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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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Een historische roman.
‘Die Frau Bürgemeisterin’
von GEORG EBERS.
Het is, dunkt mij, nauwelijks noodig te verzekeren, dat ik den roman van Georg
Ebers, die beloofde met eene dichterlijke schepping mij in het beroemde tijdvak van
Leiden's belegering en ontzet te verplaatsen, met bijzondere belangstelling ter hand
nam. Wie mij de eer heeft aangedaan om van het een en ander door mij in hetzelfde
kunstvak geschreven, kennis te nemen, zal terstond begrijpen, dat ik een man als
Georg Ebers verlangde te ontmoeten op een veld, ook door mij zelf betreden en dat
ik het gebouw, door zijne verbeelding daar opgetrokken, wenschte te beschouwen
en te bewonderen. Ik twijfelde er toch volstrekt niet aan of ik zou ruime stof voor
rechtmatige bewondering vinden.
Hoewel niet blind voor de gebreken, die in zijne romans worden aangetroffen,
hoewel met anderen van oordeel, dat de laatste onloochenbaar bij de eerste achterstaan,
ik verwachtte van den Leipziger geleerde, die zich, ook als romanschrijver, in ons
vaderland eene roemrijke bekendheid
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verworven heeft, iets uitstekends. Evenals voor Schiller drie kwart eeuw ongeveer
geleden geheel onze vrijheidsoorlog tegen Spanje, zoo moet voor Ebers, beredeneerde
ik, wat in dien oorlog te Leiden bijzonder is voorgevallen, groote aantrekkelijkheid
hebben gehad; als geleerde, als Egyptoloog weet hij van die Academie, wier stichting
de prijs van Leiden's volharding was en sedert jaren maakt ook hij van tijd tot tijd
gebruik van de litterarische schatten, en van allerlei wetenschappelijke kostbaarheden,
welke hier zijn bijeengebracht; in Leiden, evenals in andere plaatsen van ons land
heeft hij vrienden en bekenden onder de mannen van wetenschap en kunst; ook heeft
hij in het vorige jaar nog eenige dagen in Leiden vertoefd; hij heeft den klassieken
bodem, waarheen hij zijne lezers voeren wil, zelf nog eens betreden; bij het onderzoek,
zeker toen door hem ingesteld, zal het hem aan raad en voorlichting wel niet ontbroken
hebben; kortom ik greep met ingenomenheid naar een der eerste exemplaren van
‘die Frau Bürgemeisterin’, welke in Leiden aankwamen.
De voorrede versterkte mij in mijne goede verwachting. Ik las er in, dat Ebers zelf
door zijne moeder van Nederlandsche afkomst is; dat hij reeds zeventien jaren geleden
zich bezig hield met de bouwstoffen voor dit boek bijeen te brengen, terwijl hij de
gast was van zijne tante, de Freifrau von Brandenstein, die hem daarbij aanmoedigde
en aan wie hij den roman ook heeft opgedragen.
Ik begon te lezen in de overtuiging, dat ik voor veel schoons, voor veel verhevens
en bekoorlijks Ebers zou moeten danken, en dat ik, al zou ik mij niet laten inpakken,
al wilde ik zelfs streng oordeelen, het hart niet zou hebben om enkele aanmerkingen,
welke ik misschien zou kunnen maken, te berde te brengen bij den hoogen lof, tot
welken ik mij je-
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gens Ebers zou verplicht rekenen. Ik had ook reeds op mij genomen het boek te
recenseeren, want ik verwachtte, dat ik er op zou kunnen wijzen als op een werk,
waardoor de waarde van den historischen roman in het algemeen tegen alle
minachting, van welke zijde ook betoond, schitterend werd gehandhaafd. Argeloos
rekende ik er op, dat ik bij de eervolle vermelding van het een en ander gedeelte uit
het boek van Ebers de aanwijzing zou kunnen voegen van de redenen, die mij nopen
om, zonder eenige andere goede richting in de romantische poëzie te kort te doen,
voor de historische die waardeering te eischen, op welke zij, naar mijne meening,
recht heeft.
Dat genoegen, waarop ik durfde rekenen, is mij echter niet gegund. Het zou mij
reeds onaangenaam zijn geweest, indien ik door eene enkele grove fout in mijne
verwachting ware bedrogen geworden, maar terwjl ik het boek las en het, niet zonder
wantrouwen jegens mij zelf, herlas, werd gaandeweg mijn oordeel gevormd en dat
oordeel, eindelijk na zorgvuldige overweging vastgesteld, moet aldus luiden: dit
werk van Ebers is, zoowel wat samenstelling als wat schrijfwijze betreft, beneden
de middelmaat; de roman is slordig ineengezet, en slordig geschreven, volkomen
onwaardig den schrijver, die, juist omdat hij een geleerd man is, er bijzonderen prijs
op moest stellen, om, ook als romandichter, bij het verhaal der gebeurtenissen en bij
de ontleding der karakters met voorbeeldige nauwgezetheid te werk te gaan en tevens
in zijn stijl, in de keuze en rangschikking van woorden, volzinnen, vergelijkingen
het voorrecht zijner hooge wetenschappelijke ontwikkeling te doen uitkomen. Aan
die verplichtingen schijnt Georg Ebers bij het schrijven van ‘die Frau Bürgemeisterin’
echter niet te hebben gedacht; de roman voldoet
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zelfs niet aan de eerste vereischten van een litterarisch kunstwerk.
Zoodra ik tot dit oordeel gekomen was, vatte ik het plan op om mij van de taak,
welke ik op mij genomen had, te ontslaan en ‘die Frau Bürgemeisterin’ niet te
recenseeren. Evenwel, spoedig kwam ik van dat, mij zeker ook wel een weinig door
gemakzucht aanbevolen, voornemen terug. Wel is waar, ik ken de wereld, waarin ik
leef, te goed om niet te berekenen dat, honderd kansen tegen één, ik zelf de éénige
persoon ben, die van eene afkeurende recensie eenige onaangename gevolgen te
vreezen heb, maar er kunnen zich gevallen voordoen, waarin men zich aan eene
kwade kans moet wagen, en met zulk een geval heb ik thans te doen. Het werk van
Ebers is niet in enkele, niet in honderde, het is in duizende exemplaren over de
grenzen gekomen. Het was ook nauwelijks ter perse gelegd of de verschijning werd
met ophef aangekondigd en al zegt men nu, dat van het debiet eene modezaak is
gemaakt en dat ook St. Nicolaas daaraan veel goed heeft gedaan, er is geene enkele
reden te bedenken, die verhindert de belangstelling van het publiek bij de verschijning
van een roman van Ebers te roemen. Die belangstelling op zichzelf beschouwd, is
een verblijdend verschijnsel. Maar wat zal nu gebeuren?
Dit boek zal aan de waardeering van den historischen roman geen voordeel maar
schade toebrengen; er zal op gewezen worden om de soort te veroordeelen en het
werk, waarvan ik hoopte, dat het menigeen tot nadenken zou brengen, of ook het
vonnis der veroordeeling van den historischen roman moet worden herzien, zal thans
als een bewijsstuk bij dat vonnis worden gevoegd.
Zonder protest kan ik dat echter niet laten gebeuren en
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ik wensch daarom aan te toonen, dat ‘die Frau Bürgemeisterin’ aan de vereischten
van een goeden historischen roman in geenen deele voldoet; het zal daarbij bovendien
blijken, dat het boek geheel en al een litterarische misgreep is.
Mijne lezers zullen mij, hoop ik, toestaan, dat ik eerst over den historischen roman
in het algemeen eenige opmerkingen onder hunne aandacht breng. Om in het een of
ander geval over de praktijk der kunst te oordeelen, dient men zich toch eenige theorie
te hebben eigen gemaakt, al wil men er zich niet tot slaafsche bekrompenheid door
laten binden.
De historische roman heeft het meestal hard te verantwoorden. Onder hen, die zich
tot een litterarisch en aesthetisch oordeel bevoegd rekenen en ook onder hen, aan
wie die bevoegdheid waarlijk niet kan worden betwist, zijn er niet weinigen, die hem
zonder eenige toegefelijkheid, zonder genade veroordeelen. Anderen wagen het
slechts onder zeker voorbehoud en uitdrukkelijk vastgestelde voorwaarden hem te
prijzen. Nauwelijks een enkele durft het aan, om voor hem partij te trekken en hem
als een gezond en onmisbaar bestanddeel te erkennen op dat wijde gebied, waarop
de epische poëzie, als roman optredend, zich beweegt.
Zien wij bijvoorbeeld eens hoe over Walter Scott geoordeeld wordt. Al is hij niet
de schepper van den historischen roman, hij heeft toch in onze eeuw aan die dichtsoort
als het ware een nieuw leven gegeven. Ook heeft geheel de beschaafde Europeesche
wereld aan zijne litterarische verdiensten hulde gebracht. Zijne historische romans
zijn en worden
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gelezen in allerlei oorspronkelijke uitgaven, in oudere en nieuwere vertalingen, maar
dat belet niet, dat over die werken, die in de monumentale bibliotheek van Abbotsford
de eereplaats innemen, het vonnis der veroordeeling is uitgesproken.
De beroemde schrijver was eerst kort geleden gestorven, toen Chateaubriand in
zijne ‘Essai sur la littérature Anglaise’ schreef: ‘l'illustre peintre de l'Ecosse me
semble avoir créé un genre faux; il a, selon moi, perverti le roman et l'histoire; le
romancier s'est mis à faire des romans historiques et l'historien des histoires
romanesques.’ Men zou zich vergissen, indien men daarom meende, dat Chateaubriand
Walter Scott als romanschrijver niet hoogschatte; hij bewondert hem zelfs in menig
opzicht, maar le genre est faux.
Toen Prof. D.J. van Lennep in het 7de deel van N.G. van Kampen's Magazijn,
1827, zijne verhandeling plaatste: ‘over het belangrijke van Hollands grond en
oudheden voor gevoel en verbeelding,’ wenschte hij het voorbeeld van Walter Scott
ter navolging aan de Hollandsche romanschrijvers aan te bevelen en van minachting
of vooringenomenheid tegen den Schotschen bard kan dus bij hem geene sprake zijn.
Evenwel, ook hij acht het genre niet boven alle bedenking verheven. ‘Niet ten
onregte,’ zegt hij, ‘is door velen op al de romans van dien aard aangemerkt, dat het
opsieren van de helden der geschiedenis met de kleuren der verbeelding en het
verzinnen van omstandigheden om hen in een nieuw en vreemd daglicht te plaatsen,
verwarring en bastaardij brengt in het veld der geschiedkunde.’ Zoo schreef van
Lennep, die waarlijk, waar het de historie gold, niet streng in zijne eischen was. Hij
getuigt immers ook van Walter Scott, dat zijne romans ‘eene getrouwe beschrijving
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geven der, toen heerschende volkszeden, denkbeelden en gewoonten, in dien vorm
gegoten en zóó voorgedragen, dat de lezing belangwekkend en onderhoudend zij.’
Daarentegen heet Scott bij H. Taine in zijne ‘Histoire de la littérature Anglaise’:
‘l'Homère de la bourgeoisie moderne.’ En waarom die dubbelzinnige lof, wel eene
hatelijke spotternij voor den man, die zijne vergeeflijke ijdelheid kittelde met den
naam en titel: Sir Walter Scott, first Baronet of Abbotsford?
