht de verhoudingen in het Nederlandsche volkswezen werden
verhelderd. Daar had men op het gebied van de taal een aantal verschijnselen,
waardoor het Nederlandsch van de overige Germaansche talen afweek en juist met
het Romaansch scheen overeen te stemmen. In tegenstelling met Duitsch, Engelsch
en Skandinavisch zijn de scherpe consonanten p, t, k in het Nederlandsch
ongeaspireerd; dezelfde uitspraak der tenues vinden wij in het Fransch. De overgang
van de oude Germaansche u (= oe) tot de vocaal ü (= uu) en later tot ui (hu s tot
huis) vertoont een heel andere behandeling van dezen klinker dan in het Duitsch of
Engelsch, waar wij geen palatalisatie vinden (haus, house). Daar in het Fransch de
oude Latijnsche u eveneens tot een ü is overgegaan (una tot une), ligt het alweder
voor de hand aan te nemen, dat de overeenkomstige wijziging in het Fransch en in
het Nederlandsch op een gelijke oorzaak berust en dat deze gezocht moet worden in
het Keltische volkselement, dat in Frankrijk het overheerschende is gebleven en in
de Nederlanden eerst later door het Germaansche ras is teruggedrongen.
De volkskunde kwam weldra nieuwe argumenten aan de oude toevoegen. Men
meende in het type van de nederzettingen, dus in den vorm van huis en dorp, die in
het Zuidelijk deel van ons land wordt aangetroffen, aanwijzigingen te vinden voor
een samenhang met een Keltische bevolking en vatte de tegenstelling in bouwtrant
met het Noorden op als het resultaat van een verschil in volksaard tusschen een
Keltisch en een Germaansch element in ons volk.
Het zal niet noodig zijn, meer bewijzen bij te brengen voor de theorie van het
Keltische substraat. Zij schijnt door dit alles wel op goede grondslagen te rusten. De
moeilijkheden die er overblijven worden licht geteld bij de overtuigende
eenstemmigheid van zoovele argumenten aan zoovele verschillende takken van
wetenschap ontleend. En toch waren er tegenwerpingen, die niet zoo gemakkelijk
waren te ontzenuwen. Ik wil er slechts een noemen: Caesar die in zijn
krijgsmansloopbaan gelegenheid te over had de Kelten te bestudeeren, beschrijft hen
heel anders en hij bevindt zich hier
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in volkomen overeenstemming met andere klassieke getuigenissen, die alle van de
Kelten vertellen, dat zij hoog van gestalte zijn, licht of roodachtig haar en blauwe of
grijze oogen hebben. Wij moeten denken aan den ksanthos Menelaos van Homeros
en vinden daarin stof tot vergelijking genoeg. In Griekenland zoowel als in Gallië
treedt een menschenslag op den voorgrond, dat zich als heerschende klasse boven
de volksmassa verheft en daarvan in lichamelijk opzicht sterk afwijkt. Die veroveraars
vertoonen hier zoowel als daar dezelfde kenmerken, die wij gewoon zijn aan het
Germaansche ras toe te kennen en wij moeten dus wel besluiten, dat hier een
samenhang heeft bestaan. Niet in dezen zin natuurlijk, dat de verovering van Troje
eigenlijk een Germaansch heldenfeit zou zijn geweest, maar wel dat de volkeren, die
Griekenland en Gallië veroverden tot hetzelfde ras behoorden als de Germanen. Men
zou dit ras het Indogermaansche kunnen noemen, indien het niet onraadzaam ware
een term, die in de linguistiek voor een groep van onderling samenhangende talen
wordt gebezigd, te gaan toepassen op het gebied der anthropologie. Taal en ras zijn
immers dingen, die geenszins met elkander behoeven te correspondeeren en het zou
daarom niet minder bedenkelijke verwarring kunnen stichten, dit ras Indogermaansch
te noemen, als de gelijkstelling van de woorden alpien en Keltisch blijkt te hebben
veroorzaakt. Daar evenwel dit ras nu eenmaal een naam moet hebben en een
aanduiding als ras-A weinig elegant is, doen wij het best het te benoemen naar zijn
woonplaatsen in ons werelddeel en dus voor taan als het Noordsche ras aan te duiden.
De Kelten, die Caesar in Gallië ontmoette, behoorden dus tot dit Noordsche ras.
Zij waren ten nauwste met de Germanen verwant. De oude geschiedschrijvers hadden
zelfs meermalen geen enkel verschil tusschen beiden kunnen opmerken en hen daarom
wel beschouwd en voorgesteld als één en hetzelfde volk. De talen, die zij spraken,
waren beide dialecten van het Indogermaansch, dialecten bovendien, die zooveel
punten van overeenstemming met elkander vertoonden, dat zij in een enger onderling
verband kunnen worden gebracht, dan met een der overige verwante talen. Zoo was
het in het begin onzer jaartelling. Wanneer later weder een vergelijking van Kelten
en Germanen kan worden gemaakt, vertoonen zij merkwaardige verschillen: de
eersten zijn klein van gestalte, donker van oogen en haar, kort van schedel; de laatsten
hebben een for-
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schen lichaamsbouw, oogen en haar zijn weinig gepigmenteerd; de schedel is
dolichocephaal.
Waarom zijn de Kelten in den loop der eeuwen zoo ingrijpend veranderd en waarom
hebben de Germanen zich zoo onverzwakt gehandhaafd? Het antwoord op deze vraag
is niet moeilijk: niet de Kelten zelf zijn somatisch veranderd, maar het Keltische
volkselement is langzamerhand opgegaan in en opgeslorpt door het van oudsher
inheemsche ras, dat de typische alpine kenmerken van den aanvang af bezeten heeft.
De Romeinen zagen alleen de leidende volksgroep, waaruit de aanvoerders en het
leger, de klassen van adel en priesters, de bestuurders van stad en staat werden
gekozen. Het eigenlijke volk, de boeren op het platte land, de lagere bevolking der
steden, die een geheel ander rassentype vertoonde, werd door hen geen nadere
beschouwing waardig gekeurd; zij hadden immers zelf in hun eigen land een
soortgelijke klasse, gerecruteerd uit volkeren van allerlei slag, die niet als eigenlijke
Romeinen konden worden aangemerkt. Zoo zagen zij van de Gallische bevolking
alleen dat element, dat het meest vergankelijke zou blijken te zijn: de
vertegenwoordigers van het pas binnengedrongen en nog frisch bewaarde Noordsche
ras, die zich van de onderworpen alpiene bevolking scherp onderscheidde. Dit echter
kon niet blijven duren; de vermenging van beide rassen was onvermijdelijk en als
gevolg daarvan de verdwijning van de numeriek veel zwakkere groep der
overheerschers, die door den alleen op hen rustenden krijgsdienst bovendien een
aanmerkelijk hooger sterftecijfer zal hebben gehad. Zoo triomfeerde in het eind het
oude alpine ras door de wetten der erfelijkheid over zijn verdrukkers.
Indien de Germanen zich op gelijksoortige wijze als overheerschers vestigden in
een gebied, dat oorspronkelijk door een ander ras was bewoond, ging het met hen
volkomen gelijk. De geschiedenis der volksverhuizing geeft daarvan voorbeelden te
over. Een snelle reeks van militaire successen gevolgd door een krachtig en vaak
zegenrijk bestuur over de onderworpen bevolking; dan in den loop van enkele
generaties verzwakking en uitputting en eindelijk een algeheel ondergaan in de breede
massa der oorspronkelijke bevolking. Zoo is de ontwikkelingsgang van zoo menigen
Germaanschen stam; de ergste vijand van hen was niet de hitte van de Zuiderzon,
noch de verleiding van de verwijfde weelde der Romeinsche beschaving, maar hun
geringe getalsterkte ten opzichte van de inheemsche be-
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volking. De donkere complexie der bewoners van het Zuidelijk deel van ons land is
dus geenszins een bewijs voor hun Keltische herkomst, maar moet worden verklaard
door het feit, dat hier eens eenzelfde oerbevolking heeft gewoond, als in Gallië en
België, lang vóór den tijd, dat zich hier Germanen of Kelten kwamen vestigen.
Mogen wij deze oerbevolking nog alpien noemen? Latere anthropologische
onderzoekingen hebben aangetoond, dat de bevolking van West-Europa heel wat
meer samengesteld is, dan aanvankelijk werd aangenomen. Er zijn behalve het
Noordsche ras nog meer andere geweest en het is niet met zekerheid uit te maken,
in hoeverre deze verschillende volkstypen, die men heeft kunnen onderscheiden,
inderdaad zelfstandige origineele rassen vertegenwoordigen, dan wel zelf weder op
oudere kruisingen teruggaan. Voor het doel, dat ik mij hier heb gesteld, is het ook
van minder belang, met welken term wij die voor bevolking van ons land zullen
aanduiden; de hoofdzaak is, dat wij Kelten en Germanen als nauwverwante en tot
hetzelfde ras behoorende volken van die oerbewoners hebben onderscheiden. Het
verschil tusschen Noord- en Zuid-Nederland bewijst dus niet een onderscheid in een
Germaansch en een Keltisch deel van ons volk, maar tusschen een gedeelte, waarin
het donkere brachycéphale ras wèl en een ander gedeelte, waar het eenmaal niet
aanwezig is geweest. In het Noorden vinden wij alleen de afstammelingen van het
Noordsche ras en op grond van lichaamskenmerken is niet uit te maken of dit Kelten
dan wel Germanen zijn geweest.
De vraag, of hier Kelten eenmaal gewoond hebben, moet dus langs anderen weg
dan dien der anthropologische onderzoekingen worden opgelost. De geschiedenis
geeft uiterst schaarsche en voor verschillende uitlegging vatbare mededeelingen;
taalkunde en folklore verschaffen een materiaal, dat zich gewillig plooit naar de
eischen eener vooropgezette theorie. Wij bespraken nog niet de gegevens der
archaeologie, die ons in staat stelt althans de cultuur der Kelten aan de in den bodem
gevonden voorwerpen vast te stellen en aldus te bepalen waar wèl en waar nièt van
een Keltische beschaving kan worden gesproken. Maar ook deze wetenschap is nog
te jong om resultaten te verschaffen, die boven allen twijfel verheven en niet voor
zeer verschillende interpretaties vatbaar zijn. Bovendien mag men uit de aanwezigheid
van overblijfselen eener Keltische cultuur niet onmiddellijk af-
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leiden, dat de dragers dier cultuur nu ook Kelten moeten zijn geweest.
De bespreking van deze netelige vraagstukken, die zou vereischen, dat wij ons
verdiepten in allerlei technische details, wil ik den lezer besparen, te meer daar ik
hem verwijzen kan naar een opstel, dat eerlang in het Tijdschrift voor Nederlandsche
Taal- en Letterkunde zal verschijnen; daarin heb ik getracht het voor en tegen der
verschillende argumenten tegen elkander af te wegen. Het resultaat mijner
beschouwingen is het volgende: voor de aanwezigheid van een Keltisch element in
ons land zijn de bewijzen, die geschiedenis en archaeologie ons geven, uitermate
zwak. Eenerzijds zijn de Kelten in deze streken zelf ook late indringers; de
Noordelijkste golf der Keltische expansie bereikt den Nederrijn slechts enkele eeuwen
voor het begin van den Romeinschen tijd. De Kelten, die zich hier vestigden en dus
behoorden tot de periferie van het door hen bezette gebied, waren weinig talrijk; zij
werden bovendien reeds spoedig, naar het getuigenis van Caesar door Germaansche
volksstammen teruggedreven, of voor zoover zij zich handhaafden sterk met deze
Germanen vermengd. De Germaansche stammen drongen ver door tot in het hart
van het huidige België, ja zelfs tot in het gebied van de Somme; zij doen zich weldra
voor als zuivere Kelten, omdat zij zich beijveren hun taal over te nemen en hun
hoogere beschaving eigen te maken. Zooals wij reeds opmerkten was er somatisch
nauwelijks eenig verschil tusschen de beide volkeren. Onophoudelijk vloeien die
Germaansche elementen over de oevers van den Rijn, weldra zoo groot in aantal,
dat ten Westen van deze rivier, wanneer Caesar in deze streken komt, stammen
wonen, die hun Germaanschen aard onverzwakt hebben kunnen bewaren en door
den Romeinschen veldheer dan ook als zoodanig worden herkend. Een dunne
Keltische bevolkingslaag, zelf vreemdeling in deze gewesten en die bovendien slechts
eenige weinige eeuwen hier vertoefden voor zij met Germaansche elementen sterk
werden vermengd, kan men onmogelijk als een ‘substraat’ beschouwen, waaruit een
reeks taalkundige verschijnselen of een aantal cultureele eigenaardigheden
bevredigend kunnen worden verklaard.
Wij kunnen het haast betreuren, dat de Keltische hypothese als onjuist en
ondoeltreffend moet worden opgegeven. Want die Kelten waren in elk geval een
menschenslag, waaromtrent wij ons een vrij goede voorstelling konden maken; wij
weten