‘Walter Scott,’ zegt Taine, ‘s'arrête sur le seuil de l'âme et dans le vestibule de
l'histoire, ne choisit, dans la Renaissance et le moyen âge, que le convenable et
l'agréable, efface le langage naïf, la sensualité debridée, la férocité bestiale. Après
tout, ses personnages, en quelque siècle qu'il les transporte, sont ses voisins, fermiers
finauds, lairds vaniteux, gentlemen gantés, demoiselles à marier, tous plus ou moins
bourgeois, c'est-à-dire, rangés, situés par leur éducation et leur caractère à cent lieues
des fous voluptueux de la Renaissance ou des brutes héroïques et des bêtes féroces
du moyen âge. Comme il a la plus riche provision de costumes et le plus inépuisable
talent de mise en scène, il fait manoeuvrer très agréablement tout son monde, et
compose des pièces qui, à la vérité, n'ont guère qu'un mérite de mode, mais cependant
pourront bien durer cent ans.’ En wie van Taine gelezen heeft: de l'Idéal dans l'art’
zal het wel met mij eens wezen, dat hij aan zulke werken, ‘qui pourront bien durer
cent ans’ geene bijzonder hooge waarde toekent.
Wat alzoo tegen Walter Scott is ingebracht, is in allerlei bewoordingen, bij honderde
gelegenheden, waar de historische roman ter sprake kwam, herhaald. Natuurlijk
sluiten zich bij die bestrijding gaarne zulke lui aan, die voor historisch on-

Los en vast. Jaargang 1882

8
derzoek te traag zijn en voor wie Geel zijne verhandeling ‘Over poëzie en arbeid’
vergeefs geschreven heeft, maar ook anderen spreken aldus. Bijvoorbeeld, Heinrich
Keiter in zijn ‘Versuch einer Theorie des Romans und der Erzählkunst; Paderborn
1877’, veroordeelt wel niet zelf woordelijk den historischen roman, maar hij spreekt
er toch steeds bekommerd, als het ware het hoofd schuddend, over en haalt eindelijk
de woorden van Spielhagen aan, een romanschrijver, aan wien zeker niemand het
recht ontzeggen zal om over zijn vak meê te praten. Spielhagen dan noemt den
historischen roman kort en goed: ‘ein Unding’, en houdt het er voor: ‘der Epiker (de
romanschrijver) kann nicht weiter zurück greifen als seine individuelle Erfahrung
reicht.’
Als wij nu van alle bijzaken, die van minder belang zijn, afzien, dan merken wij
op, dat er eigenlijk tegen den historischen roman slechts één, maar een zeer groot
bezwaar wordt ingebracht. Wat de geschiedenis verhaalt, zegt men, levert voor den
romandichter geene passende stof. ‘Hier’, namelijk in de geschiedenis, zegt Keiter,
‘hier sind die Grenzen bestimmt, die Umrisse einer That, einer Person stehen
unverrückbar fest, sie lassen sich nicht in das Procustesbett des Dichter's zwängen.
Er kann nicht hier ein Glied ablösen, dort ein anderes ansetzen, bis schliesslich Alles
in seine Form passt. Er wird aber häufig genug in die Lage kommen, dass der
historische Stoff mit seinen dichterischen Intentionen nicht harmonirt.’ Ook merkt
dezelfde schrijver op: ‘In vielen, ja in den meisten Fällen (aber) wird der historische
Charakter mit dem poetisch nothwendigen collidiren. Denn die Geschichte übt keine
Gerechtigkeit und kennt sie auch nicht; die Poesie allein misst das Mass des Lohnes
oder der Strafe ab.’
Zelfs spreken sommigen, die toch den historischen roman
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volstrekt niet afkeuren noch uit den rij der litterarische kunstwerken willen
wegschrappen, ongeveer op dezelfde wijze. Zij gaan zelfs wel zoover, om zich ter
wille van de romantische voorstelling aan de verminking der historie niet te ergeren.
Wij hebben reeds iets van dien aard gehoord in de woorden van Prof. van Lennep
en merkwaardiger nog in dit opzicht is het oordeel van iemand, aan wiens ijver voor
de handhaving der historische waarheid in ieder ander geval men niet twijfelen kan.
Niet tegen den historischen roman in het algemeen trekt Prof. Fruin te velde in het
deel ‘Aanteekeningen’, door hem bij Coenraet Droste's ‘Geheughenis’ gevoegd;
integendeel, zijne aanmerkingen op den roman ‘Elisabeth Musch’ van Mr. J. van
Lennep getuigen eer van ingenomenheid met het genre, maar hij geeft dan ook toe:
‘De dichtkunst heeft hare eischen, waaraan de kunstenaar voldoen moet, zij het ook
ten koste der historische waarheid.’
Indien deze stelling doorgaat, dan zie ik niet in, dat wij op den duur ons zullen
kunnen ontslagen rekenen van het harde oordeel te onderschrijven, door Spielhagen
geveld: ‘Der historische Roman ist ein Unding.’ De historie te verminken is en blijft
toch altijd eene bedenkelijke zaak en wil een enkele zich dat ter wille der poëzie
laten welgevallen, anderen zullen er steeds op wijzen als op eene zwakheid, die zich
niet laat wegredeneeren en die den historischen roman verhindert met eere eene plaats
onder de litterarische kunstwerken in te nemen. ‘Is uwe verbeelding te arm,’ zal men
telkens den schrijver, die er zich aan waagt, toeroepen, ‘zoodat gij enkele feiten der
historie noodig hebt, om uw verhaal van stapel te doen loopen en aan den gang te
houden? Of, indien dit niet het geval is, begrijpt gij dan niet, dat gij u
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zelf banden aanlegt, welke gij toch weer zult verbreken, omdat ten slotte de poëzie
u immers meer waard moet zijn dan de historie?’
Ik zal mij niet aanmatigen eenige wetten of regelen voor te schrijven, naar welke,
mijns inziens, de historische roman zich zou behooren te richten, om geene
toegefelijkheid van welken aard ook noodig te hebben, om dergelijke bedenkingen
als ik vermeld heb te ontgaan, en zijn recht van bestaan te handhaven. Ik wensch mij
slechts bescheiden enkele vragen en opmerkingen te veroorlooven.
Over de historische kunst buiten de litteratuur, over de historische schilderkunst
bijv. zal ik zelfs niet spreken, maar ik vraag vooreerst, of men met den historischen
roman ook het historisch drama wil veroordeelen? Dat men het zal moeten doen,
indien de reeds vermelde bezwaren onoplosbaar zijn, lijdt toch geen twijfel. De
historie blijft historie voor den dramaticus als voor den romanschrijver en als de
laatstgenoemde haar ter wille van zijne poëzie op een ‘Procustesbett’ moet leggen,
dan zeker de eerstgenoemde niet minder. Het wordt mij daarom zeker wel vergund
op een dramatisch schrijver opmerkzaam te maken, die ook voor den romanschrijver
een éénig leermeester is, namelijk op Shakespeare. Dat hij aan de historie altijd recht
zou gedaan hebben, zal niemand beweren en mag men ook niet van hem, wien tijd
en gelegenheid voor strenge historische studie ontbraken, vorderen. Dat hij ooit
moedwillig de historie heeft verminkt, zou moeielijker te bewijzen zijn, maar het is,
gelijk Guizot in zijne ‘Etude littéraire: Shakespeare et son temps’ zegt. De
Geschiedenis, ‘ce n'est là que la matière du drame, ce n'est pas là que Shakespeare
en cherchera la vie. Il prend le fait comme le lui livrent les récits; et, guidé par ce fil,
il
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descend dans les profondeurs de l'âme humaine. C'est l'homme, qu'il veut ressusciter;
c'est l'homme, qu'il interroge sur le secret de ses impressions, de ses penchants, de
ses idées, de ses volontés. Il lui demande, non pas: - ‘Qu'as-tu fait? - Mais: Comment
es-tu fait? D'où est née la part que tu as prise dans les événements où je te rencontre?
Que cherchais-tu? Que pouvais-tu? Qui es-tu? Que je te connaisse, je saurai tout ce
qui m'importe dans ton histoire.’
Misschien zal men echter juist groot bezwaar maken, voor den romanschrijver
nog meer dan voor den dramaticus, om het te laten gelden: ‘il prend le fait comme
le lui livrent les récits.’ ‘Wat blijft er dan,’ zal men vragen, ‘voor de verbeelding
over? Wat zal dan de romanschrijver te verhalen hebben, dat wij niet reeds uit de
historie weten kunnen? En wat wordt er dan van de poëzie, waar de geschiedenis
zoo onverbiddelijk moet geeerbiedigd worden?’
Ik geloof toch, dat er voor de poëzie ook in dit geval plaats genoeg overblijft en
ten bewijze beroep ik mij nog eens op Shakespeare. Algemeen wordt erkend, dat hij
zich in zijn King Richard III met verwonderlijke trouw aan de geschiedenis als het
ware gebonden heeft en evenwel, hoeveel poëzie ook juist in de voorstelling der
historie, in de feiten er door zijne verbeelding in geschoven, in de rangschikking van
het een en ander! De historie blijft ongedeerd, maar de dichter heeft Margaret gemaakt
tot die sombere weeprofetes, wier woorden ons doen huiveren; hij schiep dat tooneel,
dat ons met ontzetting vervult, waar in den nacht vóór den slag bij Bosworth de
schimmen der beloonende en wrekende gerechtigheid oprijzen en hij ook stempelt
met den adel van den heldenmoed dien duivel Richard III, wien wij daarom ons
medelijden niet kunnen weigeren, als al zijne
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groote talenten en al zijne groote plannen wegsterven met dien kreet der wanhoop:
‘I think there be six Richmonds in the field; Five have I slain to-day, instead of him;
A horse, a horse! my kingdom for a horse!’ Ik vraag of niet de schrijver van een
historischen roman op dezelfde wijze kan te werk gaan; of ook hij niet in denzelfden
trant de onverminkte historie tot eene poëtische schepping kan verheffen?
Het valt gemakkelijk te begrijpen, dat op het wijde veld der historie niet dezelfde
onderwerpen voor alle schrijvers dezelfde aantrekkelijkheid hebben. Dezelfde
gebeurtenis, dezelfde reeks van feiten, door de historie met onbedriegelijke zekerheid
overgeleverd, zal den een krachtig aangrijpen en hem in dichterlijke bezieling naar
de pen doen grijpen, terwijl een ander daarbij koel en onverschillig blijft. Zoowel de
mate van historische kennis als de persoonlijke aanleg en het karakter van den
schrijver zelf oefenen daarbij een alles beslissenden invloed uit. Over gebrek aan
stof valt waarlijk niet te klagen, maar bij de schrijvers van historische romans evenals
bijv. bij de landschapschilders, voor ieder het zijne. Ook bij hen, voor den een de
poëzie der eikeboomen, voor den ander het vlakke veld met knotwilgen en eene vaart
of een slootje, voor den een het grimmig Noorden, voor den ander het weelderig
Zuiden, voor ieder in 't bijzonder wat meest met zijn aanleg strookt en tot hem spreekt.