Leiding. Jaargang 2

228
genoeg van hun taal en cultuur om te verwachten, dat deze zouden kunnen bijdragen
tot de verklaring van beschavingsrelicten in ons volk. En als wij de Kelten opgeven,
wat krijgen wij dan daarvoor in de plaats? Dat volkomen onbekende ras, dat wij
gemakshalve maar alpien blijven noemen en waarvan niets anders bekend is dan een
aantal lichaamskenmerken, die wij wel te verstaan hoofdzakelijk aan de huidige
bevolking waarnemen. Zij hebben een groot gedeelte van West-Europa in het
neolithische tijdperk bewoond. Maar zij waren er niet de eenige bewoners, noch zelfs
de oudste. Want het anthropologische onderzoek heeft aangetoond, dat het
menschenras, dat hier in den ouden steentijd gevestigd was en dat zich door de
bewonderenswaardige rotsteekeningen beroemd heeft gemaakt, wederom tot een
geheel ander ras behoorde, dat meer overeenstemming met het Noordsche dan met
het alpiene ras vertoonde. Zoo blijken de verhoudingen hier wel zeer ingewikkeld
te zijn geweest.
Ook wekt het bevreemding, dat het Noordsche ras, dat zich in ons land vestigde,
in het Noorden oogenschijnlijk zoo weinig vermengd is. Waren hier dan geen oudere
bewoners en zijn het eerst de Germanen, die zich in deze onherbergzame streken
durfden neder te zetten? Maar het hunebedden volk dan en de talrijke andere
aanwijzingen voor een vroegere bevolking, die de Nederlandsche archaeologen ons
door hun noesten arbeid der laatste jaren hebben verschaft? Is die oerbevolking dan
geheel uitgeroeid of tot den laatsten man verdreven? En indien zij somatisch zoo
weinig verschilde van de Germaansche stammen, dat hun onderlinge kruising geen
sporen heeft nagelaten, waarom ze dan als gansch verschillende bevolkingen te
onderscheiden?
Dit zijn alle vragen, waarop een antwoord voorloopig nog onmogelijk is. Wij
verliezen ons in de nevelen van een verleden, dat zoo ver achter ons ligt, dat het ons
geen duidelijk tastbare gestalten voor den geest kan brengen. Van deze menschen
hebben wij alleen de skeletten; wij kennen hun begraafplaatsen en de voortbrengselen
van hun uiterst sobere techniek. Maar het belangrijkste kennen wij niet: hun wijze
van denken en voelen, hun sociale structuur en godsdienstige voorstellingen, hun
taal en hun karakter. Slechts de kennis van deze zaken zou ons in staat kunnen stellen,
verschillen in den aard der samenstellende deelen van ons volk door middel van deze
ethnische elementen te verklaren.
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Want dat was het uitgangspunt van onze beschouwingen. De anthropologie heeft
ons geleerd, wat de waarneming trouwens aan elken opmerkzamen leek reeds had
kunnen openbaren, dat de bewoners van de streken benoorden en bezuiden der groote
rivieren in lichamelijk opzicht aanmerkelijk verschillen. De volkskunde heeft
daarnaast in het licht gesteld, dat er ook in hun geestelijken habitus een opmerkelijk
onderscheid was. Wij voelen in de groepeermg van Friezen, Franken en Saksers ook
een waarneembare tegenstelling in het volkskarakter. Zoo noemen wij den Sakser
stroef en hoekig en spreken daarnaast van den meer gemoedelijken, spontanen en
levendigen Frank in het Brabantsch-Limburgsche gebied. Zoo suggereeren wij ons
dat die verschillen in volkskarakter eenig verband hebben met de Germaansche
stammen, die zich na de volksverhuizing in ons land hebben ontwikkeld. Maar reeds
het feit, dat men gedwongen is te spreken van het sterk gedifferentieerde karakter
der Franken, omdat men nu eenmaal de Flollanders en de Limburgers niet over een
kam kan scheren, bewijst dat men volkomen mistast, indien men deze
karakterverschillen wil afleiden uit de samenstelling van onze Germaansche bevolking.
Die verschillen hebben diepere oorzaken. Wij zien de Franken, toch stellig van
den aanvang af een min of meer homogene groep van Westgermaansche stammen,
zich ontwikkelen in twee zeer ver uiteenloopende richtingen en wij kunnen dus niets
anders besluiten: die karakter-verschillen hebben zich baan gebroken in de Frankische
volksgroep, doordat zij den invloed van oudere bevolkingslagen hebben ondergaan.
De levendigheid van den Frank beneden den Moerdijk is hem eigen geworden door
zijn vermenging met, ten deele zelfs door zijn opgaan in een oudere bevolking, wier
lichamelijke en psychische kenmerken ook hier in den loop van vele eeuwen hebben
gezegevierd.
In onze begeerte de bestanddeelen van het huidige Nederlandsche volk te leeren
kennen, hebben wij getracht hun geschiedenis te reconstrueeren en zijn wij de
historische ontwikkeling tegen den stroom opgegaan. Wij hadden daarbij gehoopt
in de bekende groepeering van de drie Germaansche stammen der Friezen, Franken
en Saksen de verklaring der huidige volksverschillen te zullen vinden. Wij werden
echter in deze verwachting bedrogen. Het groote onderscheid tusschen Noord- en
Zuid-Nederland wees ons op andere en oudere
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volkselementen; maar de scheiding in een zuiver Germaansch deel en een ander met
Keltisch substraat bleek bij nader onderzoek volkomen onhoudbaar. Dit dwaalspoor
moest worden betreden, om het rechte pad te vinden: de lagen onzer bevolking waren
nog veel ouder en wij vonden in de onderscheiding van een Noordsch en een ‘alpien’
ras een meer aannemelijke verklaring van het verschijnsel. Wij zouden zelfs moeten
toevoegen, dat het afwijkende karakter, alweder zoowel somatisch als geestelijk, van
de Saksers met een derde ras schijnt samen te hangen, dat men wel met den naam
van het ‘Faalsche’ ras heeft aangeduid, omdat het voornamelijk in West- en Oostfalen
wordt aangetroffen.
Dit resultaat is, laten wij het maar open bekennen, teleurstellend. Het is
ontegenzeggelijk juist, dat er een zekere bekoring ligt in de gedachte aan de
onverwoestbaarheid van rassenkenmerken, die zich telkens weder baan breken door
opeenvolgende nieuwe bevolkingslagen heen; maar daar staat tegenover, dat wij
gedwongen worden ter verklaring van het nauwelijks bekende genoegen te nemen
met iets, dat ons volstrekt onbekend is. Wij wenschen de merkwaardige verschillen
in het hedendaagsche Nederlandsche volkskarakter historisch te begrijpen en indien
wij daartoe kunnen vastknoopen aan Franken en Saksen, desnoods zelfs aan Germanen
en Kelten, meenen wij in inzicht gevorderd te zijn, omdat deze stammen en volken
in naam en wezen ons eenigermate bekend zijn. Vooral het feit dat wij met historisch
volwaardige namen aan onze vage voorstellingen een eenigszins tastbaren vorm
kunnen geven, is hier van groot gewicht. Maar dit is niet meer het geval, indien wij
ons moeten vergenoegen met een herleiding uit een zeker aantal voorhistorische
rassen. Deze immers zijn geen geschiedkundige waarden, maar uitsluitend
anthropologische reconstructies. Zij kunnen niets bijdragen, om ons het huidige
volkskarakter te verklaren; integendeel zij worden zelf daardoor bepaald. Wat wij
gedaan hebben is niets anders dan het vaststellen van een aantal menschentypen, die
wij in de huidige bevolking waarnemen en onderscheiden en deze als onveranderlijke
ethnische elementen te projecteeren in een eindeloos ver verleden. Van een historische
ontwikkeling is geen sprake meer; wij hebben juist vastgesteld, dat er iets in elk
volkswezen is, dat niet voor ontwikkeling vatbaar is: zijn somatische gesteldheid en
zijn psychische geaardheid.
Zoo voert ons het onderzoek na langen omweg tot het heden
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terug. De oplossing van de vraagstukken, die verbonden zijn met het tegenwoordige
Nederlandsche volk blijkt niet in het verleden te liggen, want zij behooren tot een
ander gebied dan het historische weten en zijn bovendien ontoegankelijk voor den
invloed van het historische gebeuren. Zij zijn van phenomenalen aard en moeten dus
anders worden bestudeerd. De huidige mensch, die ons nog te zeer raadsel is, moet
ons de middelen verschaffen om het ook op te lossen. En het komt mij voor, dat deze
studie nog maar nauwelijks is aangevangen en met zeer onvoldoenden ijver wordt
voortgezet. De kennis van den lichaamsbouw onzer bevolking is nog niet voldoende;
dit onderzoek moet systematisch en deels ook met een grootere detailleering
geschieden. Vergelijking met de skeletresten uit vroegere tijdperken zooals onlangs
voor de Friesche terpenbevolking is gedaan, zou ons kunnen inlichten over de
regressie van jongere en het wederdoorbreken van verdrongen eigenschappen.
Daarnaast komen evenwel als niet minder belangrijk ook andere takken van onderzoek
in aanmerking.
De psychologie van een volk kan slechts worden bestudeerd door hen, die in een
voortdurend en nauw contact met de bevolking leven; de vormen der cultuur die zich
uiten in de dagelijksche leefwijze, in den aard van nederzetting en woningbouw, in
volksgebruiken en gemeenschappelijke feesten, in godsdienstige voorstellingen en
locale overleveringen, in literatuur en kunstnijverheid, moeten gezamenlijk worden
beschouwd, om door middel van een cultuurmorphologie te geraken tot een duidelijke
typologie der bevolkingsgroepen. Daarbij moet men het zijnde niet trachten te
begrijpen als het gewordene, maar integendeel als het inderdaad essentieele en
onveranderlijke. Sociologie, archaeologie, folklore en linguistiek moeten hand in
hand samenwerken tot het bereiken van het beoogde resultaat. Eenheid moet er komen
in het onderzoek van het Nederlandsche volk.
Ik heb dit reeds eerder betoogd en daarbij toen den nadruk gelegd op de haast, die
er met dit onderzoek moet worden gemaakt. Want wel zijn de karaktereigenschappen,
zooals wij zagen, onveranderlijk, maar de uitingsvormen waaraan wij ze kunnen
bestudeeren, zijn dit niet en een aantal typeerende kenmerken van het zoo
verschillende geaarde Nederlandsche volk zijn op het oogenblik snel aan het
verdwijnen, nog voordat zij doelbewust zijn onderzocht. Reeds is de twintigste eeuw
voor een derde deel voorbijgegaan en nog staan wij met leege
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handen, en wat erger is, met een talmenden wil om het verzuimde in te halen. Zal
dan nooit een Nederlandsche regeering, die aan volkswelvaart en volksopvoeding
millioenen rijkelijk - soms al te overdadig rijkelijk - besteedt, het offer van enkele
duizenden durven brengen tot het volbrengen van een onderzoek, dat de kennis van
het eigen volkswezen beoogt? De kortzichtigheid der leidende personen kan niet
genoeg worden betreurd en latere geslachten zullen er ons een ernstig verwijt van
maken, dat wij toen de gelegenheid er nog was, haar verzuimden.
Want men meene niet, dat dit een zuiver academische quaestie geldt. Zij is meer
dan dat. Zij is zelfs van praktisch politieke beteekenis. Er is een Nederland benoorden
de groote rivieren, het aloude bolwerk onzer nationale cultuur. Er is een andere
volksgroep beneden den Moerdijk, die eerst in deze eeuw haar plaats in het algemeene
Nederlandsche volksleven gaat innemen. Er is eindelijk de Nederlandsche bevolking
van het koninkrijk België, die zich haar Dietschen aard steeds meer bewust wordt.
Waar is de eenheid dezer zoo zeer uiteenloopende deelen en welke zijn de verschillen?
Is hier de mogelijkheid van een Groot-Nederland, zooals sommigen droomen, ook
trots de diepe klove, die de geschiedenis tusschen beide groepen van den Dietschen
stam heeft doen ontstaan? Is de huidige scheiding door onze politieke grenzen
gewettigd door de bestaande verschillen in het volkskarakter en door den aard harer
ethnische samenstelling? Is de gedachte aan een Midden-Nederland, welke in den
laatsten tijd meer aanhangers gevonden heeft, te verdedigen met een verwijzing naar
de anthropologische verschillen tusschen Noord en Zuid? Is wellicht het verschil
tusschen Hollander en Vlaming, ondanks overeenkomst in taal en gemeenschap van
oudste geschiedenis, niet toch grooter dan dat tusschen Vlaming en Waal? Dit zijn
vragen, die nog niet afdoende antwoord kunnen ontvangen, omdat men met het
vooronderzoek nog niet voldoende gevorderd is. Men mag zich in zaken van zoo
groot politiek gewicht niet verleiden tot willekeurige experimenten; men mag zich
ook niet laten binden door de feiten der geschiedenis, die vaak meer dynastieke
belangen dan werkelijke volksverhoudingen weerspiegelen.
De Fries, die een eigen nationaal leven tracht te handhaven, zich steunende op een
sterk afwijkende taal, is toch als rassentype ten nauwste verbonden met de overige
bevolking van
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Noord-Nederland; de Brabander en de Limburger, wier zelfstandigheidsdrang veel
minder sterk ontwikkeld is, staat toch op een geheel andere ethnische basis en dichter
bij den Kempenaar en den Vlaming. Hoe ontstaat een volkseenheid, mag men ten
slotte vragen? Is hier van het meeste gewicht de gelijkheid van ras, verbonden met
die van taalgemeenschap? Of is de natie het product van de geschiedenis, zich
vormend uit groepen van de meest verschillende herkomst en deze tot een vaste
eenheid samensmeltend door den invloed van den sterken band eener gezamenlijke
traditie?
Op al deze vragen moeten wij het antwoord schuldig blijven. De tijd kan komen,
kan wellicht spoedig komen dat het voor ons volk, geplaatst op een moeilijken
scheidsweg, noodlottig zal blijken, als er niet een klaar en stellig antwoord gevonden
zal zijn.
LEIDEN
J. DE VRIES.
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Persoonlijkheid en demokratie
(Naar aanleiding van Troelstra's gedenkschriften)
I
In het tijdperk der historie, dat wij bezig zijn binnen te treden, heeft de bestudeering
der levens van de groote staatkundige figuren der vorige generatie, - wij bedoelen
van het geslacht van staatslieden, dat tusschen de jaren 1850 en 1860 het levenslicht
aanschouwde, - meer dan gewone beteekenis. Waarom? Omdat het de laatste
staatslieden zijn, die hunnen oorsprong vinden in Idee en Persoonlijkheid en in de
Idee der Persoonlijkheid. Er zijn er wel enkelen te noemen, na dien tijd, maar in
beginsel is het toch, bij het wegsterven der generatie, waartoe Kuyper, Lohman en
Troelstra behoorden, met de groote Ideeën-dragers in de politiek gedaan.
De leiders van tegenwoordig gelden niet meer uit hoofde van hun ideëele, maar
van hun functioneele waarde, zij zijn niet meer verpersoonlijkingen, symbolizeeringen
van de geestelijke krachten, die er leven in het volk, maar regelaars of blinde
uitvoerders van volksbelangen of maatschappelijke noodzakelijkheden. Wel zeer
duidelijk spreekt deze verandering in het begrip der leiding van staat en samenleving
bij het personeel van onze verzakelijkte Westersche parlementaire demokratie. Wie
daar leiders heeten, zijn niet meer dan de afdeelings-chefs der distributie-kantoren
van gunsten uit te deelen aan de door de evenredige vertegenwoordiging nauwkeurig
geregistreerde politieke groepen, buiten welke men meent dat er geen volk bestaat.
Maar ook in de dictatoriaal geregeerde landen is de dictator niet anders dan het
opperste rad eener mechanisch-gedachte staatsgemeenschap (Rusland) of het blind
werkend orgaan eener biologisch gedachte staatsgemeenschap (Italië). Niet voor
niets schreef Hermann Keyserling, dat ‘de chauffeur’ het standaard-type is van onzen
tijd, en dat figuren als Mussolini eigenlijk niet anders zijn dan geperfectionneerde
chauffeurs. Niet voor niets deed een ander schrijver onlangs in een onzer weekbladen
uitkomen, dat Stalin eigenlijk niet een eigen-naam is, maar een soort-naam, en dat
de Sovjet-staat met even feillooze regelmatigheid zijn aan zijn Nut beantwoordende
leiders voortbrengt, als hij zijn landbouw socialiseert.
En zeker is de rationalisatie van het leiderschap in de
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moderne (communistische of fascistische) demokratieën veel consequenter
doorgevoerd dan in ons stervend West-Europa, dat zich, al brengt het niet de vitale
krachten van het Oosten en het Zuiden voort, tenminste nog voedt met een illusie.
Het doorwerken van die illusie, het doorwerken van de traditie van afgestorven
leiders in de verschillende volksgroepen die zij hebben vertegenwoordigd, is eene
zaak van het grootste gewicht. En indien men zich niet op het standpunt eener
bepaalde politieke groep wil bevinden, maar het, in deze periode der geschiedenis,
nu alle politieke programmata worden weggevaagd door den onmiddellijken nood,
van het eerste belang acht te weten, welke tradities er nog voortleven in de politieke
partijen, dan wordt men gedrongen naar eene beschouwing der figuur van Mr. P.J.
Troelstra, die een derde deel van ons volk met de traditie zijner persoonlijkheid blijft
vervullen. Wij, burgerlijk geheetenen, mogen de enorme beteekenis, die de
sociaal-demokratie binnenkort in Nederland zal gaan vervullen, niet over het hoofd
zien. Tegenover de oer-krachten, die gereed staan onze Westersche cultuur te
ondermijnen, vormt zij een krachtig schild, - en men mag zijn oogen niet stuk staren
op Troelstra's mislukte revolutiepoging in 1918 en daardoor vergeten, dat de S.D.A.P.
een groote massa uit ons volk binnen evolutionaire banen houdt, en samenbindt in
een organisatie, die een der meesterwerken mag genoemd worden van ons
maatschappelijk leven. Zal zij er niet binnenkort toe geroepen worden, dezelfde
reddende groep te worden, ten onzent, die zij herhaaldelijk geweest is, en nog is, in
den Duitschen staat?
Wanneer zij daartoe bij machte zal blijken, vindt dat zijn oorzaak in Troelstra's
levenswerk, een levenswerk, waarover wij ons in de volgende bladzijden eenige
beschouwingen zullen veroorloven. Dat is een dankbare taak, omdat het in Troelstra's
‘Gedenkschriften’ nauwkeurig, volledig en objectief ligt weergegeven. Dit boek gaat
het karakter van autobiografische notities verre te boven. Het is niet alleen de
beschrijving, het is de verantwoording van een leven.
Na wat wij hierboven schreven, zal men van ons verwachten, dat wij onzen indruk
geven omtrent Troelstra's invloed op de politiek van zijn partij, zijn land, en de
internationale arbeidersbeweging, maar aangezien onze grondstelling deze is, dat
tijdens de geboorte der politieke partijen, welker nawas
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thans nog, in ons land, de politieke realiteit samenstelt, het geestelijk leven van het
volk in de leidende politieke figuren werd gepersonifieerd en niet, omgekeerd, de
politieke persoonlijkheid uitvoerend instrument was van blinde volkskrachten, willen wij ons in de eerste plaats met den persoon van Troelstra, zooals die uit de
Gedenkschriften tot ons spreekt, bezig houden.
Troelstra heeft ons zelf in de gelegenheid gesteld om de bronnen van zijne
persoonlijkheid op te sporen. Want, kenmerken de latere deelen van zijn boek zich
door eene dooreenvlechting van persoonlijke en algemeen-politieke motieven, waarbij
de politiek hoe langer zoo sterker wordt geaccentueerd, - in het eerste deel vinden
wij de persoonlijkheid van het kind en van den jongen man, die tot den lateren
volksleider groeide, gaaf en voluit en zonder afleidingen weer- spiegeld.
Waar ligt de oorsprong van Troelstra's kracht? In een complex van oorzaken, maar
tusschen dat complex zien wij ééne omstandigheid het geheel beheerschen: Troelstra
was geen renegaat. De harmonie van Troelstra's leven vindt hierin haar oorzaak: dat
er in dat leven geen zelfkwelling heeft geheerscht om de verwerving der Idee.
Troelstra's politieke figuur stamt regelrecht uit zijn persoonlijke traditie. De Idee was
ìn hem gelegd. Hij heeft niet een demokratie geconstrueerd, hij heeft een demokratie
in zich gereed gevonden. Hieruit is te verklaren, hetgeen in de Troelstra-figuur terstond treft: de realiteit der persoonlijkheid. De kracht, die hem in latere jaren in staat
stelde den strijd te voeren tegen syndicalisme en anarchisme eenerzijds, en
ultra-reformisme anderzijds, was geen verworven, maar een oorspronkelijke kracht.
En zoo vervalt, ten aanzien van den grondlegger der Nederlandsche
sociaal-demokratie, de principieele grief, die wij koesteren tegenover verschillende
personen en verschijnselen, die zich als ‘demokratisch’ aanmelden in onze dagen, dat zij voortkomen uit deductieve redeneeringen, die de praktijk miskennen omdat
zij aan de levenservaring zijn voorbijgegaan. - Wij zullen ons er immer tegen
verzetten, wanneer men onze demokratische gezindheid in twijfel trekt, maar wij
verklaren anderzijds, dat wij het demokratisch karakter betwisten van elke demokratie,
die niet haren ‘volkschen’ oorsprong kan aanwijzen.
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Demokratische krachten zijn er aanwezig in Troelstra's volk en in zijn familie. Wie
kennis neemt van de eerste bladzijden van zijn eerste deel, ontwaart, hoe hij de
afstammeling is van een geproletarizeerd boerengeslacht, waarin de nood vaak den
scepter zwaaide, - hij ontwaart, reeds in Troelstra's voorgeslacht de neiging, zich los
te werken uit maatschappelijke hoorigheid en zich los te maken van godsdienstig
dogmatisme. Troelstra's vader beleefde, reeds tusschen 1848 en 1856 de worsteling
van een overgang uit het Calvinisme naar de Vrije Gedachte, en deze emancipatie
van het godsdienstig denken vormt zelfs een essentieel element in de
huwlijksverhouding zijner ouders. Men kan, in Troelstra's familie, niet spreken van
een afval van historische geloofsvormen, maar moet veeleer opmerken, dat zijn
familie met den evolueerenden tijd mede, zich van een rechtsche naar een
links-godsdienstige overtuiging heeft ontwikkeld. Dat geleidelijk en natuurlijk
ontwikkelingsproces is er oorzaak van, dat het gepaard ging met een edel en fijn
geestelijk leven, met de openbaring van zedelijke waarden in het huisgezin, die zeer
zeker met het zedelijk leven in geloovige gezinnen kan worden vergeleken. En ook
vinden wij in dat ontwikkelingsproces de verklaring van de volkomen afwezigheid
in de Troelstra-figuur van die ploertige godslastering, waar plotseling hun geloof
afvallende geesten aan lijden, en die een man als Groen van Prinsterer, bestookt door
de ‘fijnenhaat’, zoo veel leed in zijn leven berokkend heeft. Wij voor ons zien in
Troelstra's persoonlijk leven de mogelijkheid geboren worden van het religieuze
socialisme, dat heeft voorkomen: de overlevering der Nederlandsche sociaal-emokratie
aan het ongeloof.
Troelstra zelf geeft, herhaaldelijk, zulke belangrijke bijdragen voor de zielkundige
verklaring van het renegaatschap, dat zij verdienen onderkend en onderstreept te
worden. De allerbelangrijkste willen wij hier releveeren. Zij komt voor op de plaats,
waar hij zijne verhouding tot Multatuli bespreekt. Hij geeft daar de volgende, uiterst
merkwaardige uiteenzetting. Hoe komt het, zoo vraagt hij zich af, dat Multatuli moest
geraken tot zijn ‘Gebed van den Onwetende’, terwijl ik, Troelstra, mijn leven lang
een drang naar God in mij heb gevoeld? Het komt hierdoor, dat Multatuli was
gesproten uit een godsdienstig, ik uit een on-godsdienstig milieu. De verklaring is
onvoldoende, maar teekenend. Troelstra moet er zich
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rekenschap van hebben gegeven, dat dogmatische geloofsvormen alleen tot een kracht
kunnen worden in den mensch, wanneer zij worden vervuld, dat zij den mensch
beschermen, die aan hen vasthoudt, maar nalaten den mensch te behoeden die af-valt.
Terwijl de kritisch-idëele doelstelling van het ernstig twijfelend gezin den weg naar
God openlaat.
Die kritisch-ideëele doelstelling is de inzet geweest, niet alleen van Troelstra's
religieuze persoonlijkheid, maar ook van zijn politieke figuur. Over het feit, dat de
socialistische beweging samenging (en nog vaak samengaat) met het, kort voor het
socialisme opkomende, materialisme, behoeft niemand zich te verwonderen. Niet
alleen vormt het historisch-materialisme den wijsgeerigen grondslag van heel het
Marxistisch systeem, maar er was overigens verwantschap genoeg in beider
revolutionaire stelling. Het is van de allergrootste beteekenis voor de historie der
Nederlandsche sociaal-demokratie, dat Troelstra, die als jonge man de opkomst der
atheïstische en materialistische bewegingen hevig heeft mee beleefd, zich van meet
af aan tegen het materialisme heeft verzet. Dit komt het duidelijkste uit in zijn kritiek
op Büchner's ‘Kraft und Stoff’, waarvan de eerste druk in 1855 is verschenen, maar
dat nog in 1890, toen een latere druk werd uitgegeven door ‘De Dageraad’, in het
middelpunt stond van de belangstelling. Troelstra kiest positief partij tegen Büchner,
door zich te beroepen op Lange's ‘Geschichte des Materialismus’, waarin op
ken-kritische gronden de leer van het materialisme wordt weerlegd. Ook Troelstra's
rede, op 23 Maart 1879 voor de vereeniging ‘Halbertsma’ gehouden, getuigt van zijn
streven om, ‘met erkenning der natuurwetenschappelijke waarden van Büchner's
materialisme, (niettemin) het idealistisch streven te handhaven’. Onder invloed van
Vosmaer en Hamerling verklaart hij dat voor hem de liefde het schoonst is, ‘waar
zij niet slechts is een oplossing van eigen bestaan in dat van een medemensch, maar
waar zij is het leven, lijden en strijden voor iets, voor een idee. De hoogste liefde,
of beter, de hoogste uiting der liefde, is de algeheele toewijding aan den dienst van
het ideaal der harmonie’. Met feillooze precisie heeft de jonge Troelstra hier de
grondgedachten gekenschetst, die zijn later leven hebben gekarakteriseerd. Een
streven naar harmonie, inderdaad, beheerscht Troelstra's leven en staatkunde. Zoo
disharmonisch ons zijn leven vaak in de ervaring verschijnt, zoo harmonisch is het
in zijn geestelijken achtergrond. En
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daarnaast heeft Troelstra beseft, dat noch materialisme, noch zijn nieuwe
verschijningsvorm het psychologisme, hooger waarde hebben dan die van
verklaringsmethoden van ervaringsfeiten, en dat een groot leven zijn eenige
stuwkracht kan hebben in de ethiek.
Van nog veel grooter gewicht dan Troelstra's theoretische bestrijding van het
materialisme, is de werking van zedelijke krachten in zijn feitelijk leven.
Troelstra schrijft, wanneer hij ons een schildering geeft van zijn ‘Sturm und
Drang’-periode, dat zijn geloof aan het ideaal van schoonheid en zedelijkheid steeds
in onmiddellijk verband heeft gestaan met zijn verhouding tot de vrouw. Dit is eene
uiting van het allergrootste belang voor de kennis van Troelstra's persoonlijkheid.
Zij getuigt van een streven naar persoonlijke zuiverheid, dat een achtergrond van
werkelijkheid geeft aan zijne ethische ideologie. Wij verklaren deze ridderlijke
levenshouding, die noch overeenkomt met de cynische opvatting van het sexueele
leven, die van Amerika uit hierheen is overgewaaid, noch met de ethische theorie
van menschelijke gelijkwaardigheid, die bij de vrouwen-emancipatie behoort, - uit
den eerbied, dien de overleden staatsman aan zijne moeder heeft toegedragen, die
vrouw, die zich met eene offervaardigheid die aan het klooster herinnert, toewijdde
aan de verpleging van een stervende tuberculoseleidster, en daar, in de praktijk dus,
haar zedelijke overtuiging en haar stervensmoed vond.
Toen wij aan dit artikel tot opschrift gaven: ‘Persoonlijkheid en Demokratie’ hadden
wij daarmede een zeer bepaalde bedoeling. Wij wilden er niet alleen mee aanduiden,
dat Troelstra door zijn persoonlijkheid de demokratie heeft beinvloed, maar ook, dat
zijn strijd, binnen het kader eener vanzelve en natuurlijk aanwezige demokratie, een
strijd van de persoonlijkheid geweest. Wij hebben wel zelden met een leven kennis
gemaakt, waarin een zoo tot in het nerveuze verfijnd gevoel van verantwoordelijkheid
een telkens weerkeerende onrust en onlust gaf. Hoe diep dat persoonlijk
verantwoordelijks gevoel in hem verankerd lag, blijkt wel uit zijne mededeeling, dat
zijn verzoeningsgezinde houding tegenover de rechterzijde in den schoolstrijd, samen
heeft gehangen met eene jeugd-herinnering, die nimmer is verdwenen. Troelstra
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had als jongen de ruiten ingegooid in het gebouw eener pas gestichte christelijke
school, die was verbonden aan het huis van den onderwijzer, - op het oogenblik,
waarop diens vrouw zich in barensnood bevond. Hij heeft als politiek man boete
willen doen, voor hetgeen hij als mensch, als individu gevoelde te hebben misdreven.
Hier past een uitweiding, omdat wij in die uitweiding heenspringen naar een der
fundamenteele stellingen die wij over den demokratischen leider in het algemeen en
over Troelstra in het bizonder zouden willen poneeren. - De demokratische leider is
nimmer alleen tacticus, zijn individueele menschelijkheid is een bestanddeel van zijn
politieke figuur. Omdat de ‘massa’, niet alleen is de stof die hij kneedt, maar ook het
gevoelstype, dat hij vertegenwoordigt. Zijn individueele gevoelens zullen moeten
meespreken in de politiek, omdat de individu in hem, juist datgene is wat met de
massa overeenkomt. De volksleider moet tegelijkertijd lyricus en tacticus zijn. Het
is bij Troelstra een natuurlijke dispositie geweest, welke die twee hoedanigheden
heeft vereenigd.
De harmonie in Troelstra's persoonlijkheid spreekt zich ook uit in de samenstemming
van het revolutionaire en het synthetische element. Wat is het synthetische element
in de Troelstra-figuur? Zijn realisme. In tegenstelling tot de politieke pottenlijmers,
die extra-parlementaire kabinetten vormen, wist Troelstra de synthese der elkaar
bekampende stroomingen in zijn partij steeds te vinden in een natuurlijke
overeenkomst tusschen beide in reëele doelstelling. Bij Troelstra lag de synthese
steeds in de activiteit. Maar die activiteit was bij de geboorte van zijn geest door
contrast-werking ontstaan. Men kan veilig zeggen, dat Troelstra's Vader, met wien
hij stond in eene verhouding van altijd-durend conflict, - zijn opvoeder is geweest.
Zelf getuigt hij, in zijn ‘Gedenkschriften’, dat zijn Vader ‘geen slechten invloed heeft
gehad op zijn karaktervorming.’ Zijn Vader beteekende zijn ‘strijd’. Een
onbarmhartige strijd, een strijd op leven en dood, waarin een oersterk geslacht als
door vulkanische werkingen, een nieuwe gestalte voortbracht. Een botsing, zoo schril,
zoo rauw, zoo pijnlijk, als zelden de natuurlijke botsing tusschen groote vaders en
groote zonen zich heeft geopenbaard. Een worsteling, borst tegen borst, omdat de
Moeder, die alles had kunnen verzachten, vóór Troelstra's manbaarheid was
heengegaan. Zoo
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is het revolutionaire sentiment bij Troelstra niet gekunsteld, maar aangeboren. Hij
heeft zich moeten vormen door verzet.
En dat verzet heeft een zoo ruig mogelijken vorm gekregen, omdat het de
revolteerende natuur van een volk tot achtergrond had. De Friezen zijn een volk met
een ijzeren ongezeggelijkheid. Zij zijn, van het begin der middeleeuwen af, eigenlijk
nooit te regeeren geweest. Tegelijkertijd wisten zij van alle Nederlandsche volken
het beste hun samenhang en eigenheid te bewaren, en gaven daardoor blijk van een
talent van zelfregeering, dat aan smeeiger rassen ontbreekt. In Troelstra's
hartstochtelijk Friesch nationalisme ligt, hoe paradoxaal dat moge schijnen, de wortel
van zijn sociaal-demokratische overtuiging en werkzaamheid.
Zijn heele leven lang is hij ermee bezig geweest, die overtuiging wetenschappelijk
te fundeeren, maar de bron lag niet in die theorie, maar in de Friesche werkelijkheid.
Het vaaghumanitaire, dat ons in zoovele moderne demokratische figuren tegemoet
treedt, is dáárom aan de figuur van Troelstra volkomen vreemd. Zijn demokratische
gezindheid had, van den aanvang af, het substraat van de demokratische natuur van
zijn volk.
Het Fries-zijn is een van de voornaamste factoren, zoo niet de voornaamste, die op
de vorming van den mensch en den politicus Troelstra hebben ingewerkt. Wàt heeft
dat Fries-zijn aan zijn natuur gegeven? De Spanning. Er is geen wijder afstand
denkbaar, dan tusschen het gloeiende kunstenaarstemperament, dat Troelstra in zijn
binnenste droeg, en de Friesche geslotenheid. Hoe diep hij onder dien duurzamen
afweer van het gevoelige in zijn volk en in het gezin waar hij groot werd heeft geleden,
blijkt uit zijn smartelijke beschrijving van het moment, waarin hij moest aanschouwen,
dat een zijner vrienden door zijn moeder geliefkoosd werd, en uit zijn getuigenis van
het groot gemis, dat hij bij die gelegenheid ondervond.
Maar deze afstand tusschen het tintelendst persoonlijk gevoel en de starste Friesche
geslotenheid is de ruimte geworden, waarbinnen zich de dynamiek in Troelstra's
wezen heeft kunnen ontwikkelen. Troelstra is groot geworden, doordat er wijdheid
was voor persoonlijke expansie. En door de afdamming der teederheid in het
persoonlijk leven, heeft hij zijn machtig gevoel kunnen storten in het Volk. Er is
verwant-
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schap tusschen Troelstra en de figuur van Julius Caesar, zooals die ons door Mirco
Jelusich wordt beschreven.
Zoo is dus het contact met den Frieschen mensch, den Frieschen mensch in nood,
natuurlijk en spontaan uitgangspunt geweest tot Troelstra's levensroeping. Wij vragen
ons af, hoe deze nationalist der nationalisten (Troelstra's lyrische verheerlijking van
zijn Friesche vaderland doet denken aan de hartstochtelijke liederen der onderdrukte
Vlamingen) - wij vragen ons af, hoe deze nationalist bij uitnemendheid, steeds de
internationale gedachte in zijn politiek heeft geaccentueerd. Het antwoord op die
vraag is niet alleen te vinden in het partijprogram. - Het moet ook uit Troelstra's
nationale persoonlijkheid worden gevonden. - Een zoo heftig Friesch nationalisme
sloot de Nederlandsche Rijksgedachte bijna uit. Weliswaar is Troelstra, - en dat strekt
hem tot eer - in 1914 aan de Nederlandsche Rijksgedachte trouw gebleven, - weliswaar
beklaagt hij er zich, aan het slot van het vierde deele zijner ‘Gedenkschriften’ over,
dat de sociaal-demokratie zich te weinig van de nationaliteitsquaestie heeft rekenschap
gegeven, maar de Nederlandsch-nationale gedachte, laat staan de Groot-Nederlandsche
gedachte, is, heel zijn leven door, uiterst zwak betoond. - Dat de Friesche cultuur en
het Friesche volkswezen een der samenstellende grondelementen is van het geheel
van Nederlandsche volken, die in het Rijk hun synthese vinden, is een gedachte, die
men te vergeefs bij Troelstra zoekt.
Hier doet zich, bij Troelstra, hetzelfde merkwaardige verschijnsel voor, dat men
bij vele internationalisten aantreft: een groote mate van locaal patriottisme, bij
afwezigheid van rijkspatriottisme. - Een belangrijk probleem opent zich op deze
plaats, voor hen die, als wij, de gehechtheid en trouw aan de eigen natie de
hoofdvoorwaarde achten tot een harmonisch en vruchtbaar gemeenschapsleven. Men
mag over de nationale ontwapening zoo denken als men wil, maar wij moeten het
er toch allen over eens zijn, dat in de toekomst niet wapengeweld, maar moreele
kracht het verdedigingswapen wordt van de nationale souvereiniteit. Wij duiden het
de Regeering veel meer euvel, dat zij in de gehoorzaal en achter de schermen der
diplomatie het nationale standpunt niet weet te handhaven met klem van redenen en
taaie vasthoudendheid, dan wij het haar kwalijk nemen, dat zij het contingent niet
op peil houdt en achterstand heeft in het militair materiaal. Meer dan
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ooit wordt de nationaliteit in de naaste toekomst een cultuurwaarde.
In het ras- en taalbewustzijn vindt die cultuurwaarde haar realiteit.
Intusschen moet het natuurlijk, folkloristisch bewustzijn dat, alle kosmopolitisme
ten spijt, nog zeer sterk in het volk leeft, door oefening in historisch denken tot
nationaal rijksbewustzijn en ruimer stambewustzijn worden verdiept.
Wij willen het algemeen beeld van Troelstra's persoonlijkheid besluiten. En nu wij
tot dat sluitstuk zijn genaderd, worden wij opnieuw overmeesterd door den machtigen
indruk van harmonie, die deze persoonlijkheid aan ons vertoont. Want wel zelden is
ons een figuur tegemoet getreden, die zoo aanhoudend onrust en bewogenheid
openbaart, en tegelijkertijd zich zoo welverzekerd, rustig-bewust toont in al zijn
daden en verschijningsvormen, een persoonlijkheid die, bij al zijn dynamische
hevigheid zoo gaaf is opgebouwd, een persoonlijkheid, in het bezit van die ééne
groote eigenschap, welke bijna alle groote figuren missen: de zwakheid door overgave.
Troelstra's fouten en inzinkingen zijn geen afdwalingen van het wezen zijner
geaardheid, het zijn geen zwakheden, die vragen om vergiffenis, - het zijn zwakheden,
die trotsch gesteld worden en die hun scherpsten rechter vinden in den eigen persoon.
De Troelstra, die tijdens de spoorwegstaking van 1903, toen hij op een bepaald
moment door zijn eigen menschen werd verraden, zoo wanhopig werd, dat hij er toe
wilde overgaan zichzelven van het leven te berooven, de Troelstra, die zich liet
stuwen naar de revolutiepoging van 1918, het is dezelfde, die de machtige S.D.A.P.
stichtte, en die duizenden tot nieuw leven en nieuw idealisme heeft opgewekt. Dat
zijn zwakheid één is met zijn kracht, - daarin ligt zijn grootheid. Dat hij, ondanks
zijn reusachtige bereikingen nooit heeft bereikt. Dat in hèm een nieuwe gedachte
nooit is verstijfd tot een manier, dat hij alléén dáárom leiding kon geven, wijl hij de
verbrijzeling kende, dat in zijn samenbotsing en samenstreving met de menigte de
individu verdween, en de persoonlijkheid, symbolisch drager van het volksverlangen,
werd geboren.
Troelstra vertoont echter, en dat is de laatste opmerking van onze karakteristiek,
tevens een harmonie tusschen de drie groote krachten, die den bewusten mensch
stuwen: de ethische, de aesthetische en de religieuze.
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Ethische gestalte is Troelstra in het bizonder, omdat de gezindheid altijd uitmondde
in een daad. Het leek wel of heel zijn ethisch wezen zich in de daad uitputte, en of
hij daarom als vanzelve een complementaire aesthetische formuleering zocht voor
zijn idealen van volkomen goedheid en schoonheid en harmonie. Dat Multatuli
eenigszins op den achtergrond raakt tegenover zijn bewondering voor figuren als
Hamerling en Vosmaer, ofschoon de eerste maar zeer weinig en de tweede ten deele
de proletarische idealen in het hart droeg, die zin hebben gegeven aan Troelstra's
leven, - dat getuigt welsprekend van den aandrang naar het aesthetische, die werd
voortgebracht door den harmonischen grondslag van zijn natuur. Tegen de afscheiding
der aesthetische waarden uit eene algemeeen-cultureele levensbeschouwing, waaraan
de Nieuwegidsers zich hebben schuldig gemaakt, heeft Troelstra zich verzet. Niet
alleen, omdat hij van de socialistische Nieuwegidsers, die doctrinair waren en
individualistisch, veel last heeft gehad (een staatsman heeft altijd de grootste ergernis
van sommige elementen uit zijn eigen partij), maar ook omdat de dogmatiseering
van het schoonheidsprincipe met zijne breedere menschelijkheid in strijd kwam. Aan
den anderen kant bespeurt men telkens, hoe Troelstra in zijn ‘Gedenkschriften’ de
autonomie van de schoonheid weet te eerbiedigen. Zijne vaak terloops gegeven
opmerkingen van aesthetischen aard, zooals de bewondering voor zijn dochtertje in
een lente-landschap, tusschen de bloemen, zijn daarom zoo rein en zuiver, omdat
uitsluitend de aesthetische aanschouwing zich daar doet gelden.
In zijn Friesche poëzie heeft Troelstra een aesthetische verbinding gevonden met
het volk waaruit hij is opgerezen, zooals geen dichter van zijn tijd er een heeft kunnen
verwezenlijken. Los van de scholen vond hij hier den eigenlijken, den volkschen
oorsprong van alle kunst terug. Hij heeft er zich tegen verzet, toen men deze
natuurlijke en spontane wisselwerking tusschen hem en zijn volk weer, naar de
gewoonte van onzen tijd, heeft willen ‘specialiseeren’. - ‘Mijn poëzie is één met mijn
persoon, is één met mijn demokratie!’, zoo riep hij uit. En hij heeft dat uitgeroepen
in natuurlijke ergernis en verbolgenheid, niet omdat hij vooraf beschouwingen had
gehouden over ‘gemeenschapskunst’. Gemeenschapskunst was voor hem niet een
theorie, maar een feit.
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En de centrale kracht, die dezen ethischen en aesthetischen mensch in actie bracht,
dat was de religieuze Troelstra. Troelstra's religie is geen godsverzekerdheid, maar
godsverlangen. Godsverlangen, dat zich kenmerkt door ongebondenheid aan kerkelijke
systemen of theologische overtuigingen. - Het sterkste argument tegen het atheïsme
is nog altijd, dat de atheïst.... religieus kan zijn. De kernvraag der religie is niet de
vraag naar het bestaan van God, of naar den vorm, waaronder wij Hem moeten
aanbidden, maar naar het gelden van God. Dat is de vraag, die Troelstra's leven
bewogen heeft. En de kritische Idealist ziet in een figuur als die van Troelstra zijn
religieuze gezindheid verwezenlijkt, die hij noch bij den theïst, noch bij den atheïst
ontdekt.