Zelfs de lezers dienen daarop te letten, en gelijk men gewoon is beleefdelijk te
erkennen, dat de eene mensch meer door de eene, de andere mensch meer door de
andere kunst zich aangetrokken gevoelt, gelijk zelfs, om aan de schilderkunst nog
eens eene vergelijking te ontleenen, de een liefst een landschap maar de ander liefst
een binnenhuisje of iets van dien aard ziet, zoo zal ook voor de lezers de regel moeten
gelden, dat
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zij, als zij met de keuze door een romanschrijver uit de historie gedaan, zich minder
bevredigd gevoelen dan zij wenschen, verplicht zijn zich zelf af te vragen of niet
wellicht hun eigen karakter, misschien ook hun gemis van de noodige kennis daaraan
rijkelijk deel heeft? Het is inderdaad dikwijls geheel buiten de schuld van den
romanschrijver, als hij bij eene treffende, door hem tot poëzie gestempelde episode
der historie wordt misverstaan. Of ligt het aan Felix Dahn, dat Wallis in hare recensie
van ‘Ein kampf um Rom’ in ‘de Gids, Juni, 1880’ aan zijne schildering van de
nederlaag der Gothen ‘het echte vereischte der ware tragiek, de tragische verzoening’
ontzegt? Ik twijfel er zeer aan. Het is waar, de Gothen verdedigden noch hunne
vrijheid, die niet werd bedreigd, noch hun vaderland, want daarvan kan bij zulke
zwervelingen geene sprake zijn. Streden zij daarom, gelijk Wallis beweert, voor ‘een
onrechtvaardige zaak’? Is het daarom, gelijk zij zegt, slechts ‘een persoonlijk belang
dat zij vertegenwoordigen, geene algemeen menschelijke gedachte’? Maar waar,
vraag ik, zien wij in de geschiedenis eene algemeen menschelijke gedachte niet
verbonden aan persoonlijk belang? En is het niet iets algemeen menschelijks, dat
een volk, evenals een persoon, hetwelk zich machtig gevoelt, ook heerschen wil,
zich tot heerschen als het ware geroepen acht? Welnu, dat gevoel bezielde de Gothen
tegenover Italië. ‘Als een leeuw’, zegt Wallis, viel het Gothenvolk er op aan, maar
het gaat daar onder, het bezwijkt, gelijk Koning Leo ook door Reinaert overvleugeld
wordt en de tragische verzoening ontbreekt niet. Ons medelijden voor al die trouw,
die eerlijkheid, die oprechtheid, voor die lichamelijke kracht en gehardheid, die
nutteloos blijken, maar toch worden wij met hunne nederlaag verzoend, want zij

Los en vast. Jaargang 1882

14
hebben niet vergeefs hun bloed gestort; zij hebben er de waarheid mede gestaafd,
dat in elken wereldstrijd ten slotte aan de hoogere beschaving en aan het fijner
geslepen verstand de overwinning verzekerd blijft. Waar men zulk een misverstand
kan opmerken van iemand, die zelf in het schrijven van historische romans zoo
gelukkig is als Wallis tegenover een schrijver als Felix Dahn, daar ontvangt ieder,
hetzij dichter, hetzij lezer, eene ernstige waarschuwing.
Niet onmogelijk is het, dat men hierbij juist aanleiding vindt om te wijzen op een
gebrek, dat inderdaad vele historische romans ontsiert; ik bedoel de langdradige
beschrijvingen van zeden en gewoonten, de breede en in een kunstwerk vervelende
uiteenzetting van den gang der historie. Zeker moet het dikwijls den schrijver van
een historischen roman moeilijk vallen in dit opzicht de rechte maat in het oog te
houden en aan zijne lezers, opdat zij zijne poëtische voorstelling zullen verstaan en
genieten, niets te veel en niets te weinig te zeggen. Zien wij echter nauwkeurig toe,
dan merken wij spoedig op, dat het alles aankomt op handigheid en goeden smaak.
Wij worden daarvan geheel overtuigd door de opmerking, dat wij bij romanschrijvers
van een geheel ander genre dezelfde fout terugvinden. Wie zou, om er één te noemen,
durven beweren, dat Dickens geene langdradige en ook vervelende beschrijvingen
gegeven heeft? Men denke aan die van de Engelsche rechtspleging in het begin van
‘the bleak House’, of aan die van de tot een woonhuis vertimmerde schuit in ‘David
Copperfield.’ Ook zal bij het schrijven van een historischen roman die ontsierende
overdaad nog gemakkelijker ontweken worden, naar mate beter in het oog gehouden
wordt, dat niemand zich aan een onderwerp wagen moet, dat hij niet genoegzaam
meester is en
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dat bovendien niemand verplicht is juist hoofdpersonen der historie ook tot
hoofdfiguren voor zijne dichterlijke schepping te verkiezen. In zijne recensie van
van Lennep's ‘Roos van Dekema,’ Gids 1837, merkte Bakhuizen van den Brink reeds
aan: ‘Ter bereiking van het ideaal des historischen romans, zijn, dunkt mij, drie
vereischten onmisbaar, wijsgeerige beschouwing, - grondige studie van Vaderlandsche
geschiedenis, taal en zeden, - dichterlijke verbeelding en bevallige voorstelling. Maar
gewoonlijk overweegt het een of ander dezer vereischten de overige zôó zeer, dat
men genegen zou zijn, de historische romans in wijsgeerige, antiquarische en
dichterlijke te verdeelen.’ Waarlijk, ook bij den historischen roman in het algemeen
is het veld voor de vrije speling van vernuft en verbeelding niet beperkt. Men kan
zelfs beproeven het voorbeeld te volgen, meermalen door het genie gegeven, dat het
een bekend verhaal met nieuw leven bezielt.
Nog twee andere vragen wensch ik te stellen, die, naar ik meen, ten voordeele van
den historischen roman toestemmend moeten beantwoord worden. Vooreerst: zouden
wij ons niet, door bij dit litterarisch kunstvak aan de historie den rug toe te keeren,
eene rijke bron van menschenkennis afsluiten? Men mag alles in een roman opnemen,
wat maar bij het onderwerp te pas komt; beschrijvingen van allerlei aard, lyriek zelfs,
wat men maar wil, maar de mensch met zijne daden, met zijn karakter, met zijne
denkbeelden, met zijne hartstochten is en blijft in den roman hoofdzaak. En is het
niet waar, dat wij de menschen van sommige historische tijdvakken minstens even
goed, wellicht beter kennen dan onze tijdgenooten? Zeker, wat wij eten en drinken,
hoe wij gekleed gaan, wat er gedaan, wat er besproken, wat er alzoo bedacht wordt,
wij schijnen het van onze tijdgenooten juist
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te weten. Wij hebben, heet het immers, ons zelf maar te ondervragen en wij houden
er ons aan bij het schrijven van een roman: wij gaan ‘so weit unsere Erfahrung reicht.’
Maar is daar niets op af te dingen? In historische personen kunnen wij veel
raadselachtigs ontmoeten, in de karakters en denkbeelden van eenig tijdvak kan een
duister punt overblijven, maar weten wij dan van onzen tijd zoo juist, ik bedoel niet
die oprijzende en weer vluchtig wegstervende denkbeelden, waaruit niets duurzaams
ontstaat, maar kunnen wij dan zoo gemakkelijk nauwkeurig bepalen aan welke groote
beweging in de menschenwereld wij zelf deelnemen, in welke richting der geesten
wij geleid, gedreven worden en ons aandeel hebben? De diepste drijfveeren van der
menschen handelingen, de alles beheerschende beginselen, waardoor de karakters
worden gevormd, liggen ons van menig historisch tijdvak bloot, niet alleen omdat
door gedenkschriften en bijzondere mededeelingen ons ruimschoots en nauwkeurig
bekend wordt, wat er is voorgevallen, maar ook en vooral, omdat wij kunnen
naspeuren, wat er voorafging en wat er volgde. Het eerste is voor onzen eigen tijd
reeds geen gemakkelijk werk en al hebben wij bij het beschouwen van dien tijd het
voordeel, dat wij onze zelfkennis kunnen te baat nemen, de proef op de som ontbreekt.
Waar gaan wij heen? Wie doorgrondt zichzelf en zijne tijdgenooten zoo juist en goed,
dat hij een antwoord durft wagen? Men versta mij wel; ik strijd niet tegen eene andere
richting in de romantische poëzie; ik wil slechts wijzen op een voorrecht van den
historischen roman, waarmede, dunkt mij, nog een ander samenhangt.
De groote vraag, waarop voor onze kennis van de menschenwereld en dus ook
voor onze zelfkennis alles aankomt,

Los en vast. Jaargang 1882

17
is toch deze: welke is de beslissende kracht, de overwegende, door welke onze daden
te voorschijn geroepen en geregeld worden, waaruit onze handelingen eigenlijk
ontspruiten? Van het antwoord op die vraag is ook de waardeering, welke van
onzentwege aan sommige gewichtige zaken zal te beurt vallen, niet onafhankelijk.
Zijn de daden der menschen allereerst te verklaren uit hunne godsdienstige begrippen?
Of allereerst uit de zedelijke beginselen, welke zij huldigen? Of zijn zij allen zonder
uitzondering de vruchten van hartstocht? Dat religie en moraal invloed op de karakters
uitoefenen, kan niemand ontkennen, maar wat is het sterkste in den mensch, overal
en altijd, zijn geloof, zijne zedenleer of zijn hartstocht? Men kan bijv. meenen den
bloei van ons gemeenebest in de 17de eeuw vooral te moeten toeschrijven aan de
Reformatie of aan de begrippen van zedelijkheid, die met haar ontstonden en wat
toen werd volbracht danken aan de religie en de moraal van dien tijd, maar onmogelijk
is, op zichzelf beschouwd, eene andere verklaring niet, waarbij de hoogste, de
beslissende kracht bij dat voorgeslacht wordt toegeschreven aan den hartstocht van
den derden stand, aan de eer- en heerschzucht, die zich eindelijk kon doen gelden
en van de gelegenheid gebruik maakte, totdat zij, uitgewoed en voldaan, ondanks
alle godsdienstige en zedelijke geloofsartikelen in de traagheid van de 18de eeuw
onderging. Ik spreek, gelijk men zal begrijpen, in dit geval geen oordeel uit en ik
erken, men kan mij tegenwerpen, dat bij dit vraagstuk niet aan de kunst maar aan de
wetenschap het eerste woord toekomt. Het zal wel zoo wezen, maar ik durf toch
beweren, dat niemand ons beter eene dergelijke waarheid, als die, om welke het
hierbij zou te doen zijn, voor oogen kan stellen, dan de dichter, die bij het schrijven
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van een historischen roman hot voetspoor van Shakespeare volgt, de feiten neemt,
zooals de historie ze geeft, maar door de feiten voorgelicht, de personen afvraagt:
Wie en wat zijt gij?
Waarlijk, om ten slotte nog een paar namen te noemen die, waar het de waarde
van een litterarisch kunstvak geldt, zeker nog al iets beteekenen, ik kan mij slechts
voorstellen, dat Göthe met een fijnen glimlach van medelijdende spotternij hen zou
hebben bejegend, die, misschien nog wel met een beroep op zijn woord: ‘Greift nur
hinein ins volle Menschenleben’, den historischen roman ‘ein Unding’ noemen. Alsof
hij een ‘volles Menschenleben’ zonder historie zou bedoeld hebben!
En ik zie, dunkt mij, op het voorhoofd van onzen Bilderdijk de rimpels dieper
worden en zijne breede onderlip trillen van verontwaardiging, indien men hem wilde
toeschrijven, dat hij op den dichter, die ook voor een roman zijne stof aan de historie
ontleent, niet van toepassing achtte dien veelbeteekenenden versregel:
‘Hij spreke; een wareld beurt haar schedel uit het stof.’

Het is niet gemakkelijk om het afkeurend oordeel, dat ik, na zorgvuldig overleg,
meen over ‘die Frau Bürgemeisterin’ te mogen uitspreken, met weinige woorden te
staven. Dat Ebers voor zijn werk, voor de teekening der hoofdpersonen en voor den
loop, welken hij de gebeurtenissen kon laten nemen, een plan had, toen hij begon te
schrijven, moeten wij van zulk een man wel aannemen; dat ook in de voorstelling
van haar, die boven alle anderen de hoofdpersoon is, van de vrouw van Burgemeester
Van der Werf zulk een plan te ontdekken is, kan niet worden ontkend.
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Ware de schrijver nu in een enkel geval of ook in meer dan ééne episode van dat
plan afgeweken, dan zou die aesthetische zonde met enkele volzinnen kunnen
aangewezen worden, maar de fout van dit boek zit niet in enkele bladzijden of in één
hoofdstuk. Er is in het geheele werk, gelijk the Athenaeum van 14 Jan. zegt: ‘a
tendency to penny-a-lining.’
Dat harde oordeel blijkt volkomen verdiend, als wij opmerken, dat niet alleen de
evenredigheid tusschen de verschillende deelen zeer slecht is bewaard, zoodat bijv.
in het begin van het boek aan de beschrijving van een zeer ondergeschikt persoon,
vele bladzijden zijn gewijd, terwijl verderop gewichtige gebeurtenissen met
verwonderlijke beknoptheid worden afgedaan; ook in de voorstelling der
hoofdpersonen is de onbestemde, flauwe karakterteekening eigenlijk een gevolg van
eene opeenhooping van allerlei bijzondere, dikwijls onvereenigbare karaktertrekken,
zoodat wij onwillekeurig vragen, of het karakter, dat de schrijver wilde schilderen,
hem zelf wel helder voor oogen stond en of het hem ontbrak aan de verbeeldingskracht
om in verschillende tooneelen dat karakter scherp te doen uitkomen. Dit bezwaar
geldt allereerst en meest juist ‘die Frau Bürgemeisterin.’
Het zou niet billijk zijn van Ebers te eischen, dat hij stipt getrouw aan de historie
zou zijn gebleven. Al noemt men dat in theorie voor een historischen roman
wenschelijk, zelfs noodzakelijk, men is verplicht, dunkt mij, in dit geval de uitspraak
van prof. Fruin nog voor oogen te houden: dat namelijk de dichter mag te werk gaan
ook ‘ten koste der historische waarheid’. Daarom zal men het Ebers dan ook niet als
eene groote fout mogen toerekenen, dat hij Maria Duyst van Voorhout de tweede
gade van Leidens burgemeester noemt, terwijl zij zijne derde is geweest. Beden-
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kelijker is een ander punt, waarin Ebers, aangaande haar, van de historische waarheid
is afgeweken. Althans nergens maakt hij melding van, nergens zinspeelt hij op de
veelbeteekenende omstandigheid, dat zij gedurende den tijd van het beleg in 1574
eene allerbelangrijkste huwelijksgebeurtenis te gemoet ging. Op den 26sten December
van datzelfde jaar werd haar eerste kind, een zoon, geboren; het staat te lezen bij
‘J.W. Te Water, Levensbijzonderheden aangaande P.A. Van der Werff, Leiden,
1814,’ en het blijkt ook bovendien uit officiëele stukken op het Leidsch Archief. Is
het oordeel te gestreng, dat zulk eene afwijking van de historie niet kan goedkeuren?
Maar gaat het aan om, als men zal verhalen wat in een bepaald tijdvak door eene
vrouw is gedaan en gedacht, stoutweg dien belangwekkenden toestand te verzwijgen
en buiten rekening te laten, die op haar gevoel en dus op de openbaring van haar
karakter van zooveel invloed moet geweest zijn, en die haar tegenover haar
echtgenoot, haar gezin, geheel den kring van menschen, waarin zij zich bewoog, in
zulk eene eigenaardige verhouding heeft geplaatst? Men zou kunnen meenen, dat
die bijzonderheid juist zulk eene vrouwenfiguur voor een romanschrijver in dubbele
mate aantrekkelijk moest maken. Ebers heeft er echter anders over gedacht.
Waarschijnlijk kent hij de historische waarheid wel. Was die jeugdige vrouw onder
het beleg van Leiden, bij al die ellende en al die volharding, in het vooruitzicht van
moeder te zullen worden, was zij hem aan de zijde van Burgemeester Van der Werf
niet dichterlijk genoeg? Laat ons dan zien of hij voor die historische figuur, welke
hem niet naar de pen deed grijpen, ons uit den schat zijner verbeelding eene andere
te aanschouwen geeft, welke haar in poëtische waarde overtreft!
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The Athenaeum noemt ‘die Frau Bürgemeisterin’ van Ebers ‘a soulless puppet’, en
al klinkt die benaming wel wat hard en zonderling, wij gevoelen ons toch geneigd
haar toe te laten, als wij letten op de vele en heterogene trekken, welke aan de
hoofdfiguur van het werk zijn toebedeeld. Wij vernemen niet te weinig omtrent haar;
zij is in het boek werkelijk, al treedt zij een enkelen keer, ook zonder voldoende
reden, op den achtergrond, de hoofdpersoon, maar wat ons van haar verhaald wordt,
het is deels zoo onbepaald, het een er van is deels zoo met het andere in strijd en het
is ook deels zoo losweg door het geheele werk verspreid, dat uit dit alles onmogelijk
eene flinke en scherp omlijnde figuur te maken is.
Waarom wordt vooreerst het uiterlijk voorkomen van Maria niet opzettelijk en
nauwkeurig beschreven? 't Is waar, een schrijver is geen schilder en het is geene
vereischte in een roman, dat er als het ware portretten van de hoofdpersonen in
beschreven worden, maar mag men daarom maar zoo onverschillig te werk gaan, als
Ebers zich heeft veroorloofd? Ik twijfel er zeer aan; want al wil men het klassieke
voorbeeld niet volgen, volgens hetwelk een Judas, een verrader, altijd met rood haar
moet worden afgebeeld, en al erkent men dat van het uiterlijk tot het innerlijk van
een mensch dikwijls volstrekt geen besluit mag worden opgemaakt, er zijn toch ook
hieromtrent eenige tamelijk wel vaststaande regelen, waarvan men niet, dan met een
zeer bijzonder doel, behoorde af te wijken. Mij dunkt, Ebers zelf zou het niet
goedkeuren, als zijn vriend, de schilder Tadema, eene vrouwenfiguur schilderde naar
de hier en daar in den roman verspreide aanwijzingen aldus: rank van gestalte, met
blonde haren, het hoofd een weinig voorover gebogen, de
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zacht blauwe oogen een weinig coquet neergeslagen, met een sentimenteelen blos
op de wangen; en als de schilder dan in die figuur een type wilde erkend zien van
eene burgemeestersvrouw, wier hoogste verlangen is haar echtgenoot in het bestuur
der stad, ook tijdens oorlog en pest, ter zijde te staan, niet in huiselijke zaken, niet
in die dingen, welke naar hun aard aan vrouwelijk beheer moeten toevertrouwd
worden, maar bij de benoeming van krijgsoversten bijv. en bij de correspondentie
met de landsregeering en bij het overleg omtrent het bezetten van naburige plaatsen,
enz. enz. Waarlijk, eene Kenau Hasselaar bloost niet zoo spoedig en zoo dikwijls en
als wij van ‘die Frau Bürgemeisterin’ lezen, dat zij alleen in een vertrek nauwkeurig
een portret wil bezien, op een stoel stapt, en ‘dabei verschob sich ihr kleid. Erröthend,
als blickten noch andere als gemalte Augen zu ihr hernieder, zog sie es schamhaft
über den weissen Strumpf,’ dan vragen wij glimlachend of Ebers onze
oud-hollandsche schilderijen- en portretverzamelingen nooit gezien heeft, want hoe
zou het iemand, die zich de daar aanwezige vrouwenportretten nog herinnert, in de
gedachten kunnen komen om zulk eene sentimenteel het hoofd buigende, de oogen
neerslaande, licht blozende Maria met het karakter, dat aan ‘die Frau Bürgemeisterin’
tegelijk wordt toegeschreven, naast Van der Werf te plaatsen.
Althans, het karakter van deze burgemeestersvrouw schijnt aldus, gelijk ik het heb
aangegeven, begrepen te moeten worden, maar het is niet flink geteekend, het is door
al de bijgevoegde en vereenigde trekken niet in helderder licht, maar in schaduw
geplaatst; alles, wat Ebers haar toedicht, kan in een vrouwenkarakter liggen, maar
dat alles komt er zoo maar niet tegelijk in voor. De duitsche roman-
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schrijver had van den franschen aestheticus Taine wel eens dat voorschrift mogen
overwegen, dat in zijne Philosophie de l'art, pag. 63 te vinden is: ‘l'oeuvre d'art a
pour but de manifester quelque caractère essentiel ou saillant, partant quelque idée
importante, plus clairement et plus complètement que ne le font les objets réels. Elle
y arrive en employant un ensemble de parties liées, dont elle modifie
systematiquement les rapports. Dans les trois arts d'imitation, sculpture, peinture et
poésie, les ensembles correspondent à des objets réels.’ Hij heeft dat niet gedaan en
is er dus niet door bewaard voor eene karakterteekening, die, hoe nauwkeuriger wij
haar beschouwen, ons te meer in de war brengt.
Van Maria's opvoeding en hare kennismaking met Van der Werf wordt het volgende
verhaald: Seite 94: ‘Er (Van der Werf) war ein treuer Freund ihres Vaters gewesen,
der nun nicht mehr unter den Lebenden wandelte. Auch ihr verstorbener Schwager
hatte sich mit der Begeisterung der Jugend an den älteren und voll ausgereiften
Freiheitskämpfer Van der Werff geschlossen. Wenn er mit Maria von Peter gesprochen
hatte, so war es in Ausdrücken der wärmsten Bewunderung und Liebe geschehen.
Bald nach dem Hingang ihres Vaters und dem gewaltsamen Tode des jungen Paares
war Peter nach Delft gekommen. (Het hier bedoelde jonge paar is eene zuster van
Maria en haar echtgenoot, die bij de inneming van Haarlem waren omgebracht), und
als er ihr dort seine Theilnahme kund gab und ihr tröstend zusprach, that er es mit
kräftigen, innigen Worten, an die sie sich wie an einen rettenden Anker in der Noth
ihres Herzens halten konnte. Der wackere Leidener kam immer haüfiger nach Delft
und war dann stets der Gast des Grootschen Hauses. Wenn dort die Männer berathend
zusammen-
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sassen, durfte Maria die Gläser füllen und ihren Verhandlungen beiwohnen. Die
Reden flogen hin und her und wollten ihr oft weder klar noch weise erscheinen; aber
was Van der Werff sagte, war stets verstandig und ein Kind konnte dabei seine
schmucklosen, kräftigen Worte verstehen. Wie ein Eichbaum unter schwanken
Weiden kam er ihr vor. Sie wusste um viele seiner mit schwerer Lebensgefahr
verbundenen Reisen im Dienste des Prinzen und der Freiheit des Landes und erwartete
ihren Ausgang klopfenden Herzens. Mehr als einmal war ihr damals der Gedanke
gekommen, es müsse schön sein, sich von diesem sicher schreitenden Mann auf
starken Armen durch's Leben tragen zu lassen, und er streckte ihr denn auch diese
Arme entgegen, und sie folgte so stolz und glückselig seinem Verlangen, wie ein
Knappe, den der König ruft, um ihn zum Ritter zu schlagen.’ Zij gevoelt zich echter
in haar huwelijk niet gelukkig. Waarom niet? Zij staat op zekeren dag voor het portret
van de eerste gade van haar echtgenoot en wat zegt zij droevig? Seite 86; ‘Sie hat
das Alles (verschillende sieraden) bekommen solange es noch neu war. Der Schmuck!