II
Na de summiere kenschetsing van Troelstra's karakter, ligt de vraag naar de inwerking
van dat karakter op de politiek voor de hand. Wij willen die inwerking onderzoeken,
door Troelstra waar te nemen op een der belangrijkste oogenblikken van zijn politieke
leven. Het oogenblik dat daarvoor in aanmerking komt, vindt men beschreven in het
tweede deel zijner ‘Gedenkschriften’. Het is de stichting zijner partij. De eigenschap
der Troelstra-figuur, welke ons daarbij het meeste treft, is haar zin voor realiteit, die
niet alleen een gevolg was van tactische overweging, maar mede, voor een groot
deel van natuurlijke gesteldheid.
Voor Troelstra's voet rezen de moeilijkheden op, die elk partijstichter op zijn weg
tegenkomt. Wie den weg der werkelijkheid kiest, die de zware weg is der politiek,
heeft zich te verweren tegen avontuur en doctrine. Er zijn altijd partijgangers, die
meenen dat de aaneensluiting van een groep gelijkgezinden terstond zal leiden tot
het einddoel en er zijn altijd partijgangers, die bereid zijn den leider een dolk in den
rug te steken bij zijn eerste concessie. Beide verschijnselen in de politiek vinden
hunne verklaring in de verwarring tusschen Idee en werkelijkheid. Zoowel de
avontuurlijken als de doctrinairen zien de gestelde politieke Idee vertastbaard, terwijl
zij niet anders is dan een richtsnoer, waarnaar de politieke leider zijn arbeid in de
werkelijkheid verricht.
Deze primitieve ontologie bij zijne volgelingen zal moeilijkheden baren voor elken
politieken leider, maar zij zal den
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revolutonairen leider meer verontrusten dan den leider eener groep, die rekening kan
houden met een traditie. De strijd met beide richtingen in de socialistische beweging:
met de avontuurlijken, die een tijdlang aanliepen achter Domela Nieuwenhuis, en
met de doctrinairen (de ‘Nieuwe-Tijd’-groep: van der Goes, Gorter, Mevrouw
Roland-Holst) vormt het beeld van Troelstra's leven in de tweede periode, toen hij
uit de verstrooiïng van socialistische inzichten, de een- en ondeelbare S.D.A.P. heeft
gebouwd.
Die strijd was noodzakelijk, omdat het den leider tot taak was gegeven, de
verschillende rivieren, die zich bevonden in het stroomgebied der revolutionaire
gezindheid in Nederland in ééne richting samen te brengen. Maar sterker dan bij
andere politieke leiders zijner periode, valt toch bij Troelstra waar te nemen een
afweer van de overmacht der theorie. Troelstra is daarbij voortbewogen door één
grondgedachte. Iedere politieke beweging komt in den loop van haar bestaan voor
de noodzakelijkheid van concessies en bondgenootschappen. En niets is zoo moordend
voor de ontwikkeling der propaganda en der partij-gedachte, als deze ongelukkige
vermenging, waarbij de partijgenooten met bereikte resultaten worden gepaaid, zooals
de bevolkingen van overwonnen landen met ‘terugtochten naar taktisch betere
posities’. Tegen zulke gebeurtenissen, die den dood voorafgaan van elke politieke
partij bestaan maar twee voorbehoedmiddelen, die Troelstra beide heeft toegepast.
Het eerste voorbehoedmiddel is: de consessie opnemen in de allervroegste principieele
doelstelling der partij; het tweede is: objectiveering en verzakelijking van de
doelstelling, waardoor men het, ook indien andere partijen aan de totstandkoming
van het doel hebben meegewerkt, altijd in de hand heeft te betoogen, dat die andere
partijen voor pressie van de eigen groep, die het doel eenmaal omlijnd en principieel
heeft gesteld, zijn geweken.
Toen Troelstra voor de parlementariseering der Nederlandsche sociaal-democratie
in het krijt trad, heeft hij heel goed geweten wat hij deed. Hij heeft de
sociaai-democratie geschakeld in het Nederlandsche volksleven, en niemand heeft
het hem later ooit kunnen verwijten, dat hij tot parlementaire werkzaamheid zijn
toevlucht moest nemen, want die parlementaire werkzaamheid lag van den aanvang
af in zijn program opgesloten. Toen eenmaal de beweging gebracht was in het kader
van den Staat, werkte automatisch de wet, dat de
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uitersten trekken. Als bewoner van het uiterst standpunt binnen de Staatsorde kon
hij gemakkelijk alle bereikte hervormingen boeken als concessies van de andere
partijen aan zijn groep, hetgeen bij de keuze van het anti-parlementaire standpunt
dat tôch moet worden prijsgegeven, wil men iets bereiken, onmogelijk was.
Er waren nog twee in het oog springende voordeelen aan het inzicht van Troelstra
verbonden. In de eerste plaats dit, dat massale bewegingen altijd een steunpunt
zoeken. Ontbreekt dat steunpunt in een maatschappelijke realiteit, dan zoekt de
menigte het in een persoon (zie Domela Nieuwenhuis) en daarmede is de overgang
van een demokratische beweging naar een dictatuur, die de historie ons regelmatig
vertoond heeft, al voltrokken. Troelstra zocht zijn kracht elders dan in de historie
van revolutionaire bewegingen. Hij zocht haar in de parlementaire geschiedenis van
zijn volk. Niet in de laatste plaats heeft de sociaal-demokratische arbeiderspartij als
politieke macht op het liberalisme de overwinning behaald, wijl zij zich als een der
mogelijke voortzettingen van het liberalisme heeft gëopenbaard.
Maar er was nog een ànder voordeel. De massale volksbewegingen die Troelstra
buiten het parlement heeft uitgelokt, gingen niet tegen het parlementarisme in, maar
met een kern in dat parlementarisme mee. Denk aan de betoogingen voor het algemeen
kiesrecht, die vóór de poorten der volksvertegenwoordiging worden gehouden, terwijl
liberalen en rechtschen al naar het algemeen kiesrecht zwenkten.
Troelstra heeft deze taktiek geenszins gevolgd om zich te dekken, maar uit bewuste,
doch aan de realiteit getoetste overtuiging. Hetgeen hij begrepen heeft is, dat de
revolutie geen ‘deus ex machina’ is, maar een gedachte, die in het voorhandene ligt
begrepen. Hij heeft dat zelf zéér duidelijk uitgesproken op blz. 54 en 55 van zijn
tweede deel. Nadat hij een enkel woord gewijd heeft aan de opportunistische
beteekenis van het parlement als oefenschool voor de arbeiderspartij, stelt hij vast,
dat ‘de wijzigingen in de productiewijze niet een gevolg (zijn) van een vooropgezet
doel, om nieuwe sociale, politieke, wijsgeerige, moreele systemen te scheppen’, maar
een gevolg van ‘onbewust maatschappelijk werk’. ‘De veranderingen echter in de
eigendomsverhoudingen, door dien groei der productiewijze noodig geworden, de
vorming, ver-
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vorming en botsing der verschillende menschengroepen onder den invloed der
veranderde productiewijze, geven den stoot aan bewegingen, die bewust aansturen
op de nieuwe maatschappelijke en politieke organisaties, welke dienen moeten om
den bovenbouw der maatschappij, de wetten, zeden en eigendomsverhoudingen in
overeenstemming te brengen met de eischen, uit de veranderde productiewijze
voortvloeiende.’ Daarom stelt hij ook vakbeweging en politieke beweging naast
elkaar als ‘deelen der politieke macht’, en wijst hij het verwijt af van den ouden
socialistischen bond, dat de politieke actie ‘compromissen moet sluiten en het
socialistisch beginsel niet op den voorgrond kan stellen’. Inderdaad: wie, als Troelstra,
zijn actie bouwt op een maatschappelijke realiteit: de zich (z.i.) naar het socialisme
ontwikkelende samenleving, - hij kan compromissen aanvaarden (zooals de
samenwerking met andere partijen ten bate van het algemeen kiesrecht), zonder die
aanvaarding als compromis te hoeven erkennen.
De praktijk heeft de juistheid aangetoond van Troelstra's zienswijze. De andere
partijen zijn ten deele socialistisch geworden, de beweging van Troelstra heeft overal
de wijkende weerstanden overwonnen, en het zijn niet meer de oude ideologieën,
het is de nieuwe ideologie van den corporatieven Staat, die de eenige mogelijkheid
biedt, de doorwerking der socialistische beginselen in ons geheele partijwezen te
overwinnen.
Men kan zeggen, dat de uiterste groepen der Nederlandsche samenleving het
realistisch inzicht van Troelstra hebben aanvaard. Nog steeds en in onze dagen meer
dan ooit, heeft de S.D.A.P. met schismatische bewegingen aan haar linkerfront te
kampen. Maar wij, niet-sociaal-demokraten moeten over het vóórkomen dier
bewegingen niet al te luide juichen; een partij, welker stichter zich zoozeer voor den
volksaard heeft vergewist als Troelstra, kàn tegen een stoot, en bovendien hebben
zoowel de anarchistische als de communistische bewegingen in Nederland een uiterst
geringe beteekenis.
Behalve zijn tactisch inzicht moeten wij Troelstra's psychologisch inzicht
bewonderen. Wanneer hij zijne conclusies samenvat over de waarde van de stichting
der S.D.A.P., dan schrijft hij, dat in die S.D.A.P. de beweging is gebracht ‘van
utopisme tot klassenstrijd, van individualisme tot organisatie, van anarchisme tot
sociaal-demokratie’. Het is vooral dat individualisme in de socialistische beweging,
waaraan hij den
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nekslag heeft toegebracht. Een partijleider is instinctenleider. En men kan bijna
zeggen: hoe massaler eene beweging is, des te meer heeft de menigte behoefte haar
verlangens en begeerten te verzinnenbeelden en samen te trekken in een persóón.
Zulk een persoon was Domela Nieuwenhuis. Valt die persoon weg, of laat hij na, te
bereiken, dan verdwijnt de beweging, slaagt hij, dan is de demokratie omgezet in
een dictatuur. Troelstra begreep, dat een massale beweging andere steunsels noodig
heeft, n.l. in een organisatie. En nu is het merkwaardige van deze figuur, dat Troelstra
stelselmatig en consequent organisatorisch heeft gearbeid. Had hij conflicten met
geestverwanten, zooals in de quaestie van het aanvaarden van Ministerportefeuilles,
dan was het altijd en onveranderlijk de organisatorische gedachte of het belang der
zaak welke de partij voorstond, die zijn leiding bepaalde. Als wij Troelstra, naar
aanleiding der verwijten van sommige partijgenooten, dat hij hen bij de
oprichtingsvergadering van de S.D.A.P. te Zwolle voor een fait accompli had gesteld,
dat ruiterlijk zien erkennen, en zien opmerken, dat ‘het fait accompli bij alles wat er
in de geschiedenis tot stand is gekomen een rol van beteekenis heeft gespeeld’, omdat
dan ‘de weifelaars mee maeten’, als wij hem, op andere plaatsen in deze
gedenkschriften zich met Bismarck zien vergelijken, dan speuren wij toch ten onrechte
het heerschers-instinct. Nimmer heeft Troelstra zich losgeknipt van de menigte, uit
wie hij zich voelde opgerezen, nimmer heeft hij zich vereenzelvigd met de partij.
Omdat hij, onbewust, zonder het te weten of te willen, de symbolische drager zijner
partijgedachte was, omdat in zijn persoonlijkheid de drang naar de massa leefde, de
behoefte tot het zich openbaren en verantwoording afleggen, die door het afknappen
van persoonlijke gevoelsverhoudingen in zijn jeugd, in dezen overgevoeligen mensch
nog was versterkt. Teekenend is de tegenstelling, in den aanvang van het tweede
deel der ‘Gedenkschriften’ ons voor oogen gebracht, tusschen Domela Nieuwenhuis,
die temidden van twee conterfeitsels van zichzelf stond te oreeren, en Troelstra, die
tegenover de verdachtmaking van Nieuwenhuis, als zou hij bij hem om een baantje
geleurd hebben, een beroep deed op het rechtsgevoel der vergadering en Nieuwenhuis
mat zette, door den brief voor te lezen, waarop Nieuwenhuis zich beriep.
Zoo heeft dan Troelstra de moderne arbeidersbeweging gered
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uit het avontuur; hij heeft haar eveneens gered uit de doctrine. In gulden woorden
staat deze, zijn uitspraak boven zijn levenswerk: ‘Niet de theorie, maar het leven zelf
is de oorsprong van de beweging. Wetenschappelijk marxisme zonder eenig gevoel
voor den ethischen kant is dorre Spielerei’. Dat men op begripsmatigen grondslag
geen groote partij in het leven kan houden heeft het liberalisme bewezen. Men moge,
als wij, van oordeel zijn, dat de liberale denkwijze het eenig mogelijk resultaat is
eener wijsgeerige bezinning over Staat en Maatschappij, - dat neemt het feit niet weg,
dat te weinig ethiek en te veel doctrine het liberalisme naar den afgrond heeft gesleurd.
Troelstra begreep het ethisch, het willend, het doelstellend karakter der politiek. Hij
wilde het marxisme bestudeeren als strijder, niet als kamergeleerde, en kwam tot het
inzicht, dat het historisch materialisme nimmer doelstelling kan zijn, dat de these
der Marxisten, dat het socialisme den godsdienst overbodig maakt, omdat het alles
verklaart, onjuist is. En terecht merkt hij op, dat er, ‘ook als wij de maatschappelijke
verschijnselen hebben leeren begrijpen, in het universum nog genoeg te verklaren
overblijft’. Hij ziet dan ook het doordringen van het socialisme als een middel om
den van materieele zorgen ontheven arbeider zich te doen verdiepen in religieuze
vragen. Aldus blijft Troelstra's systeem een open systeem. Hij sluit den arbeider niet
op in de gevangenis eener logisch-wetenschappelijke constructie. Het historisch
materialisme is voor den gelouterden Troelstra, die van Labriola's hoek over het
historisch-materialisme heeft kennis genomen, niet een leer, maar een methode van
onderzoek.
Wij zijn er van overtuigd dat wij in de voorafgaande bladzijden allerminst recht
gedaan hebben aan de beteekenis van Troelstra's ‘Gedenkschriften’ als
politiek-wetenschappelijk en staatkundig-historisch werk. Daarvoor zou een boek
noodig zijn. De lezer moge onze beperkte doelstelling niet vergeten. Het is uitsluitend
de psychologische zijde, de mensch Troelstra, afzonderlijk, en in zijn invloed op zijn
levenswerk, die wij naar voren wilden wenden tusschen de rijke reeks facetten, die
in de ‘Gedenkschriften’ glinsteren. Troelstra's psyche kennen, wil zeggen, den sleutel
in handen hebben voor de verklaring van al zijn politieke daden en fouten. Wij
schrijven het met overtuiging neer, dat deze mensch nooit ontrouw geweest is aan
de eigen persoonlijkheid.
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Het is de omstandigheid, dat die persoonlijkheid in aanvang en aanleg demokratisch
was bepaald, waardoor verklaard wordt, dat de organisatie en de politieke stelling
der S.D.A.P. den stempel dier persoonlijkheid draagt. Troelstra is niet uitgerezen of
weggegroeid uit zijn partij. Hij heeft zich in die partij neergelegd. Aan zijn zoo bitter
leven is tragiek niettemin vreemd. Hij is niet, als MacDonald, eerste Minister
geworden van een wereldrijk, maar zijn leven is ook niet, als dat van MacDonald,
gebroken.
Bij de uiterste bewondering, die wij koesteren voor den grooten en harmonischen
mensch, die Troelstra geweest is, voegt zich een gevoel van smart. Een leven,
gedragen door zoo uitzonderlijke en toch middelpunt zoekende begaafdheden als dat
van Troelstra, een zoo verpersoonlijkte zelfverloochening als bij Troelstra aanwezig
is, een zoo buitengewone zin voor de realiteit, en begrip van het volkskarakter, dat
alles moet leiden tot de stichting van een partij van ongemeene kracht en beteekenis.
Maar een partij, die men kan noemen: een Staat in den staat. De sociaal-demokratische
organisatie is hier in Nederland, als een betonnen vesting ingebouwd in het nationale
leven. Zij is nationaal in vele harer uitingen, maar niet in de kern. Zij is anti-nationaal,
omdat zij, door de doorwerking van haar beginsel van klassestrijd, het sectarisme
heeft versterkt en oppermachtig gemaakt. En hier verschijnt een tragisch motief in
Troelstra's leven. Hij die moet hebben opengestaan voor de nationaliteit als
cultuurwaarde, hij heeft, voortdurend zijn gedachte verwezenlijkend tusschen
tegenstellingen, niet voortgebracht, hetgeen zijn afkomst gedoogde, een volksche,
maar een demokratische internationalistische partij.
Over veel reëele eischen der sociaal-democratie zijn wij het eens geworden, over
andere eischen zal wellicht eenstemmigheid groeien. Maar ééne klove blijft ons
principieel scheiden van de sociaal-demokratie. Zoolang de Idee der klassenstrijd
niet wordt gewijzigd in die van klassensamenwerking, vindt de sociaal-demokratie
in ons haar politieke tegenstanders. Hetgeen niet verhindert dat wij de onvergankelijke
beteekenis van Troelstra's persoonlijkheid eeren. Want hij was een der grootste zonen
van ons vaderland!
P.H. RITTER JR.
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Een verzuimde kans: noord en zuid in 1632
De verovering van Den Bosch in 1629 door Frederik Hendrik was een groote
gebeurtenis. Voor het eerst sedert een menschenleeftijd werd na Maurits' groote
veroveringen het evenwicht dat tusschen Noord- en Zuid-Nederland tot stand gekomen
scheen te zijn verstoord; een hoofdstad van Brabant met een aanzienlijk bijbehoorend
gebied, de Meierij, werd aan Spanje ontrukt. Het eerste gevolg was een
honderdvoudige vermeerdering van de ontevredenheid in het Zuiden. De Spanjaarden
voelden zelf dat hun heerschappij in ‘de gehoorzame gewesten’ wankelde. De
denkbeelden van een zelfstandige Zuid-Nederlandsche staat, van een hereeniging
der zeventien gewesten, van een verdeeling der Zuidelijke Nederlanden tusschen
Frankrijk en de Republiek, denkbeelden die alle uitgingen van de volledige
verwijdering van Spanje uit de Nederlanden, werden in de volgende jaren druk
besproken. De kans op medewerking van de bevolking der Zuidelijke Nederlanden
scheen in de toestand, die zoo lang stabiel geweest was, op eenmaal schot te brengen.
Vooral het jaar 1632 werd een kritiek jaar, waarin groote gebeurtenissen op til
schenen. Ten slotte gebeurde er niets. Na nog een tijd van onzekerheid en spanning
zetten de Noord-Nederlandsche staatslieden een andere koers. Verovering in
samenwerking met Frankrijk, en zonder dat men op de hulp der Zuid-Nederlanders
veel meer rekende, werd nu de politiek; een politiek die al evenmin tot groote
resultaten leidde. In dit opstel wil ik nagaan, wat de mogelijkheden waren die zich
1632 voordeden. Wat hoopte en wat wilde men in het Noorden en in het Zuiden? En
waarom is alles op teleurstelling uitgeloopen?
Sedert 1629 zat het onweer in de lucht. Maar in het voorjaar van 1632 werd opeens
op die medewerking der Zuid-Nederlandsche bevolking aan haar eigen bevrijding
onmiddellijk uitzicht geopend, en dat op een oogenblik dat bovendien de militaire
positie van de Spaansche overheerscher in het Zuiden met die van zijn bondgenoot
de Keizer ernstig verzwakt was. Gustaaf Adolf's inval in Duitschland had sedert 1630
een geweldige ommekeer teweeggebracht. Het beste deel van het Spaansche leger
werd door de landvoogdes, Isabella, uit de Zuidelijke Nederlanden weggezonden
om de Palts te beschermen, waar na de vernietiging van 's Keizers leger onder
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Tilly bij Breitenfeld Franschen en Zweden zich dreigden te vereenigen. Gustaaf was
de held der Protestanten en zelfs de Zuid-Nederlanders voelden zich door zijn
overwinningen tegenover hun Spaansche meesters gesterkt.1)) Onder die
omstandigheden kwam naar Den Haag, in diep geheim, de graaf van Warfusée,
voorzitter van de raad van financiën te Brussel, en ontwikkelde, mede uit naam van
de graaf Van den Bergh, tot voor kort opperbevelhebber van het Spaansche leger in
de Nederlanden, aan Frederik Hendrik en de Raadpensionaris Pauw, alsmede aan de
Fransche gezant, een plan om de zuidelijke provinciën van Spanje te bevrijden. Een
aantal voorname Waalsche edelen waren tegelijkertijd door de deken van Kamerijk,
François Carondelet, die door de Landvoogdes voor een diplomatieke zending naar
het Fransche Hof gebruikt was, in besprekingen met Frankrijk gewikkeld; het waren
de prinsen van Epinoy en Barbançon, de hertog van Bournonville en de graaf van
Egmond; de hertog van Aerschot zelf, die door iedereen als de leider van de
Zuid-Nederlandsche adel beschouwd werd, stond met hen in verbinding. In hoever
Warfusée en Van den Bergh door die groep gemachtigd waren, is niet recht duidelijk.
Wat zij in Den Haag voorstelden, was met de wenschen der anderen zonder twijfel
overeen te brengen. Het was niet meer of minder dan een verdeeling der gehoorzame
gewesten tusschen de twee mogendheden die hun bevrijding moesten bewerkstelligen,
en in de hoogste mate opmerkelijk is het dat zij de taalgrens als de natuurlijke politieke
scheidingslijn erkenden: Vlaanderen, Brabant, Opper-Gelder en Limburg moesten
met de Republiek, de rest met Frankrijk vereenigd worden.2))
De Fransche historicus Dollot3)) ziet in het voornemen om ‘België’ te verdeelen
een onherroepelijke veroordeeling van ‘de zedelijkheid’ der plannenmakers. Pirenne
is als altijd subtieler. Hij zoekt andere gronden om hun zedelijkheid en daarmee hun
politiek in verdenking te brengen en hij bejegent heel de adelspartij van deze jaren
met uitgezochte geringschatting. En zeker heeft wie die heeren vijandig tegemoet
treedt, gemakkelijk spel. Warfusée verklaarde zelf, dat wat

1) Zie bijvoegsel I.
2) De taalgrens werd dus niet nauwkeurig gevolgd: gewestelijke eenheden werden ontzien.
Zoowel Limburg als Brabant bevatten Waalsche districten.
3) C'était le partage de la Belgique: cela suffit à permettre d'apprécier la moralité des hommes
qui conçurent un tel projet: Dollot, Les origines de la neutralité de la Belgique (1902), blz.
40.
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hem bewoog het onrecht was hem door de Spaansche regeering in geldzaken
aangedaan; Van den Bergh wrokte over het verlies van het opperbevel; beiden
verlangden, vóór zij hun invloed op bevolking en leger aanwendden, van de Republiek
en Frankrijk aanzienlijke sommen gelds en de belofte van groote eeretitels en
bedieningen. Is het niet klaar dat hun bedoelingen zuiver persoonlijk waren? Niet
als men bedenkt, dat volgens de toen geldende politieke moraal groote edelen bij het
wisselen van partij aan hun eer verplicht waren voor hun belangen zorg te dragen;
dat hadden de edelen die zich vijftig jaar tevoren met Parma verzoend hadden, terdege
gedaan; dat zag men de edelen en prinsen van den bloede in de Fransche
burgeroorlogen nog dagelijks doen. Zonder dat wij de zelfzucht waarvan het optreden
der beide graven blijk gaf op zichzelf bewonderen, ligt daarin voor ons geen enkele
reden om het staatsmansinzicht dat uit hun ontwerp spreekt te miskennen. Het te
veroordeelen op grond van een heilig recht van Belgische eenheid, zal natuurlijk
alleen opkomen bij iemand die voor die eenheid zoo 'n bewondering gevoelt dat hij
zich niet kan voorstellen, hoe zwakjes men zich haar in de zeventiende eeuw nog
maar bewust was.
Niet alleen de Waalsche adel, ook de steden in de Dietsche gewesten - al schenen
zij tot geen krachtig politiek initiatief meer in staat - waren doortrokken van de
gedachte aan een afschudden van de vreemdenheerschappij: dat wordt door
verschillende buitenlandsche waarnemers bevestigd.1) En bovendien strookte juist
ook de verdeeling volgens de taalgrens met de neigingen van de twee bevolkingen
der Spaanschgebleven gewesten. De Waalsche edelen, die in hun gewesten de lakens
uitdeelden, haatten de gedachte van onder het burgerlijke Statenbewind der
vrijgevochten Republiek te geraken; zij verwachtten van de Fransche koning, dat hij
hen daarvoor behoeden zou: onder zijn monarchale regeering konden zij zich gelukkig
voelen. In Opper-Gelder, Brabant en Vlaanderen daarentegen kwam het op de
stadsregeeringen aan, en die waren van het Fransche regeersysteem nog meer afkeerig
dan van het Spaansche, maar werden door de republikeinsche vormen die in de
rebelsche streken gezegevierd

1) De getuigenissen van Gerbier komen hierna ter sprake; ook worden aanhalingen gedaan uit
brieven van een Spanjaard, Coloma, en een Zeeuw, Heinsius. Hier verwijs ik buitendien nog
naar de berichten van Fransche diplomaten, gepubliceerd door A. Waddington, La République
des Provinces Unies, la France et les Pays-Bas espagnols de 1630 à 1650, I, bl. 400 en 408.
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hadden, machtig aangetrokken. Wat is begrijpelijker! Wie ziet vanzelf niet hoe de
waardigheid en macht van de Hollandsche burgemeesters en vroedschappen - om
van de handelsbloei hunner steden nog te zwijgen - de uitgemergelde en vernederde
stedelijke overheden van het Zuiden met verlangen moest vervullen? Maar ten
overvloede wordt ook dit verschil in aspiraties tusschen de Dietsche en de Waalsche
helft van het Zuiden door de genoemde waarnemers uitdrukkelijk betuigd.1)
Overigens kwam van de plannen van Warfusée en Van den Bergh weinig terecht.
Zij waren op de achtergrond geraakt vóór later in het jaar de bevolking der Zuidelijke
Nederlanden in het spel kwam. Hun voorstellen niettemin hadden in het Noorden
ingang gevonden. Het geld dat zij eischten was betaald, en tegen het eind van Mei
vaardigden de Staten-Generaal een oproep tot de Zuidelijke gewesten uit
‘om zich op het loffelijk exempel van hunne voor-ouderen, te onttrekken van het
bezwaarlijk ende ondraaglijk jok der Spanjaarden ende hunne adherenten, ende zich
met deze geunieerde Provinciën vrijwillig te voegen; presenteerende hun daartoe de
sterke ende behulpzame hand door assistentie van het leger, welk wij onder het wijs
ende kloek, ook voorzichtig beleid van Zijn Excellentie den Heer Frederik Henrik
Prinse van Oranjen te velde hebben gebracht; belovende (aan de) meergemelde
Provinciën heiliglijk ende onverbrekelijk mits (bij) dezen, dat wij hen met dezelvige
steden ende leden van dien, alsook hare ingezetenen, zoo geestelijke als wereldlijke,
van wat staat, qualiteit ofte conditie zij zouden mogen zijn (die haar zullen voegen
als voren) zullen conserveeren ende mainteneeren bij hare privilegiën, vrijheden
ende rechten, alsook bij de publieke exercitie van de Roomsche Katholieke Religie,
willende ende desireerende met dezelvige te leven, handelen ende wandelen als goede
vrienden, naburen ende bondgenooten.’2)
Frederik Hendrik voerde het leger naar de Maasstreek. Hier kon Van den Bergh,
als Stadhouder van Opper-Gelder, de meeste diensten bewijzen, en inderdaad was
het aan hem te danken dat Venlo en Roermond zich haast zonder slag of stoot
overgaven en dat de Prins reeds 10 Juni, veel eerder dan iemand verwacht had, voor
Maastricht kon verschijnen.