Was frag ich nach dem! Aber das Herz, das Herz, - wie viel Liebe hat sie in Peter's
Herzen übrig gelassen!’ Zou men niet meenen: deze vrouw vraagt dweepende
teederheid, eene hartstochtelijke liefde, waarbij de geheele, haar en haar echtgenoot,
omringende wereld vergeten wordt? Wel zeker! Slaan wij haar slechts in de
eenzaamheid met hare herinneringen gade. Zij heeft een brief van haar echtgenoot
ontvangen, want Van der Werf is den Prins gaan raadplegen, maar zij is met dien
brief niet tevreden en bergt hem in een houten kistje, waarin zij eenige
herinneringsstukken bewaart. Ernstig richtte zij er de oogen op; Seite 91: ‘Endlich
legte
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sie die Hand an den Deckel, um sie zu schliessen; aber sie zauderte und griff nach
einem Päckchen Briefe, welches unter einigen goldenen und silbernen Pathenthalern,
bescheidenen Schmucksachen und einer vertrockneten Rose auf dem Boden des
Kästchens gelegen hatte. Darauf zog sie einen Stuhl an den Tisch, setzte sich und
begann zu lesen. Sie waren aus Jena datirt, wohin er gegangen war, um seine Studien
in der Rechtwissenschaft zu vollenden. Aus jedem Wort sprach die inbrünstige
Sehnsucht des Liebenden, aus jeder Zeile die Leidenschaft, welche das Herz des
Schreibenden erfüllt hatte. Manchmal erhob sich die Prosa des jungen Gelehrten,
der als Schüler des Doktor Groot seine Braut in Delft liebgewonnen hatte, als sie
kaum den Kinderjahren entwachsen, zu hohem Schwunge. Maria sah, während sie
las, vor ihrem innern Auge Jacoba's liebliches Antlitz und ihres Bräutigams schönes
Schwärmergesicht. Sie erinnerte sich an die fröhliche Hochzeit der Beiden, an ihres
Schwagers unbändigen, mit allen Gaben verschwenderisch ausgestattenen Freund,
welcher ihm, um sein Brautführer zu sein, nach Holland gefolgt war und der ihr beim
Abschied die Rose gereicht hatte, welche dort vor ihr in dem Kästchen lag. Wie mit
der seinen hatte ihre Stimme mit keiner andern zusammen geklungen, so dichterisch
geschmückte Reden hatte sie aus keinem zweiten Munde vernommen, so leuchtende
Augen wie die des jungen Thüringer Edelmanns hatten nie wieder in die ihren
geschaut. Nach der Hochzeit war Georg von Dornburg heimwärts und das junge Paar
nach Haarlem gezogen. Von dem Fremden hatte sie nichts wieder vernommen, und
ihre Schwester und der Gatte derselben sollten bald auf ewig verstummen. Wie die
meisten Bewohner Haarlems fanden sie bei der Einnahme dieser edlen,
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unglücklichen Stadt durch die spanischen Würger den Tod. Nichts war ihr von der
geliebten Schwester geblieben, als ein treues Gedenken an sie und die Briefe ihres
Bräutigams, welche sie nun in der Hand hielt. Aus ihnen sprach Liebe, sprach die
rechte, hohe Liebe, welche mit Engelszungen zu reden und Berge zu versetzen weiss.’
Niet waar, deze jonge vrouw vindt zich in haar huwelijk met den eenige jaren ouderen
echtgenoot teleurgesteld; zij vraagt angstig, of zij in zijn hart wel eene plaats heeft?
Met de verwelkte roos, haar eens aangeboden door een jongen Duitscher, met wien
zij zoo prettig zingen kon, in de hand, droomt zij van hem, en zij verkwikt zich met
de lezing van die brieven vol gloeienden hartstocht, waarin eens de bruidegom van
hare zuster zijn gevoel uitsprak?
En toch, hoeveel recht wij ook uit deze episoden, bij welke nog andere van
dienzelfden aard zouden gevoegd kunnen worden, voor die opvatting meenen te
mogen ontleenen, wij zouden ons aldus vergissen. Het is deze vrouw niet om den
man, om een hartelijk liefhebbenden man te doen; Maria wil allereerst
burgemeestersvrouw zijn in dezen zin, dat zij mede de stad regeert.
Reeds op zichzelf beschouwd, al ware, hetgeen ons reeds van haar is verhaald,
daarmede volkomen in overeenstemming, zou die eisch, van deze vrouw tot dezen
man gericht, eenigszins zonderling mogen heeten. Evenwel, daarbij kunnen twee
gevallen mogelijk zijn: of de vrouwelijke plichten door Van der Werf haar aangewezen
zal Maria met voorbeeldelooze trouw vervullen, of zij zal door hare scherpzinnigheid,
door haar schrander oordeel en doorzicht in het bestuur van stad en land haar
echtgenoot ter zijde staan, misschien zelfs overvleugelen. Ik geloof, dat Ebers het
laatstgenoemde geval bedoeld heeft.
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Met huiselijke, met vrouwelijke zaken heeft Maria toch niet veel op. Als Van der
Werf haar in een brief uit Delft geschreven opdraagt om inkoopen te doen, heeft zij
er eerst geen lust in. Die brief brengt haar juist tot de reeds vermelde herinneringen
en vergelijkingen. Schoorvoetend slechts gaat zij er toe over en betoont zich dan vrij
onhandig; later heeft zij er wat meer den slag van, maar het is toch het ware niet.
Ook in haar huis; ja, zij brengt bloemen op tafel, als Van der Werf gasten zal
ontvangen; zij is ook goed voor zijne kinderen, speelt zelfs wel met hen, kransjes
vlechten en zoo, en zij is eene bevallige gastvrouw, maar de zorg voor de huishouding
laat zij eigenlijk aan de zuster van Van der Werf over, aan Barbara, eene mislukte
type van eene oud-hollandsche huismoeder, die naar den luim van Ebers dom of slim
is, zoo slim dat zij plotseling twee kamers in orde toovert voor Georg von Dornburg,
met wien zij bij zijne aankomst terstond, omdat hij zulk een gunstig voorkomen
heeft, hoogelijk ingenomen is, en zoo dom dat zij niets, van hetgeen er tusschen
Maria en dien jonker voorvalt, schijnt te bespeuren.
Maar Maria zal dan burgemeestersvrouw willen zijn in dien zin, dat zij aan het
bestuur der stad, der krijgszaken enz. rechtstreeks deel heeft. De strijd van zulk eene
hooghartige vrouw om de heerschappij, welke zij verlangt, kon een boeiend tafereel
zijn en dien te schilderen zou ook voor den besten romanschrijver eene waardige
taak wezen. Met belangstelling zouden wij de ontwikkeling van hare talenten willen
gadeslaan en dan daarbij, hoe zij met den tegenzin, wellicht van haar echtgenoot en
ook van anderen te worstelen heeft, hoe zij, hetzij voor dien tegenzin bezwijkt, hetzij
door hare alles overtreffende schranderheid hem overwint. Wij
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vinden echter in de voorstelling van ‘die Frau Bürgemeisterin’ eigenlijk niets daarvan,
slechts het een en ander, dat er waarschijnlijk voor moet doorgaan.
Een paar maal komt zij met eene door niemand verwachte opmerking als het ware
uit de lucht vallen, zooals Seite 271, waar zij, zonder dat wij er iets van hebben
vernomen of zij kaarten geraadpleegd, de ligging der stad en der omliggende schansen
bestudeerd heeft, op eenmaal haar echtgenoot vermaant: ‘Hat man die englischen
Fähnlein benutzt um sich der Werke am alten Kanal zu versichern? Auch der Kaak
ist ein wichtiger Punkt.’
Er komen evenwel in het boek twee tooneelen voor, die zeker moeten dienen om
ons te doen zien, hoe Maria de plaats, welke zij wenscht in te nemen, verovert. Het
eerste schijnt mij voor dit doel van zoo weinig beteekenis, dat ik niet begrijp, hoe
Ebers het kan gekozen hebben en uitgewerkt, gelijk hij heeft gedaan; in het andere
is ook de houding van Maria, zijn hare woorden van dien aard dat, indien zij haar
doel bereikt, waarvan wij echter niet veel gewaar worden, het meer geluk dan wijsheid
is.
In het een-en-twintigste hoofdstuk wordt verteld, dat Van der Werf, toen de nood
begon te nijpen en er ter nauwernood nog een pad naar Delft vrij was, aan Maria
voorstelt daarheen de wijk te nemen. Dat voorstel wordt den burgemeester door zijne
vrouw zeer ten kwade geduid, in die mate zelfs, dat, als zij hebben beraadslaagd en
Van der Werf, door haar overreed, uitroept: ‘Bleib,' bleib' Maria! komm', komm' und
vergib mir!’ en hij haar bij de hand vat en nog eens herhaalt: ‘komm', komm'!’ zij
blijft pruilen. ‘Sie aber machte sich frei, trat von ihm zurück und sagte bittend: “Lass
mich, Peter! ich kann nicht; ich brauche Zeit, um

Los en vast. Jaargang 1882

29
das zu verwinden.” Er liess die Arme sinken und schaute ihr tief bekümmert in 's
Antlitz, sie aber wandte sich um und verliess schweigend das Zimmer.’ Geen wonder,
dat Van der Werf wat beteuterd stond! Was zijn voorstel dan zoo dwaas of zoo
onhartelijk geweest? Ja, zijne vrouw had over het bezetten van een belangrijk punt
in den omtrek der stad, over de benoeming van een officier een snedig woord
gesproken, maar moest daaruit dan ook volgen, dat zij zich mocht miskend achten,
omdat hij haar niet naast zich in het bestuur der belegerde stad eene plaats gaf? Men
zou eer zeggen, het was natuurlijk, dat Van der Werf haar opzettelijk de keuze gaf,
hij aan zijne nog zoo jeugdige vrouw, die bij haar huwelijk nog niet voor het vreeselijk
naderend onheil, dat thans dreigde, was gewaarschuwd. Maria beroept zich dan ook
bij hare weigering om te vertrekken niet op haar politiek beleid, niet op de behoefte,
welke voor de verdediging en het bestuur der stad door haar echtgenoot aan hare
raadgevingen zal gevoeld worden; zij blijft, want - zij is zijne vrouw; daarmede is
alles gezegd. Goed zoo! Al ware zij Katholiek geweest, in haar hart Spaanschgezind,
indien zij Peter liefhad, zij moest blijven. Het is de eer en de kroon der vrouw, om
in zulke omstandigheden naar niets te luisteren, dan naar de stem der liefde. Maar
waarom pruilt Maria dan? Hoe kan Ebers ons dit tooneel voorstellen, alsof wij er
Maria's invloed op het beleid der regeering door zouden zien toenemen?
Als wij nu, éér wij tot de beschouwing van het andere, straks reeds door mij
bedoelde, tooneel overgaan, vragen: waartoe is, naar het verhaal van Ebers, Maria
voornamelijk in de stad gebleven, waartoe heeft haar dat besluit geleid, en waartoe
ook, dat zij in den volgenden nacht, Seite 298,
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ernstig zichzelf beproeft en voor zichzelf, zoo het heet, hare tekortkomingen biecht?
Hoofdzakelijk tot den omgang met dienzelfden jonker Georg von Dornburg, die
toevallig met eenige Engelsche soldaten in de stad is gekomen.
Die omgang moge niet den naam van een coquet of wellustig minnarijtje verdienen,
onschuldig is Maria daarbij echter alles behalve en haar gedrag is daarbij niet zelden
zeer berispelijk en ook belachelijk. Inderdaad in deze episode is Ebers al zeer
ongelukkig geweest. Reeds éér wij Georg von Dornburg zien aankomen, weten wij,
dat Maria nog van tijd tot tijd aan hem denkt; wij hebben haar reeds met de roos,
welke hij haar bij zijn afscheid te Delft had gegeven, in de hand zien zitten, pruilende
over haar echtgenoot en zich herinnerende, dat haar gezang met geen ander zoo
liefelijk als met dat van den jonker had samengestemd. Ook hebben wij haar reeds
aan eene adellijke jonkvrouw, die in Van der Werf's huis wordt verpleegd, hooren
bekennen, nadat zij eerst, 't is waar, van haar echtgenoot heeft gezegd: ‘Wahrhaft
geliebt habe ich keinen als ihn',’ toch: ‘Dem (Georg von Dornburg) bin ich gut
gewesen, und heute noch denk' ich gerne an ihn.’
Hoe ontvangt zij hem, hoe gaat zij met hem om, de vrouw, wier hoogste wensch
het zijn zal om in den strijd voor de vrijheid tegen de overheersching der vreemden,
ook in den strijd voor de godsdienstvrijheid naast haar echtgenoot op den voorgrond
te treden, die in politiek en strategisch doorzicht, die in heldenmoed en volharding
blijken moet den burgemeester bijna te overtreffen?
We zullen er maar niet opletten, hoe zonderling bij de eerste ontmoeting van Maria
en Georg het huis en het gezin van Van der Werf worden voorgesteld. Dat huis lijkt
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wel eene kazerne, waar de soldaten op de plaats staan en een vreemde officier, alsof
hij er reeds thuis is, tamelijk vrijpostig de trap oploopt en zich met een kind, dat daar
maar onbewaakt heen en weder loopt, vermaakt; en de burgemeester op andere tijden
zoo stipt ook op de gewoonte, om allen aan den disch te zien, als de maaltijd gereed
is, blijft thans rustig in zijne kamer, zeker om Maria en Georg von Dornburg den tijd
te geven voor eene ontmoeting, bij welke de houding en de woorden van die twee
waarlijk reeds niet zonder gewichtige beteekenis zijn. Wel is waar, Seite 305, ‘die
vertrauliche Weise de Officiers verdross,’ Maria, maar ‘aus der Stimme klang ein
seltener Wohllaut, der nicht weniger anmuthete’, en hij kon haar ook terstond
betuigen: ‘So neigtet Ihr zu Delft bei der Hochzeit das Haupt, so hobt Ihr die Hände,
so habt Ihr die Augen niedergeschlagen, so hold seid Ihr schon damals erröthet.’ En
als hij zegt: ‘hier drinnen aber sieht es heute auch gerade so aus wie vor drei Jahren’,
dan ‘Maria fühlte, dass das Blut ihr wiederum in die Wangen stieg’, hoewel zij poogt
de aandoening, welke dien blos te voorschijn roept, te onderdrukken, ‘sie wollte
nicht erröthen.’ Laat ons toegeven, dat zulk eene ontmoeting in het leven van eene
jonge vrouw, ook zelfs met het karakter, en de wenschen, welke Ebers aan ‘die Frau
Bürgemeisterin’ toeschrijft, kan voorkomen, zonder dat nog de teekening van dat
karakter er door bedorven wordt. Maar wat blijft er verder van over?
Wordt zij op eens weer eene andere, eene jeugdige, schoone vrouw naast een
ouderen echtgenoot, een beetje coquet, een beetje lichtzinnig, die zich, misschien
zonder kwaad te bedoelen, een gevaarlijk spel veroorlooft? Het schijnt zoo. Zij vindt
het goed, dat hoewel men eerst geene plaats voor den
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jonker vinden kan, toch eindelijk twee kamers in het huis voor hem worden ingeruimd.
Wij merken hierbij nog even op, dat Van der Werf een kapitaal huis moet bewoond
hebben; het mag wel een kasteel zijn geweest, zooveel menschen vinden er
huisvesting, en als Georg von Dornburg op zijne kamers is ingekwartierd, dan begint
het lieve leventje. Neen, men zou soms waarlijk niet denken, dat men zich in eene
belegerde stad bevond! Reeds den eersten middag dat Georg mede bij Van der Werf
aanzit, wordt hem bij het afloopen van den maaltijd onder een goed en stevig glas
wijn gelegenheid gegeven om van zijn wedervaren, sedert hij in Delft van Maria
afscheid nam, verslag te geven. Onder dat verhaal en vervolgens door het genoegen
van den dagelijkschen omgang wordt hij niet onnatuurlijk nog verliefder dan hij bij
zijne aankomst bleek, en Maria?
Zij deelt aan de jonkvrouw, met wie zij eens over Georg gesproken heeft, zijne
terugkomst mede, maar zij is daarbij zoo weinig op haar gemak en spreekt en handelt
zoo onhandig, dat zij de plagerij niet ontgaan kan: ‘Der Kriegssturm hat Euch den
jungen Tollkopf in 's Haus geweht, mit dem Ihr bei der Hochzeit Euer Schwester so
glückselige Stunden genossen.’ En Maria verdedigt zich wel: ‘Nun weiss ich, was
meine Pflicht ist’, maar gevoelt zich toch ook gedrongen te verzoeken: ‘Sorgt Ihr
dafür, dass mir die Ruhe hier drinnen nicht durch müssige Reden gestört wird.’ Men
ziet, het gaat van den beginne niet te best. Geen gewoon bezadigde huisvrouw, die
jonkvrouw Henrica kende, zooals Maria haar kent, zou zich in zulk een geval over
hare ‘müssige Reden’ bezorgd hebben gemaakt.
Het wordt nog erger, nog dwazer. De 14de Juni is Van der Werf's verjaardag. Dat
die dag niet onopgemerkt voorbij-
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gaat, laat zich begrijpen, maar hoe komt Ebers er toe om in een tijd, waarin niet alleen
het vroolijke, ook zelfs het strijdlustige volkslied was verstomd voor de klaagzang:
‘Helpt nu U zelf, zoo help' U God, benauwde Nederlanden!’ om in die belegerde
stad, om in Leiden, in Juni van 1574 een madrigal te laten bestudeeren en uitvoeren
en dat op die wijze? Indien er dien dag daar gezongen is in dat huis, zal het wel eene
ontboezeming van ernstige bekommering, eene bede tot God Almachtig om hulp en
redding geweest zijn en zoo natuurlijk het is voorgesteld, dat Van der Werf zijn
verjaardag kon vergeten, zoo onnatuurlijk en dwaas is hetgeen van het gezang en
van de voorbereiding om het juist te kunnen uitvoeren verhaald wordt. Het is een
driestemmig lied; Maria zingt diskant, Henrika, de adellijke jonkvrouw, die in het
huis van Van der Werf wordt verpleegd, de tweede stem; zij heeft met Georg kennis
gemaakt en is ook al zoowat op hem verliefd; Georg heeft de derde partij. Een
muziekmeester, Willem, leidt de oefening. Seite 363 und 364: ‘Georg stand zwischen
Maria und Henrika. So lange der Musiker Fehler zu verbessern und Wiederholungen
anzuordnen hatte, beherrschte Frohsinn den kleinen Chor, und mehr als einmal hörte
Barbara in der Nebenstube harmloses Gelächter; als aber jeder seine Partie beherrschte
und das Madrigal tadellos vorgetragen werden sollte, wurden die Frauen ernst und
ernster. Maria schaute unverwandt auf das Blatt, und so seelenvoll, so makellos rein
hatte ihre Stimme selten geklungen. Georg passte seinen Gesang dem ihren an und
seine Augen blieben, so oft sie sich von den Noten erhoben, auf ihrem Antlitz ruhen.
Henrika suchte den Blik des Junkers, aber immer vergebens, und doch wollte sie ihn
von der jungen Frau abziehen, und doch peinigte es sie, un-
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beachtet zu bleiben. Es trieb und drängte sie, Maria zu überbieten, and so klang denn
bald die ganze leidenschaftliche Fülle ihrer Natur aus ihrem Gesang. Ihr Feuer riss
auch die Andere fort. Maria's diskant überflog jublend die wohllautende Stimme des
Deutschen und Henrika's Gesang strömte grollend und jauchzend dahin. Der Musiker
schlug entzückt und gehoben den Takt und wiegte sich, hingerissen von dem tiefen
Schmelz der Stimme Henrikas, in süssen Erinnerungen an ihre Schwester. Als die
Serenade zu Ende war, rief er feurig: ‘Noch einmal’. Nun begann der Wetkampf der
Sängerinnen mit erneuter kraft, und diesmal begegnete der leuchtende Blick des
Junkers dem Auge der jungen Frau. Da senkte sie schnell das Blatt, trat aus dem
Halbkreis und sagte: ‘Wir können das madrigal. Auf morgen früh, Meister Wilhelm;
meine Zeit ist gemessen.’ De muziekmeester wilde liever nog eens repeteeren. ‘Aber
Maria stand schon an der Thür und antwortete nichts als: “Auf morgen”.’ Men ziet,
hoeveel moeite het Maria kost om zich zelf, niet alleen om Georg te beheerschen,
maar waaraan heeft zij zich ook gewaagd? Vergeet zij dan, hoe zij reeds eenige dagen
vroeger gevoeld heeft, dat voor hare rust en hare eer Georg vertrekken moet, dat zij
zelf plannen voor zijn vertrek, huiselijke, volstrekt niet met de politiek in verband
staande plannen bedacht heeft om hem uit Leiden te verwijderen, dat zij door de
onvoorzichtig hem verleende gastvrijheid en den dagelijkschen omgang met hem er
reeds toe gekomen is om in eenzaamheid de verzuchting te slaken, Seite 333: ‘O,
wenn er doch ginge, wenn er doch ginge! Lieber Gott! Guter, gnädiger Vater im
Himmel! schenke ihm alles Glück, allen Segen, aber bewahre mir meinen Frieden;
lass ihn ziehen und führe ihn fort, weit fort von

Los en vast. Jaargang 1882

35
hier!’ De burgemeester wordt echter op den morgen van zijn verjaardag met een
madrigal begroet; het geheele gezin en de gasten treden hem, als hij het groote vertrek
binnenkomt, met bloemen en gezang tegemoet; 's middags is er ook een feestmaal
en, Seite 366: ‘bei Tisch vertheilte Maria die Plätze so, dass sie Georg nicht anzusehen
brauchte.’ Zij is voorts weder eene bevallige gastvrouw, maar waar blijft nu ‘die
Frau Bürgemeisterin’, wier hart zal gloeien voor de vrijheid, die, werd er een bres
geschoten, of zelf zou willen medegaan, of mede bevelen geven en maatregelen
nemen; die in hooggestemd gevoel en schrander beleid bij de helden, die haar
omringen, niet zal achter staan? Ebers doet ons denken aan dien teekenaar, die het
aldus maakte, ‘ut turpiter atrum desinat in piscem mulier formosa superne,’ en die
reeds door Horatius en zijne amici werd uitgelachen.
Wij zijn er echter met die minnarij nog niet. In het negen-en-twintigste hoofdstuk
van den roman wordt verhaald, dat Maria op de Breestraat door eenige ontevredenen
wordt lastig gevallen. Zij schijnt weer in haar rol van ‘Frau Bürgemeisterin’ te wezen,
maar men kan toch opmerken: ‘wie lustig sie aussieht.’ Daar is toch werkelijk weinig
reden voor, want het is een booze tijd, maar Maria is wat buitengewoons en dat geeft
zeker aanstoot. Althans, de waard uit eene herberg, die tusschen de Mandemakersen de Marsmanssteeg aan de noordzijde van de Breestraat moet gelegen hebben,
ontzet haar. De man heeft zelf geen tijd om haar naar huis te geleiden, en aan wien
draagt hij die taak op en wiens geleide neemt Maria aan? Georg von Dornburg is
daar een trouwe klant en met hem gaat Maria naar huis. Verbeelden wij ons nu eene
burgemeestersvrouw, gelijk Maria heet te willen zijn, naar aanleiding van het bestuur
van haar echtgenoot, door
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lieden van allerlei rang en stand, vooral door een hoop grauw beleedigd, zoodat zij
blij mag wezen, dat iemand haar komt ontzetten en die, om veilig te kunnen gaan,
zich naar huis laat geleiden, maar een jong heer, een oude en goede bekende geleidt
haar. Laten nu na dat straatstandje tien minuten of een kwartier verloopen zijn en
‘eine Zeitlang gingen Beide schweigend neben einander her und Jeder glaubte den
Herzschlag des Andern zu hören.’ Thans wordt zij inderdaad, gelijk the Athenaeum
zegt: ‘a soulless puppet.’ Zij houdt wel lange en wijze redeneeringen, maar wat zij
moest gedaan hebben, namelijk in edele verontwaardiging den jongen man, die onder
zulke omstandigheden haar van zijn dwazen hartstocht durfde spreken, het zwijgen
opleggen, dat doet zij niet en het éénige woord, hetwelk haar thans betaamde, al had
zij in het diepste van haar hart hem lief gehad, het woord, dat haar waarlijk zou
geadeld hebben, al ware het een leugen geweest, dat spreekt zij niet uit; zij zegt niet:
‘ik heb u niet lief;’ zij geeft hem niet, wat hij verdient, flinkweg zijn afscheid! Hij
is dan ook den volgenden dag nog stoutmoediger. Wel moet hij afscheid nemen,
omdat zijn vertrek is bepaald, maar hij bekommert zich niet om de eer van het huis,
waar hij gastvrijheid genoot, en de avond en de nacht door hem, half droomend, half
wakend, razend verliefd en verzen rijmend doorgebracht, hebben ook ‘die Frau
Bürgemeisterin’, ondanks belegering en honger en pest en oproerige beweging
rondom haar, niet veel wijzer gemaakt. Ten minste zij is dwaas genoeg hem nog eens
onder vier oogen te woord te staan. Zij luistert naar zijne verzen, verzen, die, waren
zij al in het huis van Van der Werf in den nazomer van 1574 gereciteerd, als het
geraaskal van een krankzinnige zouden geklonken hebben,
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maar verzen dan van een verliefd, van een dolzinnig Wertheriaansch verliefd heertje
en het gevolg, waaraan Maria zich door die handelwijze blootstelt, blijft niet uit. Het
komt zoover, dat zij zelf ook die verzen leest, Seite 404: ‘Maria las und immer heftiger
schlug ihr Herz, immer schneller ging ihr Athem, und als sie zu den letzten Versen
gelangt war, stürzten Thränen aus ihren Augen und sie hob das Buch mit beiden
Händen, um es fort zu schleudern und die Arme um den Hals des Sängers zu
schlingen.’ Zij is verloren? Toch niet! Ebers laat juist bij tijds door Georg von
Dornburg een ongelukkig, hoewel voor Maria's eer een zeer gelukkig woord bezigen.