1) In het bizonder door Gerbier en Berruyer, - de laatste bij Waddington t.a.p.
2) Aitzema, Saecken van Staet en Oorloch, II, twaalfde boek, blz. 4.
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Venlo en Roermond kregen bij hun capitulaties in overeenstemming met de
proclamatie de openbare uitoefening van de katholieke eeredienst gewaarborgd, maar
in elke stad moesten twee kerken aan de Gereformeerden ingeruimd worden.
Intusschen bleef het sterke garnizoen van Maastricht aan de Spaansche regeering
trouw en Frederik Hendrik moest een geregeld beleg ondernemen. Toen Isabella niet
alleen haar eigen troepen uit de Palts terug kreeg, maar een sterk keizerlijk leger
onder Pappenheim tot het ontzet van de stad aanrukte, werd de positie der belegeraars,
zoo ver van hun basis, hachelijk. Al het vernuft en de kunde, al de geestkracht vooral
van de aanvoerder werden vereischt om de onderneming tot een goed einde te brengen.
Maar tot een goed einde kwam zij: 22 Augustus capituleerde Maastricht op dezelfde
voorwaarden als Venlo en Roermond. Opnieuw, na Den Bosch, een verovering die
in heel Europa opzien baarde. De faam van de voorzichtige doch vasthoudende
Frederik Hendrik evenaarde haast die van de vermetele en onstuimige Gustaaf Adolf.
En heel de Zuidelijke Nederlanden werden van Maastricht uit - zoo kwam het de
tijdgenooten voor - bedreigd. Totnogtoe had alles moeten gebeuren zonder die hulp
van het Zuid-Nederlandsche volk, die de samenzweerders in uitzicht hadden gesteld.
Van den Bergh was naar Luik gegaan en had van daar uit zonder veel vrucht tot de
troepen die hij gecommandeerd had en tot de ingezetenen manifesten gericht. De
voornaamste oorzaak van de teleurstelling was zeker de houding der Fransche
regeering, die opnieuw door ernstige binnenlandsche onlusten van krachtige
inmenging weerhouden was. Voor de Waalsche edelen, die op een sein van Frankrijk
wachtten, was dat afdoende geweest. De bevolking in de Dietsche gewesten had
verleerd om zonder het voorgaan van de groote heeren een stap te doen. Toch voelde
de regeering zich door de ergste gevaren benard en met de val van Maastricht werd
haar toestand haast onhoudbaar. De gemoederen waren hevig opgewonden en evenals
in 1629 openbaarde zich een driftig anti-Spaansche stemming.
De belofte der Staten-Generaal van eerbiediging van 's volks godsdienst maakte,
zoo getuigt een toeschouwer,1) diepe indruk. Op een nacht in Juni werd een
uithangbord met de kop van den Koning van Spanje erop afgerukt, de kreet van

1) Gerbier aan de Engelsche secretaris van Staat Coke. Brussel, 2/12 Juni 1632, Public Record
Office, Flanders, vol. 21.
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‘Leve de Prins van Oranje’ weerklonk in Brussel.1) Van de burgerij en van de
Statenleden die zich aan het hof bevonden, hooge edelen en prelaten, werd een nieuwe
eed van trouw geëischt.2) De katholieke vroomheid der menigte verloochende zich
onder dit alles niet en de sterkste band tusschen haar en de regeering werd gevormd
door de vroomheid der Landvoogdes, zooals die bij gelegenheid van een
veertiendaagsche vereering van Onze Lieve Vrouwe van Laecken, nog in Juni
uitgeschreven, weer indrukwekkend aan den dag kwam.3) Maar op de wereldlijke en
geestelijke grooten kwam het in de schatting der regeering voornamelijk aan; op hen
werkte zij met de meeste nadruk. De heeren die zich, als in de dagen van Granvelle,
om hun ongenoegen over het verspaanscht regiem te kennen te geven, mokkend
teruggetrokken hadden, werden met vleitaal weer in de raden beroepen. Feestmalen
werden door de Landvoogdes voor hen aangericht. Men fluisterde de voornaamsten
in:
‘dat zij toch de eerbewijzen en bedieningen die ter begeving van het huis van
Oostenrijk en de Katholieke Koning (de Koning van Spanje) staan, hooger moesten
schatten, en dat zij een eenvoudige Statenregeering moesten minachten: daarin toch
kon een slecht opgevoede stadsburgemeester vaak de wet stellen’.4)
Zóó gevoelde de Landvoogdes zich in het nauw gedreven, dat zij, ofschoon wel
wetende hoe hardnekkig haar neef de Koning tegen het bijeenroepen van de
Staten-Generaal gekant was - een overgave aan het oproer in zijn oogen -, toch aan
de aandrang van Aerschot en de Aartsbisschop van Mechelen toegaf en tot de
bijeenroeping besloot. 9 September openden de Staten-Generaal hun zittingen te
Brussel. Sedert 1600 waren zij niet samen geweest en evenals toen5) beschouwden
zij het thans als hun voornaamste taak om in rechtstreeksche onderhandeling over
vrede met de Staten-Generaal van het Noorden te treden; evenals toen moest de
Spaansche regeering dat toelaten, zij het dat de Staten beloofden zich bij de
onderhandelingen, die zij in schijn zelfstandig voeren zouden, binnen de
gehoorzaamheid aan de Koning te houden.

1)
2)
3)
4)
5)

Dezelfde, 3 Juli N.S. 1632.
Ibidem.
Dezelfde, 26 Juni N.S.
Dezelfde, 10 Juli N.S. 1632.
Zie mijn Geschiedenis van de Nederlandsche Stam, blz. 673.
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Zouden zij die belofte gestand doen? Nooit had sedert de rampen van vijftig jaar
geleden de kans voor de Nederlanden zoo schoon gestaan om bevrijd te raken van
die Spaansche heerschappij, die hen verdeeld en onderling vijandig hield. In Noord
en Zuid geloofden landgenoot en vreemde, dat er een groote verschuiving aanstaande
was. Het verdeelingsplan van Van den Bergh en Warfusée had voorloopig uitgediend.
Geen groep edelen kon nu in het Zuiden zoo licht meer het initiatief nemen, de leiding
was in handen van de Staten-Generaal, in wier vergadering een traditie van
gezamenlijk handelen Walen en Dietschers verbond, ook al liepen hun belangen en
aspiraties nog zoover uiteen. De crisis-situatie werd bovendien geschapen door het
Staatsche leger alleen, terwijl het Fransche afwezig bleef. Wij weten hoe weinig de
adel voor nader politiek verband met het Noorden alleen kon voelen, en hetzelfde
gold natuurlijk voor de geestelijkheid, die in de Staten-vergadering te Brussel machtig
vertegenwoordigd was. De belofte van vrije godsdienstoefening in de proclamaties
der noordelijke Staten-Generaal was veel, maar zij was niet genoeg om een
noodwendiglijk achterdochtig katholiek priester gerust te stellen.
Het ongeluk wilde dat Maurits' staatsgreep van 1618 in het Noorden de streng
kerkelijke partij aan het bewind gebracht had, die onderdrukking van het Katholicisme
als haar duurste plicht beschouwde. Weliswaar was haar macht in de provincie
Holland al sterk geslonken en Frederik Hendrik zelf volgde in godsdienstzaken de
traditie van zijn vader veel meer dan van zijn broer. Maar in de Staten-Generaal
heerschten de Contra-Remonstranten nog en de Stadhouder moest, wat ook zijn eigen
inzichten waren, met hen terdege rekening houden. Dat was bijvoorbeeld na de
inneming van Den Bosch gebleken, toen in die zuiver katholieke stad en in heel de
van haar afhangende Meierij de alleenheerschappij van het Protestantisme gevestigd
was; een politiek, die sedert het doorwerken van de Contra-Reformatie de bevolking
niet eens meer afvallig maken kon, die daarom op niets dan een georganiseerde
kwelling neerkwam; zelfs het bij de capitulatie toegezegde zelfbestuur werd er tot
een schijnvertooning door gemaakt. Hoezeer de Spanjaarden gevoelden dat dit
Contra-Remonstrantsch anti-papisme hun positie in de zuidelijke gewesten beveiligde,
blijkt uit wat een lid van de Brusselsche regeering na de overgave van Den Bosch
aan een landgenoot schreef:
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‘Nooit zijn de vijandige gevoelens van deze gewesten jegens Spanje scherper geweest.
Als de Prins van Oranje en de rebellen’ (de Spanjaard wist tusschen verschillende
richtingen onder de noordelijke staatslieden niet te onderscheiden) ‘door hun fanatieke
onverdraagzaamheid niet weerhouden werden om vrijheid van de eeredienst af te
kondigen en de geestelijkheid het bezit van kerken en goederen te waarborgen, dan
zou een verbintenis van de gehoorzame gewesten met die van het Noorden niet te
stuiten zijn’.1)
Als men met dat kwade voorbeeld van Den Bosch voor oogen de proclamatie van
1632 onderzocht, ontbrak er nog veel aan. In het Noorden bezat de gereformeerde
kerk meer dan vrijheid van ‘openbare oefening’, namelijk het uitsluitend recht op
vrije oefening; in het Zuiden duldde ‘onder het Spaansche juk’ de katholieke kerk
evenmin - of minder nog - mededinging. Het regiem dat de Noordelijken met zoo 'n
ophef aankondigden, vond voor stipte zuidelijke katholieken onheilspellende illustratie
in de inruiming van twee kerken aan de Gereformeerden, die te Venlo, Roermond
en Maastricht bedongen werd. Dat zette bitterheid bij aan het verwijt hetwelk de
Aartsbisschop van Mechelen en zijn suffraganen de Spaansche regeering voorwierpen,
dat zij niet langer in staat was het geloof te beschermen, en wat hun en heel de
Staten-Generaal voor oogen zweefde, was om met een verklaring van
onafhankelijkheid de voortgang der veroveraars te stuiten. Tot die verklaring hoopten
zij door een volstrekte weigering van het Noorden om met Spanje te onderhandelen
gedwongen te worden: slechts zoo kon men het verwijt van opstandigheid tegen de
wettige vorst ontgaan - een verwijt dat in de tot rust komende, vormelijke zeventiende
eeuw veel zwaarder opgenomen werd dan in de woelige en zoekende zestiende. Een
katholieke Republiek, die in verbond zou treden met haar buren, die door Engeland
gesteund zou worden om tegenover Frankrijk zoowel als tegenover de Zeven
Provinciën haar zelfstandigheid te bewaren, daarover werd in Staten-kringen te
Brussel druk gepraat.2)
Maar de dwang tot bevrijding die men wenschte, zou misschien niet enkel maar
de vorm van een weigering der Hol-

1) Lonchay en Cavelier, Correspondance de la Cour d'Espagne sur les affaires des Pays-Bas
au XVIIe siècle, II, 478; Coloma aan Villeja, 20 Sept. 1629,
2) Deze voorstelling is in hoofdzaak ontleend aan de berichten van Gerbier, wiens eigen
samenvatting daarvan in Hardwicke's Miscellaneous State Papers, II, - echter met weglatingen
- uitgegeven staat.
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landers om met Spanje vrede te sluiten aannemen; men zag ook een voorttrekken
van Frederik Hendrik's zegevierend leger tegemoet, en wie wist wat daaruit
voortkomen zou! In de Brusselsche Staten-Generaal mochten geestelijkheid, adel en
Walen de leiding hebben, die partij, welke uit vrees voor Hollandsche overheersching
een zelfstandige staat wilde stichten, beschouwde de Vlaamsche en Brabantsche
stadsafgevaardigden met wantrouwen. Dit zegt uitdrukkelijk de Hollander van
Fransche afkomst, Balthazar Gerbier, die als resident van Engeland te Brussel de
formatie vap die Zuid-Nederlandsche staat uit alle macht bevorderde; Engeland toch
vreesde de aanwas van macht, die voor zijn mededinger in de wereld van handel en
koloniën de hereeniging met Vlaanderen en Brabant zou beteekenen.
‘De katholieke Staten-partij’ (aldus Gerbier) ‘wantrouwde eenige van haar
medeleden in de Staten, vooral die uit Vlaanderen en eenigen uit Brabant, vreezend
dat zij mochten neigen tot een vereeniging met de Hollanders. Als bewijs diene dat
de eerste deputatie om onderhandelingen aan te knoopen met het Noorden bestond
uit de baron van Schwartzenberg en de pensionaris van Namen,1) beiden door geboorte
en gezindheid onmogelijk door de Hollanders te winnen; maar als derde man was er
de pensionaris van Antwerpen bij, een stad die uit hoop van handel zeer tot de
Hollanders neigt; en daarom werd deze deputatie over het geheime plan om door een
Hollandsche weigering van onderhandelen met Spanje tot een verklaring van
onafhankelijkheid te geraken niet ingelicht’.2)
Zou een inval van het Staatsche leger de Vlaamsche en Brabantsche steden in
plaats van tot een verklaring van onafhankelijkheid in verbond met de Waalsche
gewesten niet ertoe hebben kunnen bewegen zich in de armen van hun noordelijke
broeders te werpen? Te Brussel wachtte men maar op Frederik Hendrik's komst
zoodra Maastricht gevallen zou zijn, verzekert Gerbier al na de eerste proclamatie
der Haagsche Staten-Generaal.

1) Gerbier vergist zich in deze acht maanden later geschreven beschouwing: de tweede
afgevaardigde was een schepen van Gent. Zijn betoog echter, dat een Luxemburgsch edelman
en een Waalsch pensionaris gelijkelijk afkeerig van unie met het Noorden zijn moesten,
terwijl een Antwerpenaar ernaar verlangde, wordt daardoor niet aangetast.
2) Hardwicke, Miscellaneous State Papers, II, blz. 75.
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‘Vele steden, gelijk met de sleutels in de hand, waren onze aankomste verwachtende,’
schreef achterna een Zeeuwsch regent.1)
Maar zij wachtten tevergeefs. Nog vóór September voorbij was, hadden de
Brusselsche Staten-Generaal afgezanten naar Maastricht gezonden om met Frederik
Hendrik en de hem te velde vergezellende gedeputeerden van de Staten-Generaal
onderhandelingen aan te knoopen. In October begaf zich een talrijker delegatie onder
leiding van de hertog van Aerschot en de aartsbisschop van Mechelen zelf derwaarts.
Nog altijd lag de Stadhouder met zijn leger bij de pas veroverde stad. Hij bleef er tot
ziekten hem noopten de troepen naar de winterkwartieren te voeren, terwijl de
Staten-Generaal van de Republiek de onderhandelingen, die niets opgeschoten waren,
naar Den Haag verlegden. Dezelfde zuidelijke delegatie verscheen daar in het begin
van December. Maar wat een andere toestand! Het Staatsche leger, dat zooveel schrik
had ingeboezemd, ontbonden, en Gustaaf Adolf bij Lützen gesneuveld. In Duitschland
was de macht der protestantsche partij gefnuikt en overal herleefde het ontzag voor
Habsburg. Heel het jaar 1633 bleven de Zuidelijken in Den Haag en onderhandelden
uit den treure; onvermoeid werd er nog samengezworen en plannen gemaakt voor
opstand en hereeniging. Maar de eerste maanden na de verovering van Maastricht
waren het kritieke oogenblik geweest, en dat was ongebruikt voorbijgegaan. Hoe
kwam dat?
Wie op deze vraag een wezenlijk bevredigend antwoord zoekt, stuit op onverwachte
moeilijkheden. Er is veel materiaal beschikbaar voor wie zich in de hier behandelde
gebeurtenissen verdiepen wil. De waarachtige bedoelingen en wenschen van de
staatslieden van Noord en Zuid vindt men daarin echter niet aan het oppervlak liggen.
't Zijn hoofdzakelijk de documenten van de beide Staten-vergaderingen, die ons ten
dienste staan;2) die van de zuidelijke moesten onder het oog van de Spaansche
overheerscher kunnen komen; maar ook die van de noordelijke geven meest slechts
het resultaat van besprekingen zonder de motiveering der verschillende inzichten.

1) Joh. Heinsius aan van Hilten, 20 Jan. 1633, in Kronijk van het Utrechtsch Historisch
Genootschap, 1867, blz. 309.
2) In de voortreffelijke uitgave van Gachard: Actes des Etats-Generaux de 1632, 2 dln. (1856).
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Voorts bezitten wij berichten van Fransche gezanten,1) die echter in hooge mate
partijdig zijn en die, wat Frederik Hendrik betreft, zelf erkennen dat die zwijgzame
en ondoorgrondelijke persoonlijkheid hen vaak voor raadsels laat staan. Eindelijk
zijn er de rapporten van Gerbier aan de Engelsche regeering,2) maar onbetrouwbaarder
intrigant laat zich niet denken, en bovendien is de Fransche en eerst recht de Engelsche
stijl van die polyglot zoo verward, dat men er soms niet wijs uit worden kan.
Verwaarloozen mag men zijn mededeelingen daarom niet, maar zij moeten met de
grootste voorzichtigheid gebruikt worden. Wat men het liefst zou hebben,
vertrouwelijke correspondentie van de hoofdpersonen zelf, dat ontbreekt vrijwel
geheel. Voor zooveel de Zuidelijken betreft, die onder de vreemde overheersching
leefden, is dat geen wonder. Meer bevreemdt het van de Noordelijken. Maar het is
een feit dat de Archives de la Maison d'Orange-Nassau ons hier in de steek laten en
van de Hollandsche regenten-partij vernemen wij voor dit tijdvak gelijk voor
verscheidene andere uit de geschiedenis der Republiek nog minder rechtstreeksche
uitingen.
Onder die omstandigheden hebben de geschiedschrijvers het zich wat gemakkelijk
gemaakt en hun oordeel over de Maastrichtsche onderhandelingen kant en klaar uit
de Mémoires van Frederik Hendrik overgenomen. Daar wordt te verstaan gegeven
dat een goede schikking onder de druk van het leger te Maastricht afgedwongen had
kunnen worden, maar dat de Staten-Generaal uit particuliere inzichten verkozen de
onderhandelingen naar Den Haag te verleggen, waardoor de goede gelegenheid
verliep.3)
Een passage uit het geschiedverhaal van de tijdgenoot Aitzema wordt dan ter
bevestiging aangevoerd, zonder dat

1) De voornaamste berichtgever, de Charnacé, kwam pas in het begin van 1633 in den Haag
aan. Men vindt zijn brievan geheel of in uittreksel in de Archives de Maison d'Orange-Nassau,
in Waddington, a.w., en in De Pange, Charnacé et l'alliance franco-hollandaise, 1633-37.
2) Hiervóor is vermeld, dat het lange rapport, voorkomende in Hardwicke's Miscellaneous State
Papers onvolledig is; het oorspronkelijk is te vinden in vol. 23 van de verzameling Flanders
der Foreign State Papers op het Public Record Office; aldaar ook 's mans brieven aan Coke
en enkele uit zijn vele aan Karel I. Op zijn betrekkingen met de noordelijke Staten-Generaal
en Frederik Hendrik wordt eenig licht geworpen door een stuk in Kronijk H.G. 1867; vgl.
hierbij app. I in M.G. de Boer, Friedensunterhandlungen 1632-3. Ik geloof dat de daar onder
B gegeven brief wel degelijk van Gerbier is. Over Gerbier's levensloop zie een artikel van
Dr. De Boer in Oud-Holland, 1903.
3) Mémoires de Frédéric Henri, blz. 157.
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men zich schijnt te storen aan het feit dat hij, ofschoon ook geloovende dat de Prins
te Maastricht een goede schikking had kunnen bewerkstelligen, de mislukking
bepaaldelijk aan die gewesten die het meest tegen Spanje plachten te ijveren
toeschrijft.1) Hier ligt een vingerwijzing voor de kritiek die Frederik Hendrik's eigen
oordeel zoo dringend behoeft, maar die het van Blok noch De Boer2) gekregen heeft.
De tegenwerking van de Staten kwam niet uit baatzucht voort, maar, wijs of niet,
werd bepaald door verschil van politiek inzicht.
De beschuldiging in de Mémoires is het verweer van een man wiens eigen beleid
kritiek te verduren had gehad: wij zullen aanstonds zien dat ook de veldheer niet vrij
liep, maar wie tot een onafhankelijke meening geraken wil, moet beginnen met zich
af te vragen wat die goede schikking was, welke de staatsman Frederik Hendrik te
Maastricht voor de geest zweefde.
Nog vóór de komst der zuidelijke heeren te Maastricht had hij zich, zoo getuigt
Aitzema, door een Spaansch afgezant laten belezen, dat het denkbeeld van een
omwenteling in de katholieke Nederlanden een droombeeld was, en zijn eigen
vertrouwensman Heenvliet had hem dat uit Brussel bevestigd;3) - helaas bezitten wij
diens rapport niet. - Dus ontnuchterd gaf de Prins niet alleen (zoo nogmaals Aitzema)
‘vorderen intocht op’, maar zette hij de onderhandelingen op een andere voet dan
men ter Staten-Generaal aan het begin van de veldtocht voorzien had en dan hij nog
onlangs beloofd had aan Balthazar Gerbier, die hem vanwege de saamgezworenen
te Maastricht was komen opzoeken - en wiens bericht hieromtrent geloof verdient,
omdat hij het in een brief aan de Nederlandsche staatslieden zelf meedeelt.4) In plaats
van te kennen te geven, dat er van vrede of bestand geen sprake zijn kon, zoolang
het Zuiden zich niet van de Spaansche overheersching bevrijd had, stelden de Prins
en de gedeputeerden te velde (meest hem persoonlijk toegedaan5)) ongemachtigd
negen punten op, die als basis voor onderhandelingen over bestand niet met vrije
zuidelijke provinciën maar met Spanje

1) Aitzema III, twaalfde boek, blz. 63.
2) Blok, Geschiedenis, II, blz. 568; Blok, Frederik Hendrik, 151-52; De Boer,
Friedensunterhandlungen, blz. 58-59.
3) Aitzema, III, twaalfde boek, blz. 55.
4) Dit is het stuk in Kronijk, 1867, vermeld in de noot op de vorige blz.
5) Carleton en Boswell verklaren dit van de twee, die uit Maastricht naar den Hàag kwamen,
om volmacht tot verder onderhandelen te verkrijgen; Sept. 1632, P.R.O.
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dienen konden. Zij waren er zeer zeker uiterst vernuftig op berekend om niettemin
de Spaansche heerschappij in de Zuidelijke Nederlanden onschadelijk te maken. Niet
alleen bepaalden zij dat de onderhandelingen geschieden zouden tusschen de Staten
van wederzijden, maar die van het Zuiden moesten instaan voor alles wat de Koning
van Spanje op zich nam. Om hen daartoe in staat te stellen zou een vast verbond
tusschen de Staten van Noord en Zuid gesloten moeten worden, de Spaansche troepen
zouden het land moeten verlaten en daarentegen zekere vestingen in het Zuiden door
de troepen der Zeven Provinciën bezet worden. Het precedent van de Pacificatie van
Gent moest bewijzen, dat zulke schikkingen met 's Konings soevereiniteit bestaanbaar
waren. Het is echter duidelijk dat zij, waren zij ooit uitgevoerd, een voortreffelijke
voorbereiding geweest zouden zijn tot de volledige ontvoogding van het Zuiden en
het herstel der Nederlandsche eenheid.
Maar de anti-trevisten in het Noorden geloofden niet in de ernst van die plannen.
Voor hen was de bemoeiïng van de zuidelijke Staten met de zaak, zoolang zij zich
niet openlijk vrij verklaarden, niets dan een listig mom voor het aangezicht van de
Spanjaard. Dat verklaart de tegenzin die zich in de Staten-Generaal openbaarde om
Frederik Hendrik en de gedeputeerden te velde de volmacht waar zij om vroegen te
zenden. Niet alleen verzetten zich de meest Contra-Remonstrantsche gewesten,
Friesland, Groningen en Zeeland, ook in Holland klaagden velen dat de veldheer
zich door woorden vasthouden liet, nu de vijand tot geen daden meer in staat was.
Wanneer dus Frederik Hendrik en de gedeputeerden te velde nog altijd ongelast
waren, toen in October het groote gezantschap van de Brusselsche Staten onder
Aerschot en de aartsbisschop van Mechelen te Maastricht verscheen; wanneer de
gedeputeerden van de Haagsche Staten, toen zij eindelijk kwamen opdagen, geen
andere machtiging meebrachten dan om te hooren wat de Zuidelijken te zeggen
hadden; en wanneer kort daarop het besluit viel om de onderhandelingen naar Den
Haag te verleggen; dan moet men de verklaring zoeken in de argwaan van de
Staten-Generaal, of althans van de Contra-Remonstrantsche leden en hun lastgevers,
dat de Prins van Oranje die onderhandelingen een verkeerde richting wilde uitdrijven.
Het eigenlijke verzet was niet tegen de negen punten, maar tegen de poging om langs
de weg der negen
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punten in feitelijke onderhandeling met Spanje te komen. Hoe moeilijk het zijn moge
om Frederik Hendrik's bedoelingen te ontwarren, mij lijkt het onmiskenbaar, dat het
hem met de negen punten geen ernst was. In zijn Mémoires noemt hij ze ‘een beetje
buitensporig’. Als in Den Haag de zuidelijke gedeputeerden, naar hij het zelf noemt,
terugkrabbelen en de onderhandelingen nog slechts als de agenten van Spanje voeren
willen, adviseert de Stadhouder niettemin tot voortzetting. De hertog van Aerschot
verklaarde naderhand in Spanje uitdrukkelijk, dat het er Frederik Hendrik om te doen
geweest was, beginnende op ‘de voet van Staten met Staten’, de Noordelijken tot
een verdrag met Spanje te bewegen.1)
Het is onmogelijk te bewijzen dat Frederik Hendrik ongelijk had en dat een opstand
van de Zuidelijke Nederlanden wel degelijk tot de mogelijkheden behoorde. Wat
daarvan was, zou pas gebleken zijn als hij in de eerste weken na de overgave met
zijn leger van Maastricht opgerukt was. Maar de tijdgenooten vervulde zijn
werkeloosheid met verbazing. In die zelfde Zeeuwsche brief waaruit reeds een
aanhaling gedaan is, volgde onmiddellijk daarop:
‘Het causeert hier’ [te Middelburg] ‘een onsterfelijk regret bij alle vrome, dat men
de onverwachte occasie van de Provinciën aan melkanderen te hechten gelijk met
den voet gestooten heeft’.
En in October schreven de Engelsche gezanten Carleton en Boswell uit Den Haag,2)
dat in de kringen der Staten-Generaal als volgt gemopperd werd:
‘Terwijl er besloten was met het leger iets van belang te ondernemen, en graaf
Hendrik van den Bergh [onder wie nu een paar duizend overgeloopen manschappen
dienden] meegegaan en deelgenomen zou hebben, staat alles stil. En men wijt dit
aan niets anders dan hieraan, dat de Prins zich door de komst van deze gedeputeerden
uit Brussel aan het lijntje houden laat, en dat hij instructie afwacht wat hij met hen
doen moet. Ondertusschen verloopen tijd en gelegenheid....’
Wat de Prins later ook zeggen mocht van onderhandelen onder de druk van het
leger, 't is duidelijk dat een druk als de Zuidelijken noodig hadden om tot opstand te
komen - en het afdwingen van de negen punten zou voor hen een