‘Maria, süsses, einziges Weib!’ roept hij uit, terwijl hij zich naar hare omhelzing
buigt. Dat woord ‘Weib’ doet het haar. Ware het hem niet uit den mond gevallen,
had hij in zijne verliefdheid iets anders uitgeroepen, zij zou bezweken zijn. Nu wordt
zij door dat ééne woord gewaarschuwd, plotseling fijn gevoelig herinnerd aan hetgeen
zij eigenlijk geen oogenblik had moeten vergeten, maar zij wordt aldus verwonderlijk
mooi op de been gehouden en men ziet, er doen zich in den strijd der hartstochten
ook voor zulk soort van menschen nog buitenkansjes voor!
Men is waarlijk nog geen gestreng zedenmeester, als men van eene vrouw, die
zulk een avontuur heeft doorleefd, voor anderen en vooral voor haar echtgenoot
ootmoedige en zachtzinnige verdraagzaamheid eischt. Al is die echtgenoot geheel
onkundig gebleven, zelfs niet op het vermoeden gekomen van hetgeen in zijn huis
is voorgevallen, zulk eene vrouw, die slechts toevallig voor een diepen val werd
bewaard, zal, indien zij eenige edelaardigheid van karakter bezit, op de kleine
gebreken van haar echtgenoot nauwelijks meer letten, en mocht hij zich met een
ernstigen mispas
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ontgaan, met verschoonende zachtheid hem beoordeelen. Zelfs wanneer zij meent
te moeten vermanen of berispen, zal zij, indachtig aan haar eigen zwakheid, zich van
alle bitsheid vrij houden, eer smeeken dan bevelen, eer met lieferijke woorden
waarschuwen dan met een fier verwijt dreigen. Ebers heeft echter goedgevonden om
Maria, juist na het gebeurde met Georg von Dornburg, als eene dreigende Godin der
waarheid en der gerechtigheid tegenover Van der Werf te plaatsen en haar tegenover
hem woorden in den mond gegeven, welke hij stellig niet verdiende. 't Is waar, het
geldt nu weder de politiek en ‘die Frau Bürgemeisterin’ is tegenover haar echtgenoot
plotseling weder in hare hooge rol.
In den uitersten nood, terwijl de ellende tot den hoogsten trap geklommen is en
er bijna geene uitredding meer kan verwacht worden, terwijl nood en dood ook zijn
eigen huis binnendringen, heeft Van der Werf zoo goed als toegestemd om met den
vijand te onderhandelen. Hij is dus van eenige wankelmoedigheid zeker niet geheel
vrij te pleiten, maar hoeveel is er tot zijne verontschuldiging bij te brengen! Al had
hij krachtigen steun in enkele vrienden, hij was voor den vijand, voor de glippers,
voor de vrienden der glippers, die in de stad gebleven waren, voor de door honger
en pest gefolterde burgerij de hoofdpersoon, op wien de geheele verantwoordelijkheid
van den volhardenden tegenstand rustte. Hij mocht de eerste, reeds niet zachte
verwijten, welke Maria over die wankelmoedigheid tot hem richtte, beantwoorden
met de vraag, Seite 435: ‘Weisst Du, was es heisst, die Schuld an diesem
himmelschreienden Jammer vor Gott und den Menschen zu tragen?’ Men meene
echter niet, dat Maria door die vraag bewogen wordt om op liefderijker toon tot haar
echtgenoot te spreken. Aan die schuld voor
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God, welke hij zichzelf toeschrijft, viel nog te twijfelen; zij kon zich onmogelijk,
indien zij teer van geweten ware geweest, onschuldig voor God gevoelen, maar die
tot ootmoed en zachtheid stemmende gedachte schijnt bij haar zelfs niet te zijn
opgekomen. ‘Du verhandelst mit Baldez,’ roept zij uit. ‘Und wenn ich es thäte?’
vraagt Van der Werf. ‘Dann,’ zoo luidt haar door ongepaste hooghartigheid
gekenmerkt antwoord: ‘dann wäre die Reihe an mir, Dir zu sagen: Geh' nach Delft!
Geh' nach Delft: wir brauchen hier andere Männer.’ Wij merken op, dat zij hem als
eene beleediging den raad teruggeeft, eens door hem tot haar gericht om naar Delft
te gaan. Zij vergeet, dat alleen een gelukkig toeval haar bewaard heeft, of het zou
voor haar een zegen zijn geweest, indien zij dien raad gevolgd en den omgang met
Georg von Dornburg ontweken ware. In dit tooneel vooral komt het uit, dat ‘die Frau
Bürgemeisterin,’ door al hetgeen in haar karakter als het ware is opeengehoopt, niet
geschikt is voor de rol, welke Ebers haar wil laten vervullen.
Evenwel zij bereikt, naar alle waarschijnlijkheid, haar doel. Het schijnt namelijk
wel aldus te moeten wezen, maar wij merken er eigenlijk niets van. In de volgende
vijf-en-twintig bladzijden, de laatste van den roman, waarin allergewichtigste
gebeurtenissen slechts aangestipt en bijzaken alleen met uitvoerigheid behandeld
worden, staat van Maria niets meer gemeld, dan dat zij een brief door eene duif naar
Leiden overgebracht voor haar echtgenoot van den muziekmeester en duivenhouder
Willem ontvangt en dat zij op den 27sten Juli van het jaar 1581 weder als gastvrouw
bij een feestmaal naast haar echtgenoot zit. Dan spreekt ook één der gasten nog over
de doorgeworstelde ellende, maar Van
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der Werf fluistert Maria toe: ‘Und doch habe ich damals am schwersten Tag meines
Daseins mein Bestes gefunden.’ ‘Und ich,’ entgegnete sie und schaute ihm dankbar
in die treuen Augen!’ Daarmede is het boek uit, maar het slot ontbreekt, Wij moesten
‘die Frau Bürgemeisterin’ zien handelen, zegevieren, althans bij één merkwaardig
voorval met haar echtgenoot de teugels van het bewind voeren. Of zullen ook wij
maar tevreden zijn evenals Van der Werf, die haar beleedigende woorden zoetjes
aanneemt en als zij hem heeft toegebeten: ‘Ga naar Delft!’ beterschap belooft? ‘Maria,
Maria, mein Weib! mein schützender Engel! Wir haben an Baldez geschrieben, aber
noch ist es Zeit, noch bindet mich nichts und mit Dir, mit Dir steh' ich fest bis an's
Ende!’ Waarlijk, zij mocht hem wel in de armen vallen; eenige minuten geleden
wilde hij haar nauwelijks te woord staan en zij heeft hem zoo spoedig overmand;
maar wat wordt er aldus weer van het karakter van den burgemeester zelf? Ebers
heeft met hem even luimig gehandeld als met Maria.
Het zij mij geoorloofd, nu ik over de hoofdpersoon niets meer te zeggen heb, nog
met een enkel woord te wijzen op het gemis aan evenredigheid, dat ook de teekening
van een paar andere belangrijke figuren in den roman van Ebers ontsiert en bederft.
Hoe wordt vooreerst Van der Werf er in voorgesteld? Hooft zegt in zijne Nederl.
Historiën, 9de boek, dat hij ‘een dapperdeftig regeerder, en spieghel voor alle
Hollandsche borsten, en anderen, die gelijke ampten betreeden,’ is geweest, en prof.
Fruin, hoewel hij de wankelmoedigheid, die op zekeren dag den burgemeester
overviel, niet verbergt, verzekert, dat hij ‘als een eerlijk en moedig man bekend
stond,’ over wien Valdes oordeelde, dat hij hem
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evenals Van der Does ‘overal liever zag dan op het raadhuis van Leiden.’ (Vergelijk
Fruin's ‘Beleg en ontzet der stad Leiden, 1874,’ bladz. 42 en 69). Hiermede komt
waarlijk reeds niet goed overeen, dat Van der Werf van zijne vrouw zulk eene vinnige
terechtwijzing zou hebben noodig gehad om op het rechte pad te blijven, maar
misschien heeft Ebers hem als een zwak, wispelturig, zenuwachtig, voor zijne taak
niet berekend man willen voorstellen? Soms heeft het daar den schijn van. Nog eerst
bij het begin van het beleg heeft Van der Werf, een man, wel te verstaan, die reeds
om zijn geloof is verbannen geweest, die reeds gedurende die ballingschap
verschillende hachelijke tochten in dienst van Oranje stoutmoedig ondernomen en
gelukkig volbracht heeft, het zoo kwaad, dat hij, door gebrek aan zelfvertrouwen
benauwd, hardop droomt. Seite 277: ‘Endlich erhob er sich, ging ihr in das
Schlafzimmer voran, bot ihr eine herzliche Gutenacht und legte sich nieder. Als auch
sie das Lager aufsuchte, athmete er tief. Schwere Müdigkeit hatte ihn schnell
übermannt. Beiden war in dieser Nacht nur ein vielfach unterbrochener Schlummer
beschieden, und so oft sie erwachte, hörte sie ihn seufzen und stöhnen. Sie regte sich
nicht, um den Schlaf, den er suchte und brauchte, nicht zu verscheuchen, und zweimal
hielt sie den Athem an, denn er redete vor sich hin. Zuerst klagte er leise: “Schwer,
zu schwer”, und dann: “Wenn ich's nur trage”.’ Het is Ebers echter geen ernst geweest
om Van der Werf als een zwak man voor te stellen. Hoe hij er aan komt, weet ik niet,
maar volgens hem moet de burgemeester reeds lichamelijk een kerel van stavast zijn
geweest. Hij zendt, terwijl hij aan den maaltijd zit, zijn knecht om brieven naar het
raadhuis. Seite 24: ‘Der Knecht wischte sich den Mund und ge-
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horchte sogleich. Es was ein grosser, breitschultriger Friese, aber er reichte seinem
Herrn uur bis an die Stirn.’ Ook is diezelfde man, die van benauwheid bij het begin
van het beleg reeds hardop droomt, toch later weer zoo op zijn gemak geraakt, dat
hij de lange verhalen, welke Georg von Dornborg aangaande allerlei voorvallen, die
noch voor de stad noch voor het burgemeesterlijk gezin van eenig belang zijn, rustig
onder een glas wijn zit aan te hooren. Hij kan dat doen, hoewel de nood reeds hooger
geklommen is en wij niets vernomen hebben van het een of ander, waardoor de
burgemeester bemoedigd of versterkt zal zijn geworden. Integendeel, tot de
kortstondige wankelmoedigheid, welke hem zoo scherp door zijne vrouw verweten
wordt, vervalt hij later weer. Er zou natuurlijk Ebers geen verwijt van te maken zijn,
indien hij den strijd van zulk een man ons had afgeteekend, de slingering en beroering,
aan welke allerlei overwegingen en gevoelens in zulke dagen een regent blootstellen.