1) Gachard, Actes, I, blz. 369; en II, blz. 495.
2) 8/18 Oct. 1632, in For. St. P., Holland, Public Record Office.
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nauwelijks minder gewaagde onderneming dan opstand geweest zijn - niet van
Maastricht uit geoefend worden kon.
Men vraagt zich af of de Prins die opstand wellicht niet wenschte.1) Het is zeker
denkbaar dat hij er gevaren in zag. Zou werkelijk met de stichting van die
Zuid-Nederlandsche staat, waartoe de adellijke en geestelijke samenzweerders van
de Brusselsche Staten-Generaal zijn hulp verzochten, maar waarvan de drijfveer toch
eigenlijk af keer en vrees van het Noorden was, het belang van de Republiek gediend
zijn? De gebeurlijkheid van die twee eeuwen vervroegde geboorte van een België
zal bij de moderne beschouwer deze vraag zeker doen rijzen. Toch gaat de vergelijking
niet geheel op, want het België dat wij kennen, gecentraliseerd en verfranscht, is de
schepping van Fransche verovering gedurende de Revolutie-tijd; in een
Zuid-Nederlandsche republiek, zooals zij in de zeventiende eeuw had kunnen ontstaan,
zouden Vlaanderen en Brabant een groote mate van zelfstandigheid bezeten hebben
en zouden anti-Hollandsche gevoelens niet tot heerschappij hebben behoeven te
komen. Trouwens, zooals reeds opgemerkt is, de opmarsch van het leger had door
de neiging van de Vlaamsche en Brabantsche steden tot heel andere resultaten kunnen
leiden dan door de samengezworenen der zuidelijke Staten-Generaal die met de Prins
in verbinding stonden, bedoeld werden. Maar volgens Aitzema, wij zagen het,
geloofde de Prins niet in die mogelijkheden.
Het is echter moeilijk zich aan de indruk te onttrekken, dat politieke overwegingen,
zoo zij al meewerkten om Frederik Hendrik's handelwijze in die kritieke weken na
de val van Maastricht te bepalen, steun vonden in de karaktertrekken die hem als
veldheer kenmerkten. Groot organisator als hij was, methodisch en vasthoudend,
ontbrak het hem meer nog dan Maurits aan zin voor de strategie van het open veld.
Terwijl Gustaaf Adolf met zijn klein leger heel Duitschland doorkruiste, en bewees
hoe groote machtsverschuivingen op koene bewegingen volgen kunnen, ook al
moesten vestingen met vijandelijke garnizoenen in de rug gelaten worden, waagde
de Noord-Nederlandsche aanvoerder zich niet dan aarzelend en als 't ware voet voor
voet buiten de dekking van zijn versterkingen. Die opmarsch door het Luiksche naar
Brussel die men in Den Haag en in Brabant zelf verwachtte,

1) Zie bijvoegsel II.
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streed tegen zijn aard. Zijn talmen in de veroverde stad, die hij geducht liet versterken,
vindt een parallel in tal van aarzelingen die zijn andere veldtochten verlamden. Als
er in 1632 werkelijk een kans op hereeniging of althans verdrijving der Spanjaarden
uit heel de Nederlanden bestond, dan werd zij verspeeld door Frederik Hendrik's
overvoorzichtigheid.
Daartegenover had de andere politiek, die van vrede met Spanje op grondslag van
het statu quo, de politiek waar Frederik Hendrik blijkbaar de voorkeur aan gaf, en
welke vooral de provincie Holland ijverig voorstond, - die politiek had evenmin
gekregen wat haar toekwam. De Republiek was als een staat die noch oorlog voeren
noch vrede sluiten kon. In de onderhandelingen die sedert December 1632 in Den
Haag gevoerd werden, stuurde zij wel tamelijk doelvast op vrede met Spanje aan:
de Prins van Oranje en de Staten van Holland werkten daartoe samen. Maar Spanje
was niet zoo plooibaar meer als in de nood van 1632 en men kwam tot geen
overeenstemming. De ongelukkige Zuid-Nederlanders konden alleen uit die
onderhandelingen leeren, dat zij van de Noorderbroeders weinig consideratie van
hun bizondere belangen te verwachten hadden. De Schelde moest gesloten blijven
en zelfs de partij die in het Noorden nog voor bevrijding van het Zuiden ijverde,
stelde zich voor dat aan een bevrijde zusterstaat die beperking voor eeuwig opgelegd
kon worden.1) Die partij stond bovendien in godsdienstig opzicht het verst van de
verloren broeders.
Ten slotte trok toen de krachtige aandrang van Frankrijk de Republiek uit die
hopelooze koers weg. Holland bleef van de verdeelingspolitiek in verbond met
Frankrijk afkeerig. In Holland was al een inzicht opgekomen, volgens hetwelk het
handelsbelang vereischte dat Antwerpen onder Spanje bleef, terwijl men er bovendien
de nadering van Frankrijk vreesde. Maar Frederik Hendrik werd tot die politiek
overgehaald. Hij vond zich zoodoende in samenwerking met de partij die hem in
1632 zijn werkeloosheid het scherpst verweten had. Maar het kon nu geen
samenwerking meer zijn voor de bevrijding der Zuidelijke Nederlanden en voor het
herstel van de staat der zeventien gewesten, waarvan de Contra-Remonstrantsche
gedeputeerden van Friesland en Groningen nog in het voorjaar 1633 ter
Staten-Generaal de voordeelen welsprekend

1) Dit blijkt uit een protest tegen onderhandelen met Spanje door Friesland en Groningen begin
1633 bij de Staten-Generaal ingediend: Aitzema, III, dertiende boek, blz. 43.
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bepleit hadden.1) Het verdeelingsplan met Frankrijk (in het verbond van Februari
1635) volgde niet als dat van Warfusée en V.d. Bergh de taalgrens: bijna heel het
graafschap Vlaanderen werd aan Frankrijk toegewezen. In veroverde steden werd beloften aan Frankrijk ten spijt - de heerschappij van het Katholicisme zelfs niet op
de onvolledige wijze van Venlo, Roermond en Maastricht ontzien: het Protestantisme
kreeg er de heerschappij als in Den Bosch. Het gebaar van 1632 werd niet herhaald.
Verovering kwam in de plaats van bevrijding. En de Zuid-Nederlandsche bevolking,
in haar godsdienst bedreigd door de Republiek en in haar volkswezen door de
bondgenoot der Republiek, zag naar de Spaansche heerscher om bescherming op.
Die bescherming was krachtiger dan iemand in 1632 van het uitgeputte Spanje
verwacht had en zoo won in het Noorden de Hollandsche politiek toch nog de slag
en kwam in 1648 eene vrede met Spanje op de grondslag van het statu quo tot stand.
De verzuimde gelegenheid van 1632 kwam niet weerom.
P. GEYL.

Bijvoegsel I.
Balthazar Gerbier schrijft aan Coke uit Brussel 12 Januari 1632 (For. St. P., Flanders,
P.R.O.):
Je finiray avecq un coloque qu'il y a eu hier entre le Duc d'Arscot et le Duc de
Verago Espagnol.
Le Duc d'Arscot estoit en discours sur la considération du Roy de Suède, et dit
qu'il estoit un grand Roy; l'Espagnol répliqua disant qu'il n'estoit qu'un picaro villaco
(villano? een gemeene schurk). Le Duc d'Arscot dit que c'estoit un Roy digne de
louange et de respect, et un grand soldat; l'Espagnol respond qu'il n'estoit qu'un soldat
de six jours. L'autre réplicqua entrant en colère qu'il avoit fait plus que César,
considérant le petit nombre d'hommes qu'il avoit. L'Espagnol

1) In het in de vorige noot vermelde stuk. In het licht van dat bij Aitzema afgedrukt vertoog en
van zooveel andere feiten, die in dit opstel besproken zijn, is het bevreemdend Dr. Japikse
in zijn Handboek, blz. 471, de onderhandelingen van 1632/3 te zien inleiden met de bewering:
‘Toch hoort men vanvereeniging van de beide deelen van de Nederlanden niet of haast niet
meer.’ Het bewijst hoe weinig aandacht De Boer, Waddington en anderen aan mogelijkheden
geschonken hebben, die immers toch niet verwezenlijkt zijn.

Leiding. Jaargang 2

269
dit avecq un Botta Dios qu'il n'appartenoit qu'aux Espagnols, qui estoyent soldats du
ventre de la mère, à (de?) conquérir et conserver. Le Duc d'Arscot dit que les
Espagnols avoyent sceu si mal faire la guerre que maintenant ils n'avoyent icy un
pied de terre à perdre, et ainsi finitur fabula.

Bijvoegsel II.
Gerbier was door het verloop der Maastrichtsche onderhandelingen zeer teleurgesteld.
Al dadelijk toen de eerste afgezanten met de negen punten in Brussel terugkwamen,
schreef hij aan Coke - 3 Oct. 1632; P.R.O. -:
Par ceste résolution des Estats d'Hollande [hij bedoelt de Staten-Generaal, maar
de eerste voorstellen aan de afgezanten berustten in het geheel niet op een resolutie]
de vouloir traicter avec ces Estats icy en qualité d'Estats soubs l'obéissance du Roy
d'Espagne semble que cessera le débat et les accès dans lesquels la nécessité portoit
ces Estats de ce (se) despartir de l'obéissance du Roy d'Espagne. Et combien qu'il
sembloit que les Hollandois [hij bedoelt de Noord-Nederlanders] avoient à poursuivre
la fin de la guerre avec les plus grands advantages lesquels pouvoient estre avec
l'exclusion totalle dudit Roy d'Espagne de ces Provinces, il semble que les dits Estats
d'Hollande se sont appuiez de considérations lesquelles leur tournent le plus à compte,
de prendre ces Estats dans le plus foible et plus sûr pour eux; et à cecy paroist
clairement que les Estats d'Hollande buttent, voulant s'asseurer de ces Estats icy, non
seullement par une préséance d'alliance, mais les confiner dans une ligue offensive
et défensive envers tous et contre tous [dit slaat op de negen punten]; prenants les
dits Estats d'Hollande l'afaire au plus fin pour eux, de mesmes prévenir que ces Estats
icy ne se desclarent Catholicques et libres et ne s'appuient d'alliance des Roys, Princes
et Républiques de la Chrestienté, dont les Catholicques font un grand corps, et pourtant
(daardoor) ceste Républicque et puissance à la leur seroit suspecte, parce ausi que
ces Estats ainsi alliez pouroient tousjours ès occasions de guerre faire dessendre des
légions d'hommes de leur voisins tant de l'Empire que de la France, ce qu'ils samblent
d'empescher traictant avec ceux-cy en qualité d'Estats recognoissant une supériorité,
laquelle estant d'Espagne sera cause de leur impuissance.
Niet wetende dat de Prins van Oranje en de gedeputeerden
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eigenmachtig gehandeld hadden, schrijft Gerbier in deze omhaal van woorden
inzichten aan de Staten-Generaal toe, die misschien in het bizonder de Prins bezielden.
Later stelt hij hem wel persoonlijk voor de gang van zaken aansprakelijk. In een brief
aan Karel I van 6 Nov. 1632 - die niet op het P.R.O. bewaard is gebleven, maar
waarvan een samenvatting voorkomt in het lange verslag door Hardwicke
gepubliceerd: in diens publicatie is deze passage echter weggelaten - meldt Gerbier:
‘That the Spanish Ministers had sent one greffier de Bie to Maestricht for to divert
under hand the Prince of Orange from the treaty (het onderhandelen) with the deputies
of the States of Brabant side’ [hiermee bedoelt hij de Brusselsche Staten-Generaal].
15 Jan. 1633 schreef Gerbier aan de Koning:
These States [de zuidelijke] have again firmly concluded (besloten) to declare
themselves, in case of necessity, that, the deputies [toen in Den Haag] returning
without a truce, the first action shall be to publish a manifest. The second, that every
one of his own motion shall lay down his offices received from the King of Spain,
and remain nobles and States. [Dat optreden moest dus afhangen van de
weigerachtigheid van het Noorden om bestand toe te staan]. God be thanked, as
hitherto I have not been negligent in the least, I believe not to have been deceived
[Gerbier moest zich steeds verdedigen tegen de verdenking dat zijn berichten over
de samenzwering overdreven waren], neither promise to myself of the business
anything but that your Majesty may see good effects thereof, if the factions among
the Hollanders [lees: Noord-Nederlanders] and particular designs of the Prince of
Orange do not hinder them; for certain appeareth a great faction for truce among the
Hollanders, which party the Prince of Orange doth seem by all industry to support,
who could not as yet be brought to contribute really to the revolution, having made
himself to seek when the necessity was required [hij bedoelt: toen vereischt werd
dat de noodzaak geschapen worden zou - door weigering van bestand -], without
which these States will never resolve to declare themselves. [Tot zoover gedrukt in
Hardwicke's Miscellaneous State Papers, II, blz. 68; het vervolg, daar weggelaten,
vul ik naar Gerbier's eigen handschrift op het P.R.O. aan:] Which they would have
done before the Prince of Orange went towards

Leiding. Jaargang 2

271
Holland [d.w.z. vóór hij met het ingaan van het winterseizoen Maastricht verliet],
and iff before, when Mastricht was taken, the sayd Prince had advanced [en indien
gezegde Prins vroeger, dadelijk nadat Maastricht genomen was, was opgerukt - de
verwachte hoofdzin: ‘dan zouden zij het toen al gedaan hebben’, is in de pen
gebleven], which he did put of (off), pretending to doubt of possibility for theise
States resolving to their declaration, he laboured still to draw them to Mastricht, and
instead of giving a flatt denial in their first answeare, not to treate but with exclusion
of Spain (as the States of Holland had promised [bij de proclamaties en naar Gerbier
beweert onder de hand aan hem] they would) that soe all hopes of truce might be
taken away, their first answere was full of hopes for possibility of a truce, and having
bin represented to them how their proceedings were contrary to their first dessayne,
the States of Holland [versta: Staten-Generaal] answeared that the practices att
Mastricht had ben contrary to their sence, that they would redresse all, and such a
one should meritt very much that should contribute thereunto. Yett still the Prince
of Orange showed an adverseness by the pretext of his not beleeving that the
Catholicque States could resolve to their declaration, and continually insisted to
know, what persons they were, theire names, and what provinces would declare
itselfe or what towne; and some aight dayes past answeared that he had tried the
Deputies [de zuidelijke afgezanten toen in Den Haag] on the saide point, but could
finde noe appearance of any such designe. Which answeare of the Prince of Orange
may well seem strange, since it can stand with noe reason that a Duke of Arscot and
Archbishop of Mechlin, and the others who are but members of the boddy of States,
should confesse who of them would putt one (on) the quality of rebels.
De opmerking dient nog gemaakt, dat Gerbier's vermelding van De Bie het bericht
van Aitzema over het bewerken van de Prins door een Spaansch afgezant bevestigt.
Deze De Bie was een verwant van Huygens; zie Worp, Briefwisseling van Huygens,
III, 378.
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Verschijningen en verschijnselen
XI
(Jan Engelman: Sine Nomine, De Gemeenschap, Utrecht 1930).
De lezer, de kritikus van gedichten zal, bij het lezen van ‘Sine Nomine’, Jan
Engelman's tweede bundel, de gebruikelijke vraag stellen, of ‘Het Roosvenster’, zijn
eerste, een dichterlijke belofte inhield, en of deze in ‘Sine Nomine’ vervuld is. Bij
Engelman heeft die belofte echter nog een bijzondere zin en het spoedigst komen
wij een begrip van, een oordeel over zijn figuur en zijn gedichten nader, wanneer
wij vaststellen, dat het eerste gedicht van ‘Het Roosvenster’, dat zoo hoopgevend
‘De Geboorte’ heette, de drift naar een nieuwe, maar alreeds in de slotregels als
onverwezenlijkbaar erkende, christelijke poëzie uitdrukte; en dat de droom van die
poëzie wel in hem is blijven leven, maar ook in zijn tweede bundel niet verwezenlijkt
is, zoodat de titel van ‘Sine Nomine’ nu draagt, wat hij zooal niet ‘Christus’ dan toch
‘In Christus' Naam’ moest genoemd kunnen hebben.
‘De Geboorte’ beschrijft eerst in beelden vol pathos de zware toestand van de
menschheid na de oorlog, maar daarna hoe
op een plek met bloeiend gras
die in de schaduw van de hand des Heeren lag,

een knaap ontwaakte, die in een ‘koele kreek zijn slapen wiesch’, door ‘een lange
schreeuw’ zijn slapende makkers wekte en met hen, als jonge Davids ‘steenslinger
en tasch’ grijpend, wegtrok om, door strijd, leed en ontbering heen, maar overal ‘het
nieuwe lied’ hoorend, ‘het onbekende land’, het ‘duizendjarig rijk’ van het
‘hart-der-wereld’, van Christus te zoeken. Het ‘duizendjarig rijk’: de verwachting
van een universeel geluk, op dit ontroerde geloof berustend, dat Christus in alle
wezens en dingen der wereld leeft en dat alle wezens en dingen in die inwoning van
Christus hun gemeenschap bezitten. Het ‘nieuwe lied’, - ook wanneer Engelman zich
zelf daarvan toen nog niet ten volle bewust was: een dichterlijke geloofsbelijdenis,
daar hij niet op die wijze een gemeenschap van alle verschijnselen in en uit Christus
erkennen kon en deze niet als onbewust in alle dingen levend ‘nieuw lied’ kon hooren,
zonder zich zelf als dichter de taak te stellen,
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om Christus ook door zijn eigen lied in alle dingen zichtbaar, hoorbaar en voelbaar
te maken. Engelman's tijdschrift heet ‘De Gemeenschap’. Wat sophisten, die zich
aan de waarheid trachten te onttrekken door haar zelf als sophisme voor te stellen,
ook zeggen mogen, - anders dan als de verkondiger van dat ‘nieuwe lied’, van een
poëzie die de gemeenschap van alle dingen en menschen in Christus zou openbaren,
is althans de dichter van ‘De Geboorte’ blijkens zijn eigen uitingen niet te begrijpen.
Ook ‘Sine Nomine’ moet van daaruit beoordeeld worden en dit te eer, omdat reeds
zijn titel een belijdenis van falen uitdrukt. De opdracht van deze bundel - ‘Voor jou,
Charles Lindbergh, zeemeeuw, ijlbode onzer nostalgie’ - heeft velen te naïef en voor
een dertigjarige zelfs ietwat belachelijk geklonken. Dat het eerste gedicht van ‘Sine
Nomine’, ‘The Flying Fool’, Lindbergh's eenzame vliegtocht van Amerika naar
Europa beschrijft, en dat deze tocht Engelman als laatste regel
Een nieuwe jeugd ging opwaarts in zijn Ster

ontlokte, scheen daarbij de onderstelling te rechtvaardigen, dat wij ook in hem slechts
een van die jongeren voor ons hebben die, door een min of meer opzettelijke, min
of meer gedwongen verbeeldingsbemoeienis met specifiek ‘modern’ geachte
verschijnselen en hun daadkrachtige gebruikers, de ‘moderniteit’ najagen, die zij
begeeren, maar aan welke zij uit zich zelf en door eigen daden geen bevredigend
deel vermogen te hebben. Zulk een onmachtig droomer is ook Engelman tegenover
Lindbergh in ‘Sine Nomine’ nog ongetwijfeld, en deze tweedehandsche ‘moderniteit’
ontbreekt in zijn werk niet, maar zoowel zijn opdracht als dat eerste gedicht zijn toch
iets meer dan zij schijnen kunnen. Zij zijn, vóór alles, een uiting van het verlangen,
waar vroeger ‘De Geboorte’ en, blijkens zijn eveneens op Engelman's dichterschap
betrokken slotregel, ‘In Dulci Jubilo’ uit voortkwamen. Beide, de opdracht en ‘The
Flying Fool’, zijn een bewuste belijdenis van onmacht, niet echter van de onmacht
om aan het ‘modern’ geacht leven van het Lindberghsche soort deel te hebben, maar
van een onmacht tot die zelfde daad waartoe de knapen van ‘De Geboorte’ zich zoo
onvoorwaardelijk aangegord hadden, en die wel het nieuwe ten doel had, en dat
nieuwe behalve in het eeuwigst-menschelijke en -natuurlijke ook in de ‘moderne’
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voortbrengsels van het menschelijk vernuft wilde zoeken, maar voor welke het al
dan niet ‘moderne’ of nieuwe van de stof dat zij gebruiken zou toch geen innerlijke
beteekenis had, omdat zij op een nieuwheid van veel hoogere orde, die
wonderbaarlijke nieuwheid, immers, van een waarachtige geluksgemeenschap van
menschen en dingen in Christus gericht was.
Lindbergh is bij Engelman dus in de eerste plaats symbool voor de daadkrachtige
jongeren van ‘De Geboorte’. Blindelings tijgen zij weg. ‘Blind en eenvoudig’ zweert
de knaap van ‘Het Grensland’, het kerngedicht van de tweede afdeeling, ‘den grooten
keizer’ trouw. ‘Blindelings’ - niet, zooals een kritikus, heeter op oordeelen en
veroordeelen dan op begrijpen, beweerde, vliegt Lindbergh uit, maar besluit hij, aan
zijn innerlijke drang gehoorzaam, tot een tocht die nuchteren een dwaasheid moest
lijken. Tusschen de tocht der jongeren in ‘De Geboorte’ en Engelman's voorstelling
van Lindbergh's tocht bestaat ook verder in het wezenlijkste een innige overeenkomst,
en zelfs wanneer hij bij het schrijven van zijn gedicht alleen Lindbergh in zijn
gedachten gehad zou blijken te hebben, bewijst deze overeenkomst des te stelliger,
een hoe dwingende beteekenis wij aan de droom, de voorstelling van ‘De Geboorte’
voor zijn innerlijk leven moeten toekennen. Men zal goeddoen in Engelman's
gedichten de vaste beteekenis van het woord ‘wit’ op te merken. Wit is de kleur van
Christus, van de ziel en de gebieden der ziel, van paradijs en hemel: het ‘roosvenster’,
het venster van Christus' kerken, de schoonste, zuiverste, begeerlijkste breking van
dat witte licht door de kleurige gedaanten en heilige figuren die voor Christus het
meeste geleefd en gestreefd, om Christus het diepst gebeden en geleden hebben. Het
derde deel van ‘The Flying Fool’, dat met de werkelijke Lindbergh al heelemaal niets
meer uit te staan heeft, is een beschrijving van Engelman's eigen kinderverbeelding
en lezen wij daar nu hoe het, bij het ‘lichter’ worden ‘zoo gezuiverd en sereen’ om
hem werd
als helle paaschkazuifels waar een vroege zon op scheen,

dan is ook dat slechts een ander beeld voor hetzelfde wat, als titel van zijn eerste
boekje, het beeld van ‘roosvenster’ aanduidde. Zoo zijn de groene Iersche stranden
vol vogels en muziek en zoet gewas

die Lindbergh in verukking brengen, de zelfde door bloemen
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bestarde weien waar ‘De Geboorte’ mee eindigt: voor-gezicht van dat duizendjarig
rijk, waar ‘het nieuwe lied’ op zou preludeeren: door een blindelings begonnen tocht
over de grauwe woestenijen der golven bereikt door wie niet alleen blindelings
waagde maar onversaagd doorzette.
Hoezeer de droom van de verwezenlijkte gemeenschap van alle dingen in Christus
sinds ‘De Geboorte’ in Engelman is blijven leven, bewijst ‘Amenophis IV’, het
tweede gedicht van ‘Sine Nomine’. Ook Achnaton voelt hier de gemeenschap van
alle levensverschijnselen in God zoo volstrekt als zin en wet van het leven, dat hij
zijn eigen koningschap nog slechts als een onzelfzuchtige dienst voor die
gemeenschap: Aton's door hem zelf reeds in het hart gedragen ‘rijk’ ziet. ‘Zij stonden
wit van geestdrift’, lezen wij aan het eind van ‘De Geboorte’. ‘Een nieuwe jeugd
ging opwaarts in zijn Ster’, luidde de slotregel van ‘The Flying Fool’. Telkens rijst
uit Engelman's gedichten de edele figuur van de knaap, de jongeling voor ons op,
wiens prille drift, van dienst aan een als heilig gevoelde roeping of van toewijding
aan een als meester vereerde oudere, in een onvoorwaardelijke inzetting of offering
van het geheele leven zijn eenig gluk stelt. ‘IJlbode onzer nostalgie’, echter, heette
het in Engelman's opdracht, en in dat woord nostalgie is de verijdeling al
voorondersteld. De trotsche slotregel van ‘The Flying Fool’ aldus reeds van te voren
tot niet meer dan uit een oogenblik van bewonderend zelf-vergeten verklaarbare
grootspraak ontzenuwend, karakteriseert deze opdracht ‘Sine Nomine’ als het boek
van een man, die met het volgen van zijn roeping, ondanks zijn schoone aandrift,
zelfs het begin toch nog niet gemaakt heeft. Engelman zelf is zich daarvan volkomen
bewust en in zijn ‘bitt're tweeheid’ - woorden uit ‘Het Kind’ - kent hij van zijn falen
de dubbele oorzaak. Wat hij aan het eind van ‘De Geboorte’ zeide, was niet meer
dan een afwentelen van verantwoordelijkheid. ‘De oude vijand waagde zijn sprong:
nimmer lieten verleden eeuwen af, waar een mensch zijn strijd begon’, schreef hij
daar, maar dat de knaap David een Goliath versloeg, vergat hij. In herinnering aan
Engelman's ‘steenslinger’ spreek ik van David. Ik had ook van Jeanne d'Arc kunnen
gewagen. Het gedicht ‘Met Jeanne d'Arc op Kerstmis’, een in haar onpersoonlijke
vorm nauwelijks verhulde persoonlijke bekentenis, geeft van die dubbele oorzaak
een duidelijker aanwijzing. De eerste: de te
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gemakkelijke berusting, het te lijdelijk, te verzetloos deelnemen aan het leven der
menschen, dat, zelfs waar het zich als godsdienstig of christelijk voordoet, in zijn
grofste uitingsvormen een verachtelijke aanfluiting der begeerde gemeenschap in
Christus, een verloochening in feite van Christus' offer, en zelfs - want de
scherpzinnigste redeneering kan dat nimmer bemaskeren -een nieuw en schandelijk
Judas-verraad is. ‘Erich Wichman’ of ‘Mexico’, oogenschijnlijk tijdsgedichten, maar
in werkelijkheid middellijke, onpersoonlijke uitingen van wat een gedicht als ‘Goede
Vrijdag’ uit de tweede afdeeling rechtstreeks en persoonlijk uitdrukt, zeggen het
zelfde: romantiseering, het eerste, van een niet-verzetlooze, maar machtelooze, wiens
heele bestaan van de verachting voor zulk leven zijn vormlooze vorm kreeg en door
de dichter als aanklacht tegen evenzeer het betere willenden, niet alleen echter
machteloozen maar ook verzetloozen als hij zelf en anderen gevoeld wordt; het
tweede een beschrijving van de paniek der achter het huichelachtige mom van een
uiterlijk, maar in ieder voorschrift geschonden geloof plat zelfzuchtige menigte onder
een als goddelijke vergelding en waarschuwing begrepen beproeving.
Reeds ‘In Dulci Jubilo’, met ‘De Geboorte’ het voornaamste gedicht van ‘Het
Roosvenster’, berustte op de tweede oorzaak van Engelman's falen. Vleesch en ziel,
lust en liefde plaatst hij daar in de figuren van Eva en Maria tegenover elkander, en
de overgave aan de eerste wordt er als smadelijke nederlaag tegenover de laatste, het
‘nieuwe’, slechts van Christus' hart uit te zingen ‘lied’ als alleen door Maria's
tusschenkomst mogelijk voorgesteld.
de nanacht rilt op alle straten,
week is het vleesch, en wulpsch, en prachtig maar onbarmhartig
ons zwerven op bemoste pleinen,
krankzinnig lachen achter gordijnen
als bij het tergend nederdalen
der uren uit verlaten kathedralen
de angst vergroot.

‘'t En sijn de Joden niet, Heer Jesu! die U cruysten’, zong Reefsen, en Engelman
herhaalt het op zijn eigen manier in ‘Met Jeanne d'Arc op Kerstmis’:
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Ik ben de clerc, de zatte, wiens gevleeschde mond
ontluistert en wiens vingeren vergeten
de pen te omsluiten waar een vrouw verscheen.

Persoonlijk vinden wij deze tweede oorzaak in de kleine cyclus, het korte innerlijke
drama van ‘Het Grensland’ met daarbij aansluitende gedichten, als ‘October’, en
‘Doorreis’ tot uiting gekomen. Het ‘grensland’, dat is het gebied van de
geslachtsliefde, waar de geliefde de dichter in haar tweevoudigheid als kind van Eva
en als figuratie van Maria verschijnt: waar het om de strijd tusschen vleesch en ziel,
en de overmacht van het vleesch gaat. Het eerste gedicht van ‘Het Grensland’ is de
inleiding. In de knaap die ‘den grooten keizer’ ‘blind en eenvoudig voor het leven
trouw zweert’, herkennen wij die van ‘De Geboorte’, matter, lijdelijker nu echter,
niet langer ‘wit van geestdrift’ en met een ‘sterk’ lied op de lippen wegtrekkend om
zijn droom te vervullen, maar zijn Meester, ter bezegeling van hun verbond, om een
teeken smeekend. Wanneer hij zich dan eindelijk ‘op zoele winden’ naar ‘het hoog
geluid van stroomend water’ gevoerd voelt, en de geliefde hem daar gegeven wordt;
wanneer wij dan lezen hoe hem, naderend, het licht ‘wit en witter om zijn slapen
dreef’, en hoe hij, toen hij haar gevonden had ‘zijn eenzaam leven’ aan ‘den vergeten
hemel’ van haar oog gaf, blijkt uit deze beide laatste aanduidingen, dat deze geliefde
het afgesmeekte teeken is en in het tweede gedicht wordt dit bevestigd. De liefde is
een teeken, ja, maar tegelijk een beproeving. Als ieder ander uit haar - door hem
vergeten - ‘lichtrijk’ naar de aarde verdreven en dus mensch tusschen menschen,
stelt haar wezen hem nochtans de eisch, om haar als ‘over schuld en zelfbeklag’ van
anderen, van hemzelf, ‘de hemelklaarte van het eerste paradijs’ spiegelende
zielsverschijning te zien en te eerbiedigen. Deze onvoorwaardelijke overgave aan
de geliefde als, tot in die ‘teedre vaas’, dat ‘kristal van stilte’, dat ‘wit verblijf’ der
ziel, het lichaam, ‘buiten maat en tijd’ volmaakte paradijsverschijning, zingt het
derde gedicht. Het hoogtepunt der zielsvereeniging is daarmee bereikt en kan in het
vierde gedicht, als de zielsvervoering in de geslachtsbedwelming overgegaan is, niet
langer dan voor de duur van die bedwelming overschreden gedacht worden. Tracht
hij, zoo lezen wij in het vijfde gedicht, ‘het lied’ en ‘het wonder’ daarna terug te
vinden, dan
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blijkt ‘het groote stroomen’ ondergegaan, zijn de oogen der geliefde, nog straks zoo
mild de hemelklaarte van het paradijs weerspiegelend, ‘schrikkelijk en leeg’ geworden,
aanschouwt hem, uit hun spiegeling, nog enkel zijn eigen hulpeloosheid.
De tweede oorzaak, dus, van Engelman's tekortschieten tegenover de taak die hij
zich in zijn hoogstdroomende oogenblikken gesteld zag, is zijn falen op dit
‘grensland’, zijn onmacht om het door de Meester gegeven teeken ongerept, in de
zin waarin, tot het doel waartoe het hem geschonken was, te bewaren. Zijn verhouding
tot dat erkende falen openbaart zich in ‘Sine Nomine’ bijna nergens als worsteling,
maar als nu van het verijdelde en gemiste bewust blijvende, dan die bewustheid
integendeel ontwijkende berusting. Van het gemiste bewust blijvende berusting is,
na een vermelding van strijd, de gevoelsgrond van ‘October’, waar het berouw de
dichter een zekere innerlijke vrede hergeeft en de diepste drang van zijn innerlijk
zich in de herinnering aan het wezen der geliefde als verlangen naar de ongereptheid
van zijn oorsprong doet voelen. Bewuste berusting ligt ook aan ‘Doorreis’ ten
grondslag, dat het bloed als de macht erkent, waardoor een koninkrijk verloren ging
en het leven buiten dat koninkrijk gerekt wordt, maar dat zelfde bloed nochtans
bezweert, om zich, van wat in de nacht, onder de sterren, van het verloren koninkrijk
hoorbaar mocht blijven, ‘geen fluistring’ te laten ‘ontgaan’. Heimwee - uit onmacht
om in zijn gedichten reeds iets van de gemeenschap in Christus op aarde te doen
zingen - naar de gemeenschap in Christus vóór het aardsche leven geeft de
paradijsdroom aldus ook bij Engelman een innerlijker beteekenis dan er bij
verschillende andere jongeren aan toegekend kan worden. Men voelt het, zich voor
eenige oogenblikken in Christus bevredigd zingend, eveneens in ‘Aan den Oever’,
en zoo ook in ‘Het Kind’, maar vooral in ‘Maria te Canne’ waar het als gebed van
de dichter tot de Moedermaagd om, in ‘zijn schamelheid’, ‘naar het kind’ te zoeken,
zijn treffendste toon vond.
Naast zulke gedichten, in welke de berusting zich van het verijdelde en gemiste
bewust blijft, zijn er andere, met name de drie gedichten van de derde afdeeling, in
welke die bewustheid ontweken, de droom, van welks verwezenlijking de berusting
afziet, zelfs verloochend wordt. Tusschen wat Engelman in de twee aanvaardbare
onder deze drie gedichten gewild, en wat hij er in gedaan heeft, moet men scherp
onderscheiden.
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Doel van zijn willen was, blijkens zijn eigen uitlating, het schrijven van ‘poésie pure’.
Een poëzie, wil dat zeggen, waarin - als uitdrukking van een tot onherkenbaarwordens
toe veronwezenlijken van alle omschrijfbare gewaarwordings-, gevoels- en
gedachten-aanleiding of -inhoud in de eerst dan volstrekt ‘zuiver’, volstrekt ‘poëzie’,
‘poésie pure’ geworden vorm, - de zin en het zinsverband van de gebruikte taal in
de stroomende zang van die taal onder- en weggezongen zou zijn. Dat in Engelman's
‘En Rade’ en ‘Vera Janucopoulos’, gelijk van Vriesland in een alleszins
lezenswaardige bespreking stelde, ‘een doorbraak van het geordend gedachtenleven
niet door de verfijnde of exacte benadering van een gewaarwording of een
gemoedsstaat, maar door een passief opgaan in zinledige klankverbinding of
voorstellingloozen woordval’ plaats gehad zou hebben, - dat de in het streven naar
‘zuivere poëzie’ als mogelijk onderstelde zelfvernietiging van de menschelijke geest,
die tevens een vernietiging der als zijn hoogste zelfverwezenlijking begrepen poëzie
ware, in deze gedichten metterdaad bereikt zou zijn, kan niet volgehouden worden.
‘En Rade’ is een volkomen consequente en afgeronde uiting van een zonder moeite
omschrijfbaar gevoel: het wegverlangen van hier en vertrouwd naar ver en vreemd,
‘Vera Janucopoulos’ het duidelijk opdoemen van Engelman's centrale droom uit een
door zang ondergane, en naar zang weer terugstrevende schoonheidsaandoening.
Niet dus in wat hij hier gedaan heeft, ligt de bewuste ontwijking van het
schuldbewustzijn dat Engelman zijn bundel ‘Sine Nomine’ deed noemen. Zij ligt en dat in heidensche voorstellingen zich hier openbaart wat bij Engelman, ondanks
de ietwat pantheïstische schakeering van het Christus-gevoel in ‘De Geboorte’ toch
altijd een christelijke droom is, moet zijn belang hebben - in het beginsel van wat
hij met dit gedicht niet bereikte, maar niettemin nastreefde, in de beteekenis, juist
voor hem, van het hierboven omschreven vormbeginsel der ‘zuivere poëzie’. Hierin:
dat zijn wezenlijkste, in zijn titel nog bevestigde droom het nieuwe lied, de zichtbaar,
hoorbaar, voelbaar wording van Christus in alle wezens en dingen dezer aarde wilde,
maar dat zijn streven in deze gedichten principeel op een lied gericht was, waarin
zelfs de naam van Christus niet genoemd zou mogen worden, zonder dat de zin van
die naam in de zinnelijke klank van die naam zou worden te-niet-gezongen. Een
Dante achtte dezelfde naam
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te heilig dan dat ooit één ander woord er op had mogen rijmen. Dat de dichter van
‘De Geboorte’, de verkondiger van het nieuwe lied, in de derde afdeeling van ‘Sine
Nomine’ naar zulk een poëzie trachtte, was, zoowel tegenover zijn
gemeenschapsdroom, als tegenover zijn daarmee samenhangende dichterdroom een
verraad van wat hij, in de woorden van zijn ‘Met Jeanne d'Arc op Kerstmis’
alleen op 's harten stilsten grond
in diepe deemoed heilge schoonheid

weet, waardoor de titel van het boek, in hetwelk hij die gedichten toeliet, al heeft hij
dit zelf waarschijnlijk niet beseft, nog een bijzondere beteekenis krijgt.
Ik heb Jan Engelman in het bovenstaande als verschijning aan een zeer hooge maatstaf
gemeten: zijn eigen hoogste, de droom namelijk die hij zich in zijn diepste uren van
den aanvang tot doelwit stelde. De aard, de strekking van die droom; de figuur van
de jonge, edele mensch die uit zijn gedichten telkens opnieuw voor ons oprijst en
wiens stem vaak ook daar nog hoorbaar is, waar zijn verschijning beneden haar blijft;
het boven de uitsluitend persoonlijke bemoeienis uitgaan van de poëzie van welke
zij droomde: dat zij niet voor alles op het persoonlijk heil voor of na de dood, maar
op een aardsche gemeenschapsbevrediging gericht was en dus ook niet, als de bij de
persoonlijke bemoeienis stilstaande, een subjectieve, maar een objectieve poëzie zou
zijn, - in de eerste plaats daardoor kan Engelman, nu hij in ‘Sine Nomine’ een wel
zeer ongelijk, maar begaafd en ernstig dichter blijkt, de aandacht geboeid houden.
Hij zelf heeft in de praktijk echter met een lagere maatstaf genoegen genomen, en
terwijl zijn droom in ‘Sine Nomine’ zóó weinig rechtstreeks genoemd is, dat hij
alleen van uit ‘Het Roosvenster’ gekend en dan als allerlei duisters verklarende
ondergrond van ‘Sine Nomine’ her-kend kan worden, is van die droom in ‘Sine
Nomine’ uiteraard ook dichterlijk nog zoo weinig verwezenlijkt, dat zijn gedichten,
verre van in de richting eener objectievere poëzie te gaan, nog geheel subjectief zijn.
Het onderscheid tusschen de drie afdeelingen van ‘Sine Nomine’ heeft derhalve geen
beteekenis. Naast de tweede afdeeling, die alleen onmiddellijke uitingen van
persoonlijke ervaringen bevat, zijn ook de eerste, waarin ons hoofdzakelijk schijnbaar
onpersoonlijke
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figuren of voorstellingen voor oogen gesteld worden, en de derde, waar het
persoonlijke wel ontweken maar op de verkeerde wijze ontweken, het onpersoonlijke
wel gezocht maar naar de verkeerde kant gezocht is, in werkelijkheid ten volle
persoonlijk. Wanneer wij ‘Het Kind’ en ‘Maria te Canne’ die in de eerste afdeeling
eigenlijk niet thuishooren, benevens ‘En Rade’ en ‘Vera Janucopoulos’ uit de derde,
aan de tweede afdeeling toevoegen, dan blijkt het onmiddellijk persoonlijke tot op
heden ook Engelman's beste uitingsvorm nog te zijn.
Die van ‘The Flying Fool’ is dat zeer zeker niet en hoewel Engelman's poëzie over
het geheel nog typische zwakheden heeft, die ook aan zijn betere gedichten meermalen
bij regels of regelgroepen afbreuk doen, zijn deze uit dit begingedicht, het langste
van de bundel, toch het duidelijkst af te lezen. In de eerste plaats behoort daartoe de
onvastheid van zijn gevoel voor gedichten of voor gedichtsdeelen als rhythmische
organismen. Daar zijn rhythmische spanning niet altijd sterk genoeg is om de steun
der overgeleverde verselementen te kunnen ontberen, treft ons die onvastheid vooral
daar, waar hij, hoewel aan sommige van die elementen vasthoudend, en zonder dat
daarin om de aard van zijn gedichten de werking van een bijzonder vormbeginsel
erkend zou kunnen worden, andere van die elementen verwaarloost, zijn vers, zijn
strofe dientengevolge soms tegelijk tweeslachtig en wankel zijn. Een andere zwakheid
is het tezamengebruiken, soms in te klein bestek opeenhoopen van door herkomst
of karakter onderling vreemde of onverdraagzame beelden. Een treffend voorbeeld
hiervan vindt men, opmerkelijk genoeg, in ‘Vera Janucopoulus’ in welks eerste strofe
het woord ‘schedelveld’ - op zich zelf reeds een voor dit gedicht te opdringerige
voorstelling - in verband met het beeld van de maan, aan een kaal hoofd doet denken
en aldus komisch wordt, maar tevens met het heele vormbeginsel van het gedicht en
met het zooveel fijnere karakter der daarop volgende beelden of voorstellingen in
strijd raakt. Ten slotte lijdt het vers, in ‘The Flying Fool’, maar ook elders, van tijd
tot tijd door een willekeurig gebruik van bepaalde taalbestanddeelen, voorzetsels en
andere, dat het een tegen de geest van Engelman's beste werk indruischend gezochte
klank, of een, bij voldoende klaarheid van inhoud, onnoodige onklaarheid van vorm
geeft. ‘The Flying Fool’, en naast dit gedicht menige andere passage, schijnen nog
op
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een tekort aan dat vormgevoel en die vormdrift, aan dat doelbewust kunstenaarschap
te wijzen, die deze dichter in de toekomst te minder zal kunnen missen, naarmate hij
zijn doel hooger stelt en ernstiger nastreeft.
Dat een behoudens enkele goede regels en korte passages zoo brokkelig en
rommelig overladen gedicht als het, min of meer uit overspanning ontstane en
dientengevolge meermalen sterk rhetorische ‘The Flying Fool’ Engelman's bundel
opent, moet de indruk van diens poëzie bij velen geschaad hebben, maar mag ons
voor de verdiensten van zijn goede gedichten niet verblinden. Het nauwkeurig
tegendeel van het grootsprakig ‘The Flying Fool’: ‘Maria te Canne’, het laatste
gedicht van de eerste afdeeling, is door de fijne rhythmische modulatie van zijn
maatgang, door de zuivere en bewogen eensfeerigheid van zijn gevoel en zijn
voorstellingen, een der beste gedichten die de laatste tien jaar door jongeren
geschreven zijn. Grondgevoel van dit gedicht is, behalve het schuldbesef, het ten
opzichte van heden en toekomst te lijdelijke heimwee naar de reinheid van zijn
kindsheid. Sterker beroep doen op mij, hoewel niet overal zoo gaaf, en een zekere,
op enkele plaatsen te merkbare invloed van Roland Holst's zeggingswijze ten spijt,
gedichten als de kleine cyclus van ‘Het Grensland’ en andere, omdat zij, naar ook
hun diepere toon ons doet voelen, in tegenstelling tot de voor de toekomst minder
hoop latende uitingen van berusting, nog uit Engelman's onverdoofde
conflict-in-werking voortgekomen zijn: dichter, dus ook, bij die sfeer van geloof en
liefde, van innerlijke spanning, van wil en overgave liggen, buiten welke hij geen
waarachtige menschelijke en dichterlijke bevrediging vinden zal. Een zóó, ook daar
weer ‘blindelings’ zich overgeven aan een als voorwaarde voor het benaderen van
de hoogste persoonlijke erkende buiten- of bovenpersoonlijke schoonheid, gelijk
‘Het Grensland III’ uitdrukt, zal men in de bundels van andere jongeren niet
aantreffen. In dezelfde geest doet een strofe als de derde van ‘October’ de
mogelijkheid van een helderheid bevroeden, die het kenmerkendst bezit van
Engelman's poëzie zou kunnen worden, wanneer hij, boven het ook in zijn Christelijke
droom onnoodig dualisme van vleesch en ziel uitstijgend, er in slagen mocht tot die
volstrekte toewijding aan zijn taak, de dichterlijke verwezenlijking van deze droom
te geraken, die zijn werk nooit zijn edelste voorstelling had kunnen geven, als haar
mogelijkheid in de bouw van zijn
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persoonlijkheid niet, wij mogen aannemen onuitroeibaar, was ingeschapen.

Maria te Canne
Tusschen Eben en Canne steeg een kuische maan:
dit is het uur dat Maria moet gaan
over de heuvels, in den zachten val
en witte slaap van het schemerdal.
De peppels trillen, een oeroud lied
zingt de snelle beek tusschen bloemen en riet.
Daar rijst zij over de zwarte kling
als een ster die haar eigen stralen ving:
een zilveren vlam voor de mergelgroeve,
een witter droom dan een witte hoeve.
Haar voeten zijn liefelijk in de dalen
als duiven die door den schemer dwalen.
In een slanke band van violieren
laat zij het rijke hoofdhaar zwieren,
het gelaat leliestil. Op de zuiv're schaal
van haar kleine hand zingt een nachtegaal
en het rankste hert aan een band van zij
danst voor haar uit op de bloemenwei.
Bij den driesprong kust zij de vurige wonden
van haar Zoon, die gekruist werd voor mijn zonden:
de nagelgaten zij worden rozen
die purperdiep in het maanlicht blozen.
Zij schudt de boomen, een roode regen
van appelbloesem valt op de wegen.
En recht op mij aan - maar niet voor mij lachende, zwevende gaat zij voorbij,
den boomgaard in waar een droomend kind
op de helling slaapt en den hemel vindt.
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Zij legt het de lichte handen op,
het kind staat zingend en stralend op,
voor die zuiverheid houdt zij buigend klaar
de zachte wieg van haar armenpaar
en over de schietbeek, de waterval
voert zij het ijlende uit het dal.
‘Moedermaagd’, smeek ik, ‘die zóó bemint,
zoek in mijn schamelheid naar het kind’,
en loop haar na, een laatste maal
hoor ik de zang van den nachtegaal.
In de zwarte mond van de mergelgroeve
stuift zilveren licht. Bij de witte hoeve
staat een schuldig man die haar Zoon bedroog:
tusschen Eben en Canne stijgt de maan omhoog.

XII
Albert Verwey: De Figuren van de Sarkofaag; Uitgeverij C.A. Mees,
Santpoort, 1930.
Boven het lagere realisme: de zonder behulp van de intuïtie, noch van de fantasie
onmiddellijke weergave van een gewaarwording, een waarnemings- of
fantasievoorstelling, een gevoel of een gedachte; boven de, zonder de fantasie
ondenkbare, werkingen der verbeelding: die welke hetzij algeheele vervanging van
het eene wezen, ding of verschijnsel door het andere, hetzij illustratieve of associatieve
nevenstelling van een tweede wezen, ding of verschijnsel aan het eerste is, of die
welke, hetzij door algeheele vervanging, hetzij door nevenstelling, hetzij door
in-elkander-werking, de zinnebeeldige aanduiding of verklaring van het eerst-ervaren
wezen, ding of verschijnsel door een tweede ten doel heeft; boven al deze ligt die
hoogste Verbeelding die uit de intuïtie voortkomt, de verbeelding die zich, van de
fantasie-voorstelling wel als voorwerp, maar nooit als middel gebruik makend, evenals
het lagere realisme uitsluitend aan het onmiddellijk of door de fantasie ervaren wezen,
ding of verschijnsel houdt, maar het als persoonlijke verschijningsvorm van zijn

Leiding. Jaargang 2

285
bovenpersoonlijke zijnsgrond, als zichtbare, hoorbare, voelbare, tastbare openbaring
van de goddelijke zijnsgrond der wereld zien laat: de verbeelding derhalve, die wij,
voorzoover zij haar voorwerp als anders dan gewoonlijk ervaren doet, verbeelding
kunnen blijven noemen, maar die, daar niets inderdaad ‘reëel’ is dat buiten zijn
zijnsgrond gezien of ervaren wordt, haar naam zelf tot beeldspraak maakt, en in de
strikte, slechts tegenover het lagere realisme hoogste te noemen zin ‘realistisch’ moet
heeten.
De centrale voorstelling, die al Verwey's werken beheerscht, is die van de uit zijn
zijnsgrond zoowel ervarende als werkende, door de onvoorwaardelijke dienst van
zijn persoon aan die bovenpersoonlijke, die goddelijke zijnsgrond, het Leven, zich
zelf vergoddelijkende, dat wil zeggen, die uit en door de hoogste Verbeelding levende
Mensch, die hij de Dichter noemt. Een uit zelfervaring ontsprongen voorstelling, dit,
die Verwey dus in zijn eigen verschijning belichaamd en door welke hij zich zelf als
die Dichter, zijn leven als de Mythe van die Dichter ziet: visie, tegenover welke de
eigen persoon, het eigen leven, door de onvermijdelijke onvolmaaktheid van alle
menschelijke streven tekort moge schieten en die in zooverre een idee-visie moge
zijn, maar die nochtans een visie der hoogste Verbeelding is, te volkomener, te eerder
dientengevolge als werkelijk aanvaardbaar, naarmate persoon en persoonlijk leven
haar te zuiverder belichamen, de persoon gelijk dit bij de ‘ik’ van Verwey's poëzie
het geval is, te onvoorwaardelijker voor de gelijkmaking van zijn lagere werkelijkheid
aan zijn verbeelding der hoogere leeft. Anders dan uit zijn centrale visie, zijn
verbeelding van de zich zelf vergoddelijkende, ook voor deze zelfvergoddelijking
van de Verbeelding afhankelijke Mensch die hij Dichter noemt, anders ook, dan van
uit het gezicht op zijn naar die gelijkmaking en belichaming strevende leven als de
Mythe van die Dichter, kan Verwey's poëzie niet begrepen worden. Wie, als Maurits
Uyldert, ondanks het op bladzijde 48 van de besproken bundel zelf over de verbeelding
gezegde, denkt dat in Verwey's gedichten - omdat, ‘ware gedachte, ja zelfs
verbeelding, niet zangtoon en rhythme het wezenlijke, de dichter’ volgens hem ‘proza
had kunnen schrijven’ - tegenover rhythme en zangtoon diens ‘verbeeldings- en
gedachteleven’ het niet-wezenlijke is, tast, al zijn bewondering ten spijt, Verwey's
diepste visie, zijn hoogste poëzie in hun hart aan.
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Verwey's dichterlijk leven is de geschiedenis van zijn zoekend voorvoelen, zijn
bewustworden, zijn verdiepen, zijn uiteindelijk bezegelen van die centrale
Verbeelding, en op ieder gewichtig punt van deze ontwikkeling vinden wij, als
beslissende factor, de doodsbezinning. In de innerlijk slechts als losmaking uit het
diep doorleefde Christelijke geloof van zijn jeugdomgeving begrijpelijke aanvang
van zijn eerste periode, was, naast de aandrift tot het volste genot der natuurlijke
wereld, die bezinning op de dood - de dood: na het wegvallen van de Christelijke
hemelbelofte nog enkel een beloftelooze, de bevrediging van die aandrift
belemmerende ontkénning der natuurlijke wereld - tot op het vinden van een nieuwe
geloofsvorm Verwey's wezenlijkste kenmerk. Toen hij, zijn innerlijk leven tot zijn
kern tezamentrekkend, zijn zelf, in de ‘Persephone’-tijd met de dood één raadsel, in
‘Cor Cordium’ als het beginsel van die nieuwe geloofsvorm, dat zelf immers als zijn
goddelijke zijnsgrond erkend en deze onmiddellijk daarna met Het Leven
vereenzelvigd had, bereikte hij, in een langzame, door een tweede losmaking, thans
uit heel zijn voorafgaand Nieuwe-Gidserbestaan, uiterst moeizame weder-uitbreiding
van zijn innerlijk gezichtsveld, in ‘Aarde’, en vooral in het gedicht ‘De Natuurlijke
Aarde’ die genietende aanvaarding van het, nu als de toereikende openbaring van
zijn goddelijk wezen aanschouwde aardsche leven, die zijn aandrift tot het genot der
natuurlijke wereld bevredigen kon en waarin hij de Christelijke God en de van het
Christelijke geloof onafscheidelijke gedachte aan de Dood volkomen overwonnen
kon achten. Zich iedere Gods- en Doodsbezinning als onvruchtbaar en zelfs schadelijk
verbiedend; Spinoza's uitspraak, dat ‘de vrije mensch aan niets minder dan aan de
dood denkt’ aldus tot de zijne makend Spinoza's vasthouden aan de naam God diens
eenige fout noemend, plaatste hij in zijn 1894 verschenen boekje over van Eeden
met de driftige overtuiging die hem toen kenmerkte aan de Joodsche God van het
Christendom, en de Christelijke Natuurbeschouwing, de zijne,
Spinozistischpantheïstische, maar feller dan die van Spinoza op het genot van het
natuurlijke gerichte, als Germaansche tegenover.
Wat Verwey, na hetgeen hij in ‘Aarde’ gevonden en genoten had, te dieper
behoefde en begeerde, naarmate hem tegenover de gebrekkigheid der menschelijke
belichaming van het goddelijk wezen, de ontoereikendheid van een slechts in zijn
geest levende droom eener volmaakte belichaming te
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pijnlijker bewust werd, dat was het zelfde waar, in die zelfde tijd, ook George's
innerlijk naar drong: de aanschouwing - in het midden eener als openbaring van haar
wezen, haar goddelijke zijnsgrond ervaren wereld - van die goddelijke zijnsgrond
als in menschengestalte volmaakt belichaamde godheid. Toen George die godheid
in een mensch aanschouwd meende te hebben, maar haar in die menschengestalte
door de dood ook weder verloren had, greep hij, voor zijn dichterlijke mysterie-dienst,
naar Roomsche vormen. Anders Verwey. Door dezelfde aandrang weder tot een
nieuwe, uit de titels van zijn toenmalige boeken - ‘Aarde’, ‘De Nieuwe Tuin’, ‘Het
Brandende Braambosch’, ‘Dagen en Daden’, ‘De Kristaltwijg’ - reeds eenigszins te
vermoeden samentrekking, een uiterste verkerning van zijn leven gedreven, gaf het
sterven van een vriend en verwant hem de schok, die hem, door de dood aan het
leven hergeven, reeds blijkens beide de titel en de gedichten van ‘De Terugkeer’,
eerste afdeeling van ‘Uit de Lage Landen bij de Zee’, de voorafgaande verkerning
als verschraling en vervreemding liet erkennen, en hem, ook nu, als in ‘Cor Cordium’,
het dichterlijk midden van zijn eerste periode, maar hoe rijker en rijper, tot nieuwe
arbeid en tot nieuwe strijd in zich zelf de visie van de door de Verbeelding zich zelf
vergoddelijkende, en aldus de heele wereld rondom hem als goddelijk aanschouwende
en genietende Dichter deed vinden. Al Verwey's werken in de tweede helft van deze
periode: zijn poëzie - ‘Uit de Lage Landen bij de Zee’, ‘Het Blank Heelal’, ‘Het
Levensfeest’, ‘Het Zichtbaar Geheim’, en ook uit deze titels laat de innerlijk
weder-uitbreiding zich weer min of meer aflezen, - maar naast zijn poëzie evenzeer
het stichten en leiden van ‘De Beweging’, zijn tijdschrift, waren van die arbeid en
die strijd de telkens weer sterkere, de tot in ‘Het Zichtbaar Geheim’ toe altijd weer
diepere en rijkere, altijd weer rijpere verwezenlijking. Wat hij in zijn tweede
ontwikkelingsperiode aldus gezocht en gevonden, gegrond en gebouwd had, de aan
de twee hoofdbestanddeelen van ‘Het Zichtbaar Geheim’ gegeven titels ‘Het Eigen
Rijk’ en ‘Het Rijk in de Wereld’ drukken het uit. ‘Nieuwjaarsmorgen’, het slotgedicht
- en ook deze titel is zinrijk - duidt aan, hoezeer hij, die beide bundels geschreven,
de vervulling van zijn taak, de voleindiging van zijn hoogste verbeelding bereikt, de
tijd voor het stille genot van haar vruchten wat hem zelf betreft nu gekomen voelde.
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Een afgeronde derde ontwikkelingsperiode kan zich niet laten afbakenen, zoolang
de gegevens ontbreken, waarnaar onderscheiden zou moeten worden, of ook die
derde, na ‘Het Zichtbaar Geheim’ begonnen periode reeds afgesloten is. Vast staat,
dat zoowel het eerste als het tot heden laatste werk van deze periode op een weder
van buiten afgedwongen doodsbezinning berusten. Die aan ‘Uit de Lage Landen bij
de Zee’ ten grondslag lag, had voor Verwey's innerlijk groote beteekenis gehad, maar
noch de dood noch zijn middelen waren door haar toch als wezenlijke elementen
van het leven zelf in zijn visie op het leven opgenomen. Naar het door zijn centrale
Verbeelding geziene en gedachte, in zijn voorstelling van de Dichter volmaakt
gedroomde aardsche leven gericht, waren zijn gedachten over de mensch en de
mogelijkheden van het menschelijk bestaan op aarde, onder invloed van die droom,
door een zekere verwachting van vervolmaking bepaald geweest. De oorlog dwong
Verwey allereerst, de dood als essentieel element van het leven te beschouwen, maar
zijn beteekenis droeg veel verder. Die van de enkele doodsbezinning overschrijdend,
openbaarde zij zich in een innerlijke wijziging van zijn gansche gezicht, niet alleen
op de wereld, maar ook op de goddelijke zijnsgrond der wereld zelf, waardoor leven
en dood, persoonlijk en kosmisch, als de twee aangezichten van de ééne
Verborgenheid, slechtheid en leelijkheid, pijn en smart, strijd, ondergang en chaos
niet minder dan hun tegendeelen als noodzakelijke en als zoodanig aanvaarding
afdwingende openbaringsmiddelen van het Eene, hen alle omvattende en door hen
alle werkende Leven erkend en beleden werden. ‘Het Zwaardjaar’, ‘Goden en
Grenzen’, ‘De Weg van het Licht’ waren, van deze, na de aanvankelijke, in een deel
van de eerstgenoemde bundel stoffelijk en vormelijk zoo treffend tot uiting gekomen
onzekerheid, tijdens de oorlogsjaren gerijpte, Verwey's Dichterverbeelding werkelijker
makende en daardoor aanzienlijk verdiepende erkentenis de dichterlijke uitdrukking.
In deze trilogie der oorlogsjaren weder tot een dergelijke innerlijke staat gekomen,
als waaruit in de vorige periode ‘Het Zichtbaar Geheim’ ontstaan was, schreef de
dichter ‘De Maker’, ‘De Legende van de Ruimte’ en ‘De Getilde Last’, de beide
eerste reeds blijkens hun complementaire titels, het laatste ondanks licht verklaarbare
verschillen door de heele aard van zijn instelling, aan ‘Het Eigen Rijk’, ‘Het Rijk in
de Wereld’ en ‘Nieuwjaarsmorgen’ in hun
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nieuwe sfeer en op hun eigen wijze min of meer evenwijdige bundels.
Wie na ‘De Getilde Last’ gevraagd mocht hebben, welke andere dichterlijke arbeid
dan herhaling van getuigenis Verwey nog gebleven kon zijn, vindt in ‘De Figuren
van de Sarkofaag’ het antwoord. Over de, in een onoordeelkundig gedrukte
inhoudsopgave onvoldoende tot zijn recht gekomen bouw van deze bundel; over
allerlei wat deze, mede door zijn aanleiding, zoowel aangaande Verwey en Verster
als menschen en kunstenaars, als aangaande de rechten en plichten van de mensch
tegenover zijn zijnsgrond aan gewichtige gedachten bevat; ook over de vraag, ten
slotte, in hoeverre sommige regels een vasthouden aan de droom eener voortzetting
van het aardsche leven na de dood doen vermoeden en, door hun zin of alleen door
hun uitdrukking, een ongewilde verzwakking van de hoofdgedachte insluiten, - niet
daarover, maar alleen over die hoofdgedachte wil ik hier spreken. De doodsbezinning
der oorlogsjaren was voornamelijk bezinning op de dood als wereldverschijnsel
geweest. Voor een ook het eigen persoonlijk leven volstrekt bindende aanvaarding
van haar uitkomst, echter, was meer dan een bezinning op de dood als mensch- en
wereldbeheerschend levensverschijnsel, was een tot het diepste van zijn persoonlijke
werking borende, als het ware vervroegde ervaring van eigen dood noodig. De dood
van de eenige evenoudere die hij zich als wezensgelijk voelde en die zijn levenslange
vriend geweest was, van Verster, was de gebeurtenis die Verwey - of, naar hij zelf
aanduidt, in Verster ook hij zelf gestorven was - als in de spiegel van zijn eigen
sterven zijn eigen levende gelaat en, achter dat gelaat, zijn eigen afgelegde ‘bestaan
op aarde’ deed zien. Een tot het beslissende oordeel over het leven, niet van achter
de dood en als van uit ‘een andere staat’, maar van uit de dood zelf, van uit het door
het sterven van die vriend en gelijke gewekt, de geheele persoonlijke ervaring een
tijdlang doordrongen en bepaald houdend stervensbesef van een levende, naar het
leven zien en op het persoonlijke leven terugzien, derhalve, is van zijn laatste boek
de ervaringsoorsprong. Dat beslissende oordeel is wat heel Verwey's verleden voorzien
liet. Na de onverbiddelijkste stelling der volstrekte vergankelijkheid van de
menschelijke persoonlijkheid, der onwaarde, sub specie temporis derhalve, van alle
menschelijke voldoening: het bezielende, Verwey's centrale visie van de uit en door
de Verbeelding
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levende Mensch, de Dichter, nog eenmaal vooronderstellend en bevestigend beroep,
sub specie aeternitatis nu, op de alles overschrijdende ervaring van het eeuwige in
het tijdelijke, - eeuwigheidservaring, die, als gestaltelijke zelf-ervaring van de
goddelijke zijnsgrond door het menschelijk bewustzijn, aan de voor haar geschapen
mensch zijn taak stelt, hem voor de vervulling van die taak zijn persoonlijk leven tot
na volbrachte arbeid zonder vrees of verzet weder op te geven instrument beschikt.
Als al Verwey's bundels, zoo is ook ‘De Figuren van de Sarkofaag’ een boek, waarin
alle gedichten die het te zamen zijn eenheid en eigenheid geven, belang hebben - en
te grooter belang hebben naarmate zij meer van uit het wezen van zijn persoonlijkheid
en van daaruit, door zijn eigen Verbeelding heen gelezen worden -, maar toch
afzonderlijk niet alle gelijkelijk volkomen gave en schoone gedichten zijn. Ook in
‘De Figuren van de Sarkofaag’, dus, treft men gedichten of gedichtsdeelen aan, die
het zuiver aesthetisch oordeel, of liever die schoonheidsbehoefte wier ervaringen het
aesthetisch oordeel onder woorden brengt, niet geheel bevredigen. Gedichten,
bijvoorbeeld, waarin hetzij de gedachte, hetzij het beeld hun gaafste,
onmiddellijk-werkende, dat is creatieve vorm niet gevonden hebben; of als ‘De
Eilandplant’, waar zin en beeld een zinnebeeld hadden moeten vormen, maar elkander
in de weg zitten en de zin derhalve dus onklaar blijft omdat het beeld niet geheel
werkelijk, dus niet geheel beeld is. Gedichten, ook, - maar een enkel van de genoemde
details vindt men in een van de schoonste gedichten - waarin te stroef of te moeizaam
aandoende, maar bij deze dichter juist daardoor misschien te gemakkelijke, te
grondstoffelijk-subjectieve formuleeringen; waarin vullende herhalingen - als ‘plaagt
en kwelt’, ‘straalt en vuurt’, of als ‘jachten niet noch driften’ en ‘brandend zijn en
gloênde’ -; waarin onbevredigende rijmen - leelijke als het reeds vermelde ‘gloênde’,
in het verband te gewilde of opvallende, soms, gelijk hier, ook niet geheel juiste, als
‘ont-roofd’, zelfs rhetorische, als (van het licht in de chaos) ‘geketend’ - met nog
andere dergelijke verschijnselen een te lijdelijk meegaan, door de kunstenaar, met
de in Verwey zoo sterk stuwende aandrang tot zelfmededeeling doen onderstellen,
welks gevolgen, stel dat hij hen gezien en als feilen erkend had, door een bewuste
vormbewerking voor het meeren-
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deel ongedaan gemaakt konden zijn. Is, kritisch-aesthetisch beschouwd, Verwey's
centrale, door de hoogste Verbeelding beheerschte dichter-visie - voor de
ontwikkelingsgeschiedenis van onze zoo subjectieve, vaak zelfs subjectivistische
poëzie sinds 1880 heeft dit een bij uitstek groote beteekenis - de belichaamde
mogelijkheid van de objectieve dichter, dan staan wij bij vragen als: wat van een als
uit de hoogste Verbeelding voortkomend begrepen objectieve poëzie stoffelijk en
vormelijk de voorwaarden zijn; waar die voorwaarden door Verwey's eigen gedichten
vervuld zijn, zijn poëzie dus objectieve poëzie is; waar en waarin hij daarentegen
subjectief is; en in hoeverre bepaalde vormbestanddeelen van zijn poëzie van daaruit
verklaard moeten worden; voor problemen, welks oplossing geen uitvoerige studie
van Verwey's levenswerk onbeproefd zou mogen laten, maar die ik, in deze bespreking
van ‘De Figuren van de Sarkofaag’ slechts vermelden kan.
Boven zulke gedichten verheffen zich andere, onder welke ik in de eerste plaats
aan ‘In de Ledige Stad’ denk, en waarin wij voor een grootheid van voelen en denken,
laat ik kortweg over Verwey zeggen wat hij zelf over Verster zei, voor een grootheid
van zien staan, en deze door een vastheid van stroom, een volheid van toon: door
een grootheid van vorm in ons overgedragen wordt, tegenover welke ik, in onze
heele poëzie sinds 1880, niets kan aanwijzen, dat ik daarmee in rang zou kunnen
gelijkstellen. ‘Sowohl George wie die Dichter der Blättergemeinschaft’, schreef
Friedrich Wolters op bladzijde 470 van zijn groote boek over Stefan George, ‘verehren
in Albert Verwey den grössten zeitgenössischen Dichter im ausserdeutschen Raum’.
Het is er nog ver van af dat Verwey in zijn eigen land een min of meer algemeene
erkenning geniet die aan deze buitenlandsche nabijkomt en het is zelfs nauwelijks
waarschijnlijk, dat hij zelf de volledige erkenning en bewondering waarop hij het
recht heeft nog beleven zal. Ook zíjn, gelijk hij in ‘Uit de Lage Landen bij de Zee’
schreef, ‘voor d'ongeboren tijd geboren’ werk zal een latere, een nieuwe tijd moeten
afwachten, om in zijn volle waarde erkend en bewonderd te worden. Zóó weinig,
inderdaad, blijkt, wanneer ik bedenk als wat ónze tijd de hedendaagsche menschheid
schijnt te beheerschen, die andere reeds aangebroken, dat ik mij afvraag of, ten spijt
van de, in de levenslange onerkendheid van zijn willen en bereiken vervatte leering,
Verwey in ‘Een Nieuw Patroon’ aan De Tijd geen grooter beteekenis
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hecht dan hem toekomt, en of hij, als in zijn ‘Ritme en Metrum’ ten aanzien van de
vorm der poëzie, zoo hier ten aanzien van alle dichterlijke arbeid, geen gevaar loopt
de bevestiging van dat geloof in de wezenlijke lijdelijkheid, ook van de geestelijke
mensch, van die geestelijke mensch ook in zijn hoogste, vorm-gevende, dat is
scheppende arbeid in de hand te werken, dat aan het begin van dit tijdschrift, in de
‘Inleiding’, bestreden werd en dat ik aan het slot van wat voorloopig mijn laatste
kroniek is, nog eenmaal met nadruk wil afwijzen.
P.N. VAN EYCK.
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Boekbeoordeelingen
Dr. N. Japikse, Prins Willem III, de Stadhouder-Koning, deel I; in
Meulenhoff's Nederlandsche Historische Bibliotheek, Amsterdam 1930; M.C. Trevelyan, William the Third and the Defence of Holland, 1672-1674;
Longmans, 1930. Over Willem III een boek te ontvangen van de hand van een man die met de literatuur
en met de documenten zoo vertrouwd is, die bovendien heel onze zeventiende eeuw
zoo grondig kent al Dr. Japikse, dat belooft wat, en 't geen meer is, lezing stelt niet
te leur. Onze collectie monographieën, waarin vakmannen hun deskundige kennis
een zoodanige vorm geven, dat de gewone lezer er zijn voordeel mee doen kan, is
altijd nog klein, maar zij is in de laatste tijd toch aanmerkelijk gegroeid.
Dr. Japikse schonk ons zelf in 1915 al een leven van De Witt; dit eerste deel over
de Koning-Stadhouder is op zichzelf een aanwinst; het dramatische jaar 1672 wordt
er in behandeld; de vakman zal het tweede deel met nog grooter belangstelling
tegemoet zien, omdat in weerwil van Fruin's voortreffelijke schets van 's Prinsen
betrekkingen met Engeland van 1672 tot 1688 toch dat tijdvak en eerst recht het
laatste, van 1688 tot 1702, totnogtoe in de schaduw gebleven is. Overigens is het een
verrassing dat Dr. Japikse ook in dit eerste deel nog zooveel nieuws heeft weten te
brengen. Huisarchief, Rijksarchief, Public Record Office, alle hebben nog veel
interessante gegevens geleverd. Vooral belangwekkend dunkt mij de brieven van de
heer van Amerongen en zijn vrouw; - bij uitzondering - voor hun kringen - in het
Nederlandsch.
Na aldus duidelijk gemaakt te hebben met hoeveel waardeering ik het boek van
Dr. Japikse begroet, geef ik zonder al te veel verzet toe aan de verzoeking om op een
enkel punt - inderdaad een van kritiek belang - met eenige uitvoerigheid een afwijkend
inzicht te doen kennen; een wijze van bespreken die anders zoo licht de indruk van
afbreken wekt.
Dr. Japikse behoort waarlijk niet meer tot de school die het noodig achtte De Witt
en alle Loevesteiners, Holland en Amsterdam, Staten en oligarchie, tot meerdere eer
van het huis van Oranje te verguizen. Daar was zijn boek over De Witt ons al borg
voor, ook al toont hij zich daarin volstrekt geen overgegeven Wittiaan; in ieder geval,
al is hij, en blijkt hier opnieuw, veeleer een Orangist, nooit laat hij zich ver-
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leiden tot kleineering van de persoonlijkheden of verdachtmaking van de motieven
van Willem III's tegenstanders. Ergens, bij de behandeling van een verschil van
inzicht tusschen de dan pas stadhouder geworden Prins en Amsterdam over het
gebruik der vloot, spreekt hij een wijs woord, dat ik gaarne tot het mijne maak: ‘De
tegenstelling ligt in den aard der factoren die het staatkundig leven ten onzent toen
bepaalden en is als zoodanig voor kritiek onvatbaar’ (blz. 245). Met andere woorden:
elk der partijen vertegenwoordigde in zake buitenlandsche politiek een landsbelang;
het was ons ongeluk, niet hun schuld, dat er tusschen die belangen een tegenstelling
bestond; geen der partijen kan daarom bij uitsluiting gezegd worden een nationale
politiek gevolgd te hebben. Dr. Japikse's algemeene houding tegenover het vraagstuk
heeft dus mijn volle sympathie en hoe natuurlijk ze hem afgaat, heeft hij bewezen
juist door de genegenheid en het begrip waarmee hij De Witt en Willem III allebei
heeft kunnen benaderen.
En toch.... toch komt het mij voor dat er in de periode van De Witt een wezenlijk
bedenkelijke kant aan de Oranje-traditie was, met geen nationaal belang te
rechtvaardigen, en waaraan De Witt meer dan aan iets anders het besef ontleende
dat hij met de Prins van Oranje buiten alle bedieningen te houden een goed en
vaderlandsch werk verrichtte. Die bedenkelijke kant heeft Dr. Japikse naar mijn
meening niet genoeg doen uitkomen. Dat is jammer, omdat daardoor een voorname,
en alleszins aannemelijke verklaring voor de onverzettelijkheid van De Witt's
republikanisme wegvalt, en tegelijk doet het toch ook de figuur van Willem III geen
goed, want niets is in diens leven merkwaardiger bewijs voor de adel van zijn politiek
streven en voor de kracht van zijn karakter dan de rustige beslistheid waarmee hij
zich, zoodra hij tot de macht gekomen was, tegen die bedenkelijke richting, en die
haar in zijn omgeving voorstonden, keerde. Wanneer men, gelijk in Dr. Japikse's
boek, van de gevaren waarmee de Oranje-politiek gedurende Willem III's jeugd het
land bedreigde, maar terloops en als met een schouderophaling heeft hooren spreken,
dan beseft men ook de weldaad niet ten volle die de jonge Stadhouder ons volk in
1672 bewees.
Wat was die bedenkelijke tendentie? wat waren die gevaren? Het wortelde alles
in het huwelijk dat Frederik Hendrik in 1641 voor zijn zoon Willem II had weten te
verkrijgen,
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het huwelijk met Mary, de dochter van Karel I, waaruit Willem III zelf in 1650
geboren was en dat een nauwe band tusschen de huizen Oranje en Stuart gelegd had.
Na de restauratie die in Engeland Willem III's oom Karel II op de troon bracht,
beschouwden veel aanhangers van het nog altijd vernederde en uitgesloten huis van
Oranje het als de natuurlijkste zaak van de wereld, dat de macht van de Engelsche
Koning dienen zou om het jonge Prinsje aan het bewind te helpen. Karel II had te
veel ontzag voor de feitelijke machthebbers, de Staten van Holland, om zich voor
dit doel ver naarvoren te wagen, maar telkens als zijn verhouding tot de Republiek
gespannen werd, zag hij in de Oranjepartij daar een nuttig werktuig om de bestaande
regeering, om De Witt moeilijkheden te bereiden. Er waren er onder de dienaren,
cliënten en vurige aanhangers van het doorluchtig huis te veel die zich, zij het uit
baatzucht of blinde partij-ijver, tot dat werk leenden, en De Witt en de zijnen
beschouwden de Oranje-partij kort en goed als een Engelsche partij, de jonge Prins
als een halve Stuart, die het stadhouderschap slechts gebruiken zou om volgens de
wenschen van zijn patroon en oom de Koning van Engeland de levensbelangen van
de Republiek, vooral in handels- en koloniale zaken, aan die van de geduchte
mededinger te onderschikken.
Dit was meer dan een hersenschim van angstige republikeinen. Maar om dat te
beseffen moet men allerlei incidenten wat nadrukkelijker voorgesteld krijgen dan
bij Dr. Japikse geschiedt. De eerste maal dat hij het vraagstuk bespreekt - want hij
denkt er niet aan het bestaan ervan te ontkennen -, voegt hij er aanstonds geruststellend
bij: ‘het aantal dezer Engelsch-Oranje-gezinden is niet groot geweest’ (blz. 119). En
ofschoon hij vervolgens het ‘staatsgevaarlijk’ karakter van de beruchte Buat-intrigue
volmondig erkent en ook niet verheelt dat de verrader in overleg met leden van 's
Prinsen hofhouding (de goeverneur van Zuylestein; de lijfarts Rumpf) gehandeld
had, het is jammer dat hij ook de namen ‘der beide Rotterdamsche heeren, met wie
Buat van den beginne af in relatie gestaan had’ en die na diens inhechtenisneming
moesten vluchten, niet noemt (blz. 129): het waren de heeren Kievit en Van der
Horst, en zij hadden een paar bladzijden tevoren al een plaats in Dr. Japikse's verhaal
gevonden, toen de jonge Willem III bij een bezoek aan Rotterdam ten huize van de
een met beiden gedineerd had. Het belang van zulk een voor-
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val ligt natuurlijk in de slechte indruk die het op De Witt moest maken.
Maar wanneer in 1672 de katastrophe over de Republiek losbreekt en Karel II en
Lodewijk XIV haar tegelijkertijd aanvallen, dan wordt de toestand pas recht kritiek.
‘Men beleefde’, schrijft Dr. Japikse (blz. 222), ‘het vermakelijke schouwspel, dat de
[gezanten die Karel II naar zijn bondgenoot Lodewijk XIV in diens legerkamp bij
Utrecht zond] in de meeste plaatsen die ze doortrokken luide werden toegejuicht als
afgezanten eener [sedert 's Prinsen juist geschiede verheffing] als bevriend te
beschouwen mogendheid: “God zegene den Koning van Engeland en den Prins van
Oranje en naar den duivel met de Staten!”’ Vermakelijk?! Voor mij is dat tooneeltje
de culminatie van een periode van misleiding en verdwazing, die ons volk op het
meest kritieke oogenblik weerloos dreigden te maken tegen een van zijn gevaarlijkste
vijanden. Beschouw het tezamen met de boodschap die de gezanten vernamen van
Odijk, 's Prinsen neef en vertegenwoordiger in Zeeland, - door Sylvius, indertijd
vertrouwd dienaar van 's Prinsen overleden moeder en de verleider van Buat -, dat
Zeeland zich wel op goede voorwaarden onder de bescherming van Engeland zou
willen stellen; en met de uitingen die zijzelf uit de mond van ‘de jongelieden, die de
Prins omringen’ opteekenden: dat de Prins het aanbod om, als vazal van de koningen
met wie het land in oorlog was, over een verminkte Nederlandsche staat te regeeren
maar liefst moest aannemen en dan meteen een dozijn van de leden der Staten laten
ophangen - vooraan zeker Van Beverning en Van Beuningen, eens stutten van het
gevallen regiem, maar met wie de nieuwe Stadhouder nu voor de militaire en
diplomatieke verdediging van het land eendrachtig samenwerkte; - beschouw al die
dingen tezamen en ge zult zien - niet met vermaak toch, hoop ik - dat
‘Engelsch-Oranje-gezindheid’ werkelijk zoo'n uitzondering niet was als Dr. Japikse
te verstaan geeft: de Oranje-partij was een element van verwarring in het land
geworden en bood aan de Engelschen de schitterendste kans om in weerwil van De
Ruyter's verdediging van 's lands kusten zich de overwinning en haar voordeelen te
verschaffen; - herinner u tevens dat het Oranje-gezinde volk van Amsterdam
gedurende des admiraals afwezigheid ter zee zijn huis dreigde te plunderen -. Maar
Dr. Japikse beschouwt die dingen niet tezamen. Integendeel,
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wanneer hij ze zoo afzonderlijk bespreekt, voegt hij er gemeenlijk een opmerking
aan toe van de strekking als het ‘vermakelijk’, waarop ik hierboven wees. Het praten
van ‘de jongelieden die hem omringden’ bijvoorbeeld noemt hij ‘kwajongens-gedoe,
zooals vroeger dat van Buat en Sylvius’ (blz. 227). Van kwajongens-gedoe zou echter
de staat geen gevaar geloopen hebben, zooals onze schrijver tevoren toch had
toegegeven dat hij van de Buat-intrigue deed.
En, zooals ik al aanduidde, juist in een biografie van Willem III zou men hebben
kunnen verwachten dat dit alles groot relief gegeven was, opdat zoodoende de
beteekenis van 's Prinsen persoonlijke actie in de crisis waarmee hij, jongeman van
eenentwintig, in het allereerste oogenblik na zijn verheffing te worstelen had, te
duidelijker zou uitkomen. Ik voor mij beschouw het altijd als het eerste en doorslaande
bewijs van zijn grootheid dat hij zich tegen de stroom die zijn aanhangers en vrienden
meesleurde, schrap heeft weten te zetten, dat hij het wantrouwen van De Witt - en
wie zal na het voorgaande durven zeggen dat er voor dat wantrouwen geen grond
bestond? - beschaamde, en zijn oom die dacht in hem een handlanger te vinden met
fiere onafhankelijkheid tegemoet trad.
Het is jammer voor Miss Trevelyan dat men haar eersteling onvermijdelijk met Dr.
Japikse's werk vergelijken zal, - ofschoon zij daar in haar eigen land geen last van
heeft. Met de breedheid van kennis en rijpheid van oordeel, die het werk van de
veteraan kenmerken, kan dat van de beginneling zich niet meten. Niet dat haar boek
geen verdienste heeft. Het is verteld. Dat is een verdienste die weinig Nederlandsche
historische werken bezitten. Dr. Japikse's boek bijvoorbeeld is volstrekt niet droog,
maar het ontleent zijn leesbaarheid niet aan zijn vertelkunst. Zelfs wanneer de meest
verleidelijke dramatische crisissen zich schijnen aan te bieden, blijft Dr. Japikse
trouw aan zijn neiging tot redeneeren, opmerken, vergelijken, en offert daar zijn
vertellerskansen onverschillig aan op. Miss Trevelyan daarentegen is tot haar
onderwerp van Willem III en de verdediging van Holland klaarblijkelijk door de
zeldzame dramatische kwaliteiten ervan aangetrokken en haar heele boek is - op een
volmaakt gewettigde manier - gebouwd om die kwaliteiten te doen uitkomen. Onze
geschiedenis zit vol van episoden, die zich voor zulk een behandeling
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leenen en hoe zelden krijgen zij ze van onze eigen schrijvers! Als iemand zich door
de lezing van Miss Trevelyan's onopgesmukt en ernstig boek, - want vertellen
beteekent noch tierlantijnen noch lichtvaardigheid - wou laten opwekken om eens
iets dergelijks voor een ander tijdvak en een andere persoonlijkheid te beproeven,
hoe graag vestig ik dan op dit werk de aandacht. Het komt uit een goede school. Wie
heeft in Engeland de prachtige Garibaldi-boeken van Miss Trevelyan's vader, G.M.
Trevelyan, niet gelezen! Aardig is de piëteit waarmee de dochter de titel van haar
vader's eerste boek Garibaldi and the Defeace of Rome in 1849 in haar eigen eerste
pennevrucht navolgt.
Maar.... en hier komt een veel erger maar dan het en toch voor Dr. Japikse. Het
tekort aan breede kennis en rijp oordeel, waarop ik al zinspeelde, is voor een
deskundig lezer wel zeer hinderlijk, en te meer omdat het de schrijfster toegelaten
heeft haar partijdigheid naar hartelust uit te vieren. Willem III is haar held en zij
heeft niet de minste schroom om, zooals ik al zei dat vroeger bij ons ook al te vaak
geschiedde, tot zijn meerdere luister die van zijn politieke tegenstanders te dooven.
En niet van zijn tegenstanders alleen. Niet slechts De Witt en de oligarchie van de
Staten van Holland, maar 's Prinsen medestanders en het Nederlandsche volk zelf,
heel de omgeving van de held wordt naar beneden gedrukt, opdat hijzelf te hooger
rijzen zou en de eenzame verschijning maken, die Miss Trevelyan's zucht naar
vorstelijke romantiek haar vertoond heeft.
Onbillijk tegenover De Witt is Miss Trevelyan doorloopend. Voor haar is hij een
steile, enge republikeinsche doctrinair. Ik heb tegen Dr. Japikse al aangevoerd dat
men De Witt's seclusie-stelsel - waarvan de beoordeeling overigens natuurlijk voor
een groot deel afhangt van de omstandigheid of de beoordeelaar zelf monarchist dan
wel republikein is - in geen geval recht kan doen wedervaren, als men niet ziet hoe
De Witt's wantrouwen voor de funeste verbintenis van Oranje met Stuart er een
voorname grond toe leverde. Miss Trevelyan verwaarloost dat in nog veel erger mate
dan Dr. Japikse. Men kan trouwens gerust zeggen dat zij van de buitenlandsche
politiek van De Witt weinig begrepen heeft; haar superieure toon erover is daarom
wel wat ongelukkig. Als zij de Acte van Seclusie bespreekt bijvoorbeeld, blijkt zij
wel kennis genomen te hebben van wat men tegenwoordig
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als de vaststaande opinie mag bestempelen, dat De Witt eerlijk getracht heeft aan de
eisch van Cromwell weerstand te bieden; maar zij kan toch niet nalaten te betoogen,
dat de Acte ondertusschen maar al te wel met De Witt's binnenlandsche overtuigingen
strookte. Als zij dan echter het argument bespreekt door De Witt zelf als het
doorslaande opgegeven, namelijk dat Cromwell slechts op die voorwaarde vrede
sluiten wilde en dat het land vrede noodig had, dan noemt zij dat een zwak argument
omdat de Staten-Generaal de vrede al geteekend hadden (blz. 17): waaruit blijkt, dat
de heele toestand haar duister gebleven is, want Cromwell was met die onderteekening
van de Staten-Generaal niet voldaan. Even verwonderlijk is het wanneer zij bij het
vermelden van Pieter de Groot's waarschuwing aan De Witt aangaande het toen juist,
in diep geheim gesloten verdrag van Dover nalaat een woord te zeggen omtrent de
bepalingen waarbij Karel II en Lodewijk XIV afspraken de jonge Prins een soevereine
positie in de overwonnen en verminkte Nederlanden te verschaffen; bepalingen die
toch op de gezant en de Raadpensionaris diepe indruk maakten en hen
begrijpelijkerwijs sterk tegen Willem innamen.
Dit zijn maar staaltjes van talrijke plaatsen waar door verzwijging of verkeerde
voorstelling, gewoonlijk berustend op onbegrip van toestanden of gebruiken, De
Witt de volle maat niet krijgt. En hierop wordt dan gegrond een geringschatting niet
slechts van zijn persoon (ook al meent de schrijfster vermoedelijk haar onpartijdigheid
met eenige beleefde phrases gedekt te hebben), maar van heel die stoere, karaktervolle
regentenstand, die een van de meest eigen voortbrengselen van onze geschiedenis is
en die geen waardiger vertegenwoordiger gehad heeft dan De Witt.
De Hollandsche regentenstand verdient heel wat kritiek, ik weet het waarlijk wel,
en onze eigen geschiedschrijvers hebben hem die kritiek niet gespaard. Al te vaak
gaan zij daarbij partijdig en kortzichtig te werk, maar niets haalt toch bij het onbegrip
dat buitenlandsche schrijvers aan den dag leggen, zoodra zij het over onze
‘burgemeesters’ en ‘Hoogmogenden’ hebben. Hoe dikwijls heb ik mij verbaasd over
de kalmte waarmee Duitschers, Franschen en Engelschen aannemen, dat lage
koopmansgeest en corruptie de politieke blik van de Hollandsche oligarchie benevelen
moesten, terwijl het vorstelijk oog der Oranjes als van nature tot in het hart van
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de mysteriën der staatkunde doordrong! Miss Trevelyan behoort tot die school,
waarvan de voortreffelijke Mrs. Green, die in de midden-periode van koningin
Victoria haar veeldeelige levens van Engelsche koninginnen en prinsessen schreef
(waaronder drie Prinsessen van Oranje), een eminente voorgangster is. Grappig is
het te zien hoe Miss Trevelyan als Willem III Stadhouder geworden is, de regenten
hun plaats aanwijst. ‘Door een eeuw van oligarchische macht in al de finesses der
regeerkunst geoefend, velen hunner volleerde diplomaten en financiers, mochten zij
niet lichtvaardig op zij geschoven worden. Nu de Prins zijn levenstaak vóór zich zag
opengaan, besefte hij zijn behoefte aan zulke dienaren als Van Beverning, Van
Beuningen en Fagel’ (blz. 297). Gij ziet het: voor de techniek van het regeerwerk
waren de regenten onmisbaar, maar de Stadhouder paste het de leiding aan te geven,
waarbij zij hem dienen mochten. Geen Nederlander, zelfs die bij gelegenheid de
hardste dingen over de regenten gezegd heeft, of hij zal deze voorstelling als een
karikatuur van de werkelijkheid afwijzen. De Hollandsche regenten - en dat wil
natuurlijk niet zeggen elk hunner tot aan het kleinste vroedschapslid van Edam of
van Schoonhoven toe, maar hun leiders en woordvoerders - hadden inzichten in de
buitenlandsche politiek die (men herinnert zich Dr. Japikse's uitspraak) evengoed
nationaal genoemd mogen worden als die van de Prinsen van Oranje. Na aftrek,
zeker, van vaak hoogst onaangename bijmengsels van locale, commercieele,
persoonlijke aard; maar evenzeer moeten van de Oranje-politiek dynastieke en
militaristische bijmengsels afgetrokken worden. Dikwijls genoeg konden de twee
richtingen samenwerken, en om zulk een samenwerking als Willem III vond bij
mannen als Van Beverning, Van Beuningen, Fagel en Heinsius te beschrijven als de
betrekking van dienaren tot een heer verraadt een volslagen misvatting van de
verhoudingen in de Republiek. Wat een waardevol element in het Nederlandsche
leven de trots der regenten was, die zij aan hun aandeel in de soevereiniteit des lands
ontleenden, daarvan kan een vreemdeling zich blijkbaar moeilijk een denkbeeld
vormen. Willem III aanvaardde de constitutioneele grondbeginselen van de Republiek
veel gereeder dan Miss Trevelyan bevroedt, die zich zelfs verbeeldt dat hij zich
vernederd gevoeld moet hebben, als hij na zijn benoeming tot lid van de Raad van
State bezoeken van dank bij de gede-
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puteerden der Staten van Holland ging afleggen; ofschoon het bij hem zeker niet
opkwam om het recht van die heeren om daarin naar goeddunken te handelen te
betwisten. Dat in het oligarchisch-republikeinsch ideaal een positieve schoonheid
stak, kan iemand die de term ‘de vrijheid’ nooit anders dan met sarcasme gebruikt hier zou zij zich op het slecht voorgaan van Dr. Japikse kunnen beroepen - natuurlijk
niet inzien.
Ik druk hiermee volstrekt geen onverdeelde bewondering voor de constitutie der
Republiek uit. Voor zekere doeleinden, in 't bizonder voor alle staatsactie naar buiten,
was zij zoo ongeschikt als eenig stelsel zijn kan. Miss Trevelyan merkt terecht op,
dat De Witt in de ure van zijn ondergang het systeem dat hij gediend had aanklaagde.
Dat hij (zooals zij zegt) de oligarchie zelf veroordeelde, blijkt uit haar aanhaling niet,
en ook de geschiedenis behoeft dat niet te doen. Integendeel, het is de eer van dat in
sommige opzichten zoo onmogelijke stelsel en dat ons land later in de achttiende
eeuw zoo duur te staan zou komen, dat het die talrijke, zelfbewuste regentenstand
heeft voortgebracht, ‘politically-minded’ zoowel als ‘public-spirited’, die zelfs op
het gebied van actie naar buiten, waartoe het systeem het minst geschikt was, er
wonderen mee gedaan heeft.
Het zou geen moeite kosten voorbeelden aan te halen van de vastberadenheid
waarmee Miss Trevelyan van alle politieke en militaire gebeurtenissen die zij
beschrijft, het verkeerde op rekening van de oligarchie stelt en van het goede aan
Willem III de uitsluitende eer toekent. Eén verbluffend staaltje van wat men in het
Engelsch ‘special pleading’ noemt, moet genoeg zijn. Anti-Orangistische schrijvers
hebben indertijd veel werk gemaakt van de brief waarbij Willem III eind Juni 1672,
toen de Staten-Generaal tot de défaitistische zending van Pieter de Groot naar
Lodewijk XIV besloten hadden, verlof vroeg om door een eigen zending ook voor
zijn persoonlijke belangen te mogen zorg dragen. Het was natuurlijk dwaasheid
wanneer zij daar triomfantelijk uit afleidden, dat de Oranjeheld dus geen haar beter
was dan de voorstanders van die treurige onderhandelingen, maar Dr. Japikse maakt
het zich toch wel wat heel gemakkelijk wanneer hij eenvoudig zegt: ‘Niemand zal
hem dit euvel mogen duiden’ (blz. 204). Het voorbeeld van Willem III op dat kritieke
oogenblik had onberekenbare moreele waarde. Zoolang het
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besluit van de Staten-Generaal door de dappere tegenstand van Amsterdam en de
onthouding en het verzet van enkele gewesten zoo aanvechtbaar was, had de Prins
beter gedaan met zich bij de protesten aan te sluiten zonder ook zelfs de schijn op
zich te laden van in de politiek van overgave te berusten.1) Maar Miss Trevelyan heeft
er iets heel oorspronkelijks op gevonden. Volgens haar had Willem's verzoek slechts
de bedoeling er de Staten-Generaal aan te herinneren, dat de Generaliteitslanden, die
Pieter de Groot aan Lodewijk XIV ging aanbieden, domeinen bevatten in 't bizonder
Breda, die niet hun maar hem toebehoorden! Het denkbeeld dat de positie der Oranjes
als baronnen van Breda de soevereiniteitsrechten der Staten-Generaal aantastte, is
een constitutioneele flater van de eerste grootte. Tot zulke ongerijmdheden komt
men, als men met geen geweld vlekken in de zon wil zien.
Maar het onaangenaamste is de kleineering van heel het Nederlandsche volk, die
met de verheerlijking van Willem III schijnt te moeten samengaan. Wij kennen allen
uit onze schooldagen de uitspraak, dat in 1672 het volk redeloos, de regeering radeloos
en het land reddeloos scheen. Als men de geschiedenis van dat jaar zelfstandig heeft
leeren beschouwen, wat is dat dan een jammerlijk neerhalen van iets waarachtig
groots en wat belicht zoo 'n herinnering als met een plotse-

1) Men vergeet te dikwijls, dat de aanbiedingen, die P. de Groot ging doen, van uiterst
twijfelachtig gezag waren. Niet alleen hadden zijn lastgevers ter Staten-Generaal zich, zooals
Mìss Trevelyan opmerkt, aan de tegenstand van Zeeland en Friesland niet gestoord, zoodat
er geen eenstemmigheid bereikt werd, eigenlijk voor een zaak van zoo groot gewicht een
vereischte; maar zij namen ook niet in aanmerking, dat Gelderland, Overijsel en Utrecht, de
eenige gewesten, die met Holland meestemden, - Groningen was afwezig - geheel of
gedeeltelijk in vijands handen waren, zoodat hun bevoegdheid om te stemmen hoogst
betwistbaar was. Als Lodewijk XIV de aanbiedingen dus aangenomen had, behoeft men zich
nog niet voor te stellen - gelijk Miss T. in navolging van veel anderen doet - dat de Franschen
inderdaad in het bezit van de Generaliteitslanden zouden gekomen zijn. Holland immers, het
gewest, dat tot deze onderhandelingen dreef, was zelf verdeeld: zijn machtigst lid, Amsterdam,
was afwezig geweest toen het noodlottige besluit genomen was en protesteerde uit alle macht.
Er waren zooveel onwettigheden begaan, dat de partij van verweer, die intusschen haar
krachten verzamelde, ook ingeval L. XIV aangenomen had, heel de onderhandelingen had
kunnen afbreken. - In ieder geval moet men ook bedenken, dat zelfs de défaitisten aan De
Groot geen onbepaalde volmacht hadden meegegeven. Wanneer Miss T. schrijft, dat De
Groot, ‘even with his full powers’, de Fransche tegenvoorstellen niet durfde aannemen (blz.
251), wekt zij die voorstelling. De waarheid is echtér, dat De Groot's instructie aanneming
van die tegenvoorstellen uitsloot. Om maar éen punt te noemen: men had uitdrukkelijk
eerbiediging van het grondgebied der zeven gewesten bedongen; de Franschen eischten
behalve de Generaliteitslanden o.a. ook een stuk van Gelderland.
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linge zoekstraal het wonderlijk slag vaderlandsche geschiedenis dat wij op school
opgedischt kregen. Bij Miss Trevelyan intusschen kan men die voorstelling nog net
zoo vinden en zij schrijft zonder pardon over ‘de paniek en lafhartigheid’, waarvan
‘soldaten en volk’ (blz. 127), ‘overheden en stadsbevolkingen van de eens zoo
hooghartige Republiek’ (blz. 176) bevangen waren. Was er dan soms geen paniek?
Zeker. Er heerschte bij het binnenvallen van de Franschen een onbeschrijflijke
verwarring. De talrijke min of meer zelfstandige autoriteiten kweten zich vaak
jammerlijk slecht van een taak, waarvoor zij ook inderdaad in het minst niet berekend
waren. Interprovinciale en interlocale oneenigheden verstoorden de moed tot handelen
dan soms nog, en vooral deed dit de partijschap die het land verscheurde. Zagen wij
niet hoe het wantrouwen van ‘de gemeente’ tegen de oligarchie zoo gaande gemaakt
was, dat zij zelfs eer nog in de Koning van Engeland een uitredder zien wou? Als
men zich daartegenover de geweldige gebeurtenissen voorstelt, de oorlogsverklaring
van de twee machtigste buren, Engeland en Frankrijk, tegelijk, de opmarsch van het
geduchte Fransche leger, dan is het genoeg om van paniek te spreken, dan behoeft
men het Nederlandsche volk nog niet met verloren hooghartigheid te hoonen en het
van lafheid te betichten. Vooral als men eens nagaat, wat er dan toch in die crisis
nog gedaan is.
Er was geen sprake van dat de regeering ineenstortte. Zij bood aan de
overweldigende crisis zoo goed en zoo kwaad als het ging het hoofd. Haar feitelijke
leider, De Witt, hield zich kranig tot het oogenblik dat de moordaanslag van de jonge
De Graeff hem buiten gevecht stelde. Het departement in de verzorging waarvan de
landgewesten hem het minst hadden kunnen hinderen, de vloot, kweet zich op de
meest roemrijke wijze, en zoo iemand, dan mag De Ruyter gezegd worden het land
gered te hebben. De defensie te land bleek in een jammerlijke staat van verwaarloozing
te verkeeren, daar schoten zoowel grenssteden als beroepsofficieren te kort, en het
was de wanordelijke ontruiming van de IJsellinie, gevolgd door de terugtocht eerst
op, daarna achter, Utrecht, die haar onmiddellijke weerslag had in de paniekstemming
in Holland en in die befaamde vergadering van de Staten van dat gewest waar het
besluit genomen - en vervolgens in een onvoltallige Staten-Generaal op heel
onregelmatige wijze doorgedreven - werd om Pieter de Groot met aanbiedingen van
schatting en
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gebiedsafstand tot de invaller te zenden. Maar zelfs dat beeld van ontbinding en
vertwijfeling vertoont scherpgeteekende trekken, die de bewering als zou de
volksgeest slechts door Oranje nog tot eenige kloekheid opgewekt kunnen worden
te schande maken. Geen oogenblik ging het overleg tusschen de legerleiding en het
soeverein gezag, dat wil zeggen de Staten-Generaal, verloren, de Gedeputeerden te
Velde, die de soeverein vertegenwoordigden naast - en zelfs boven - de
opperbevelhebber, (dat is Willem III, nog vóór de omwenteling tot Kapitein-Generaal
benoemd), behielden hun koelbloedigheid: hun voorzitter Van Beverning, in geregeld
overleg met De Witt, was voor de jonge aanvoerder een onwaardeerbare steun, en
hetzelfde kan gezegd van de oude beroepsofficier Wirtz. Tegen Pieter de Groot's
politiek van overgave, waaraan Zeeland, Friesland en Groningen in 't geheel niet
meededen, verzette zich ondertusschen in Holland Amsterdam met nog een paar
steden op de meest besliste en moedige wijze. De paniek van het Hollandsche volk
was geen defaitisme, zij uitte zich in bewegingen tegen de van Fransch-gezindheid
verdachte magistraten; 't is waar dat zij zelf in een even gevaarlijke
Engelsch-gezindheid dreigde over te slaan. In ieder geval was er, toen de omwenteling
geschiedde, niet slechts een volks-partij om de Prins als leider van een nationale
weerstand te begroeten, een heele staf van krijgsaanvoerders en staatslieden stond
klaar, en 's lands geconstitueerde overheden werden door Amsterdam tot ijverige
medewerking overgebracht. Het staat Miss Trevelyan niet fraai, dat zij dit laatste,
zoo belangrijke feit, dat zij natuurlijk niet verdoezelen kan, tracht te verkleinen door
het voor te stellen alsof Valckenier, een van de invloedrijkste Amsterdamsche
regenten, slechts wenschte dat de stad naast de Prins zou kunnen ‘poseeren’ als 's
lands redder, opdat zij in het te verwachten Orangistische regiem haar rang zou
kunnen handhaven. Daarover behoeft verder geen woord gezegd.
Willem III heeft in 1672 zoowel door de traditie die hij vertegenwoordigde als
door zijn persoonlijke kwaliteiten een groote rol gespeeld. Maar wij zijn gelukkig
onze toenmalige partijschappen wel zoo te boven, dat wij zien kunnen hoe hij dat
slechts doen kon door aan te sluiten bij wat vóór hem en onder andere auspiciën
gewrocht was, geholpen door de vrije soms eigengerechtigde medewerking van
regenten, die geen enkele aanspraak van het oligarchisch regiem lieten
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vallen, en gedragen door een volksgeest die werkelijk door hem noch door zijn
voorvaderen geschapen was, al kon voor het oogenblik alleen hij de verwarring
waardoor zij aangegrepen was bezweren.
Ik heb over Miss Trevelyan's boek enkele harde dingen gezegd. Mijn oprechte
wensch is, dat zij ze zich ten nutte maken en daarvan in tal van andere werken over
onze geschiedenis getuigenis afleggen moge.
P.G.

J.C. Bloem: Media Vita, Gedichten; Haarlem, Joh. Enschedé en Zonen,
1931. ‘Dichter van de daadschuwe droom, van het onbevredigbaar verlangen, van de
smartelijke ontgoocheling, van de vermoeide of bittere berusting,’ schreef ik vijf jaar
geleden naar aanleiding van Bloem's eerste bundel, Het Verlangen, ‘is hij in dat
donkere zwijgen verzonken dat hij reeds lang te voren in ‘De Spiegel’ onontkoombaar
genoemd had en dat hij zonder een korte en onvruchtbare voortzetting van ‘Het
Verlangen’ over levensverloochening niet zal kunnen verbreken, als niet ‘Het Brood’,
bewust of onbewust, het uitgangspunt van zijn nieuwe dichten wordt.’ Dat het gedicht
‘Het Brood’, van 1912, zulk een uitgangspunt zou worden, was reeds toen
onwaarschijnlijk en nu Bloem zijn zwijgen verbroken heeft, blijken zijn nieuwe
gedichten dan ook inderdaad een voortzetting van ‘Het Verlangen’ en zou het, door
hun aan het ‘te midden van het leven zijn wij in de dood’ herinnerende titel, zelfs de
schijn kunnen wekken, dat zij nu ook werkelijk uit een in ‘Het Verlangen’ niet op
die wijze geuite levensverloochening voortkomen. De schijn, zeg ik. Bloem is altijd
een ontgoochelde geweest, maar het geloof in de buiten-persoonlijke, de principieele
mogelijkeid van een schoone vervulling heeft hij nimmer verloochend. Doet hij dat
in ‘Media Vita?’ Wij behoeven op bladzij 20 zijn hieronder aan te halen ‘Grafschrift’
maar te lezen, om te zien dat dit niet het geval is, dat hij in anderen ook de schoonste
vervulling niet onmogelijk acht: dat, zoo hij verloochent, het verloochende dus nog
steeds slechts de mogelijkheid van zijn eigen vervulling is, door het toenemend besef
van vergankelijkheid verzwaard, soms verscherpt, maar nooit, tot een bestendige
verloochening van álle leven, over zich zelf heengedreven. Dit kon ook niet, want
de onbevredigdheid van het hart moge Bloem er de eene maal toe drijven om, als in
‘Herfstdag’, te zeggen dat het
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naar het begeerde ‘al haast niet meer haakt’, en om het, als in ‘Spiegeling’, voor te
stellen of zelfs het gevoel van ‘daaglijksch derven’ in de grijsheid van zijn latere
leven ondergezogen is, hij moge aldus vaak geneigd zijn om in de stilte van het
landelijke kerkhof nog het trouwste beeld van zijn innerlijke toestand te erkennen,
- een ander maal voelt hij, als in een openbaring, dat de droomen van zijn jeugd nog
altijd niet gestorven zijn: niet alleen, zooals hij dikwijls gelooft, slechts in de
herinnering, maar ook in het heden beleeft hij nog oogenblikken, die zijn ‘te midden
van het leven zijn wij in de dood,’ deze in zíjn mond hopelooze leer van het
levenslange sterven, tot een ‘te midden van de dood zijn wij in het leven’ veranderen;
oogenblikken, in ‘Bevrijding’, ‘De Sluis’, ‘Nachthemel’ gezongen, waarop het hart
zijn verrukking krijgt, het leven zich door de dwingende kracht der onweerlegbare
ondervinding ook in hem als wonder bewust wordt en de ‘onvergankelijke
aanhanklijkheid’ aan welke iedere principieele levensverloochening uitsluit.
Wat Bloem, nu zijn ontgoocheling zich tot zulk een volstrekte levensontkenning
niet ontwikkelde, maar de ervarigsondergrond van ‘Het Brood’ zijn uitgangspunt
niet werd, d.w.z. nu hij in wezen geheel de man van ‘Het Verlangen’ bleef, na deze
bundel nog te doen stond, dat was: de ingeschapen levenservaring van al het
niet-wezenlijke te ontdoen, haar om zoo te zeggen tot haar zuiverste, eenvoudigste
gevoelsformule terug te brengen, en, nu ook zijn vorm door het zelfde vormbeginsel
bepaald zou blijven, daartoe ook zijn dichterlijk middel, zijn gedicht, tot het
noodzakelijkste te verinnigen en te verzuiveren: het te vereenvoudigen en aldus te
veredelen. ‘Media Vita’ bewijst dat hij dit gedaan heeft, en een schoone vruchtarbeid
is hem, de onvruchtbare, aldus toch nog beschoren gebleken. Wat in de laatste verzen
van ‘Het Verlangen’ reeds begonnen was, is hier voortgezet en in talrijke strofen, in
verschillende gedichten voltooid. Gevoelsgepeinzen en -bepeinzingen, voornamelijk,
met treffende beelden, met, in de voldongenheid van hun nu soberste uitdrukking,
meermalen diep indringende bezinningen, en waarin een athmosferisch voelen van
stad, land of water het van hart tot hart sprekend gevoel telkens opnieuw met iets
wijds, iets oneindigs doorademd heeft. Een enkel gedicht overschrijdt hen:
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Een naamlooze in den drom der nameloozen,
Aan de gelijken schijnbaar zeer gelijk,
Door geen vervoering stralend uitverkozen
Tot heerschen in een onaantastbaar rijk Wie van die hem vergaten of verdroegen
Ontwaarden uit hun veilige bestek
De schaduw van twee vleugels, die hem joegen,
Den fellen klauw in zijn gebogen nek?
En nu, na het begeerde, het ontbeerde,
Na de onrust en het levenslang geduld:
Een steen, door 't groen gebarsten, en verweerde
Letters en cijfers, die de regen vult.

In deze beknopte verbeelding van een gansch menschenleven, deze levende
ontkenning van haar eigen, de van vergetelheid doortrokken herinnering van het graf
oproepende laatste strofe, zijn alle trekken die gedichten onsterfelijk maken aanwezig.
P.N.V.E.
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Bericht aan de lezers
De oprichting van ‘Leiding’ is samengevallen met de ontwikkeling van een
economische krisis, wier gevolgen gedurende de eerstkomende maanden nog zwaarder
dreigen te worden dan zij in de afgeloopen jaren alreeds geweest zijn. De behoefte
aan een tijdschrift als het onze is sinds het begin van 1930 niet verminderd, en zelfs
vermeerderd. De steun, zoowel van onze lezers als van onze medewerkers heeft
bewezen, dat ook anderen haar gevoelen, maar tevens, dat zij zelfs in onze tijd wel
degelijk nog bevredigd kan worden. De krisis heeft ons tijdschrift echter niet in staat
gesteld om zich reeds in zijn eerste twee jaren dat overschot van bestaanszekerheid
te verwerven, dat oudere tijdschriften vergunt om, verliezen ten spijt, als volgens de
‘wet der inertie’ gaande te blijven. Ons dwingt zij, de publicatie van ‘Leiding’ voor
een jaar te schorsen. Wij besluiten hiertoe in het stellige voornemen, na dat jaar ons
werk met toewijding te hervatten en dan ook die paar belangrijke gebieden te
behartigen, die wij in de twaalf tot hiertoe beschikbare afleveringen nog niet of slechts
onvoldoende verzorgen konden. Wij doen het, ten slotte, in het vaste vertrouwen,
dat, na dit jaar, ook voor onze derde jaargang de voor de eerste en tweede zoo
dankbaar aanvaarde steun van onze lezers en medewerkers ons verzekerd zal blijken.
P.N. VAN EYCK,
C. GERRETSON,
P. GEYL.
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