Zelfs juist daardoor zou, indien de romanschrijver gelukkig ware geslaagd, zijn boek
tot een kunstwerk gestempeld zijn, maar een figuur als Van der Werf laat zich niet
naar de grillige invallen van een schrijver als een pop behandelen. Waar ook vinden
wij in dat karakter, naar de voorstelling door Ebers gegeven, de kracht van den
godsdienst? Of komt dat er bij een tafereel uit dien tijd niet op aan? Zeker, er waren
ook roomsche geuzen, en vele van de groote mannen dier dagen waren als Oranje
verdraagzaam, maar naast de spreuk: ‘hoc libertatis ergo’, stond de andere: ‘hoc
religionis ergo’; voor velen gold de laatste boven de eerste en althans wat Van der
Werf en zijne vrienden in Leiden betreft, wij kunnen er zeker van zijn, dat het naar
hun hart was, toen tot loon hunner volharding
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de Academie werd gesticht, bovenal in het belang van dien godsdienst, die tegenover
Rome en Spanje ‘de ware godsdienst’ heette. Aan de godsdienstige overtuiging van
zulke lieden wordt geen recht gedaan door de vermelding, dat zij van tijd tot tijd eens
een kapittel uit den Bijbel lezen.
Ik kan niet nalaten om, ten bewijze hoe weinig de karakterteekening van Ebers
door nauwkeurigheid uitmunt, ook nog de aandacht te vestigen op de reeds meermalen
door mij genoemde jonkvrouw Henrika. Ik zal mij echter tot de vermelding van een
enkel tooneel beperken. Zij is eene dochter uit het aanzienlijk, oudadellijk geslacht
der Van Hoogstratens, trotsch op haar stand, zoodat zij de reformatie vijandig is, ook
vooral omdat de burgerij er zich voor verklaart; stoutmoedig en fier, zoodat zij in de
benardste omstandigheden moeite heeft om de burgerregeering der stad te eerbiedigen.
Haar neefje heeft toevallig den mantel geleend van dien organist en muziekmeester
Willem, onder wiens leiding het lied op Van der Werf's verjaardag wordt
voorgedragen. De knaap is door den muziekmeester ontzet uit een straatstandje,
waarbij hij tegen de overmacht niet bestand was. Jonkvrouw Henrika oordeelt te
recht, dat men den muziekmeester dien mantel moest hebben terugbezorgd en zij
gevoelt, dat aan de verplichte beleefdheid is te kort gedaan door hem zelf te noodzaken
zijn mantel te komen halen, en hem dan nog vrij lang te laten wachten, éér aan zijn
verzoek wordt voldaan. Zij begeeft zich dus naar het vertrek, waar hij zich bevindt
om hem voor den dienst, aan haar neefje bewezen, te bedanken, maar zij gaat eigenlijk
reeds te ver door hem ‘mijnheer’ te noemen. Misschien door die hem ongewone
titulatuur aangemoedigd, geeft hij haar, nadat zij nog slechts enkele woorden
gewisseld hebben,
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plotseling te kennen, dat zij hem doet denken aan eene zangeres, welke hij in Italië
heeft ontmoet. Zij gelijkt er zoo sprekend op, dat hij een oogenblik verstomd staat,
maar daarna vrijmoedig zegt, Seite 100: ‘Aber wenn Euch jemals eine Aehnlichkeit
in Erstaunen versetzt hat....’ Jonkvrouw Henrika roept met zeldzame toegefelijkheid
uit: ‘Nur nicht anderen Leuten ähnlich sehen!’ Hij herneemt: ‘Ach, Fräulein, und
dennoch....’ Maar nu valt zij hem in de rede: ‘in so gereiztem Tone, dass der Musiker
sie verwundert ansah: ‘Ein Schaf sieht aus wie das andere und unter hundert Bauern
haben zwanzig das Gleiche Gesicht. Alle Dutzendwaare ist billig!’ Jammer, dat Ebers
haar niet ook nog de handen in de zijden laat zetten, dan was de travestie volmaakt
en uit de deftige zaal in het adellijk huis der Yan Hoogstratens, waar de fiere Henrika
staat tegenover den burgermuzikant, vloog onze verbeelding naar die welbekende
markt, waar het vrouwenpersoneel juist niet om kieschheid van bewoordingsn
beroemd is. Het aardigste komt echter nog achteraan, dat evenwel alleen van den
muziekmeester geldt. Men zou meenen, dat hij, of stilletjes zou zijn weggeslopen,
of op zijne beurt een antwoord van hetzelfde gehalte zou gegeven hebben, maar niets
daarvan. ‘Sobald Wilhelm Gründe vorbringen hörte, gewan er die ihm eigene ruhige
Haltung zurück,’ en zij zetten hun gesprek kalmpjes voort. Het is wel te betreuren,
dat wij van den muziekmeester niet vernemen, welke ‘Gründe’ hij in die kiesche
imprecatie der jonkvrouw ontdekken mocht.
Ten bewijze eindelijk, dat de geheele roman slordig geschreven is, behoeft slechts
op enkele volzinnen in hun onderling verband en op enkele vergelijkingen gewezen
te worden. Reeds op de eerste bladzijden van het boek worden wij
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door eene zonderlinge voorstelling verrast. Een ooievaar snapt even buiten Leiden
een kikvorsch op, om dien buit naar zijn nest op een hoog dak binnen de stad mede
te nemen. Hij vliegt daarheen, ‘über Gärten und Gärtchen mit blühenden Obstbäumen,
zierlich abgezirkelten Beeten und bunt bemalten Lauben.’ Als hij zijn prooi met zijn
wijfje, dat op het nest zit te broeden, heeft gedeeld, gaat hij rustig staan rondzien en
wat ontdekt hij? ‘Wo waren die bunten Lusthäuser und Obsthaine der Bürger, wo
die hölzernen Rahmen geblieben, u.s.w. Welches Menschenwerk, welches Gewächs
auch immer die Einförmigkeit der Ebene unterbrechend sich ausserhalb der
Stadtmauern und Festungsthrürme bis zur Brusthöhe eines Mannes erhoben hatte,
Alles war von der Erde verschwunden.’ Wat de vogel misschien wel van zulk eene
plotselinge verandering van tooneel dacht, deelt Ebers ons niet mede, maar de lezer,
niet met ooievaars- maar met gewoon menschenverstand bedeeld, moet wel vragen
of de schrijver zich Seite 2 niet meer herinnerde, wat hij Seite 1 geschreven had.
Over de gepastheid van de vergelijkingen, welke hij bijbrengt, schijnt Ebers zich
al zeer weinig bekreund te hebben. Naast Maria, als een schoone boom voorgesteld,
wordt Van der Werf vergeleken bij een brandend huis en dat nog wel, terwijl hij haar
in zijne armen opgenomen heeft en naar zijne kamer draagt. Seite 144: ‘Da lachte
er, bückte sich ein wenig, hob sie wie ein Kind in die Höhe und trug sie in sein
Zimmer. Wie ein schöner Baum neben dem brennenden Hause von der nahen Glut
erfasst wird, ob man ihn gleich mit kaltem Nass vor den Flammen zu schützen
versucht hat, so wurde sie trotz ihres tagelang gehegten Vorsatzes, ihn kühl zu
empfangen, von der Wärme seiner Gefühle ergriffen.’
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Don Louis d'Avila is een spaansch edelman uit het gevolg van Alva, een soort van
Don Juan, die door zijn vurigen oogopslag en zijn welluidend gezang heel wat
vrouwenharten breekt. Ebers ziet er niet tegen op, om zulk een man eens te vergelijken
met den rondgaanden en alles overwinnenden dood. 't Is waar, d'Avila is mager,
kleedt zich altijd in het zwart en ook zelfs de versierselen van zijne wapens zijn,
Seite 167: ‘aus geschwärztem Metalle. Er glich viel eher dem Tod als der blühenden
Liebe. Vielleicht machte ihn gerade das unwiderstehlich, denn wir werden ja Alle
für den Tod geboren und kein Werber ist des Sieges so sicher wie er.’ Deze woorden
worden een ouden Italiaanschen knecht in den mond gegeven, en Ebers zegt niet,
dat die persoon trachtte zijne redeneeringen door valsch vernuft te versieren.
De recensent in de ‘Deutsche Rundschau’ roemt Ebers, omdat hij in een boek, dat
ook door dames gelezen wordt, de harde kleuren, tot welker gebruik de geschiedenis
hem aanleiding geven kon, bij de schildering der belegerde stad, heeft verzacht. Om
verschillende redenen kan ik met dien lof niet instemmen. Een smaakvol realisme
behoeft niet ruw te zijn, al laat het zich niet binnen de grenzen van nuffigheid of
geijkt fatsoen beperken. Bovendien, Ebers is toch alles behalve kiesch. Het werd
reeds lang in de Academiestad eene versleten aardigheid, om over iemand, die er
bijzonder schraal en mager uitziet, te schertsen, dat hij nog wel één van de
verhongerde Leidenaars wezen kon, bij toeval in het leven gespaard of weergekomen
om een kijkje in den tegenwoordigen tijd te nemen, maar wij danken het nu aan
Ebers, als de opmerking gemaakt wordt, dat de Leidsche drinkebroers onzer dagen
als zoodanig de waardige afstammelingen zijn
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van het geslacht, dat in 1574 den Spanjaard buiten de wallen hield. Er wordt in die
belegerde stad gepooid! In het huis van burgemeester Van der Werf, bijv. bij het
begin van het beleg. Het gevaar staat voor de deur; het is reeds bekend, dat er gebrek
aan levensmiddelen zal ontstaan; de hoofden der stad komen bij Van der Werf te
zamen. Zij beraadslagen onder een vrij weelderigen maaltijd en als Maria laat in den
avond eens in het vertrek gluurt, dan is er besloten, dat de kermis zal doorgaan en tevens een proefje hoe Ebers noch dat besluit begrepen, noch den geest van dien tijd
gevat heeft - ‘die Frau Bürgemeisterin’ gaat de eetzaal maar niet binnen, Seite 204:
‘denn die Wangen der Herren glühten und sie redeten nicht mehr in guter Ordnung
hin nach einander, vielmehr sprach jetzt ein Jeder zu dem Andern, wie es ihm eben
gefiel. Der Bürgemeister verhandelte mit Van Hout, und dem Commissar über das
in die Stadt zu schaffende Korn, Janus Dousa und der Herr von Warmond redeten
über das Poëm, welches der Stadtsekretär in der letzten Sitzung des Dichterbundes
der Rederyker vorgetragen hatte, der ältere Herr Van der Does und der Pfarrer stritten
über die neuen Kirchengebräuche, und der grosse Hauptmann Allertssohn, vor
welchem ein weites, bis auf den letzten Tropfen geleertes Trinkhorn stand, hatte die
Stirn auf die Schulter des Obersten Mulder gelehnt und vergoss, wie das seine Art
war, wenn er sich beim Weine so recht glückselig fühlte, bittere Thränen.’
Als de nood wat later reeds tamelijk hoog geklommen is, zegt Van der Werf zelf
aan den maaltijd tot Georg von Dornburg, Seite 317: ‘Auch das Trinken ist eine
Kunst, und die Deutschen sind darin Meister,’ en de Duitsche edelman antwoordt,
terwijl zij elkander dapper bescheid doen: ‘Man
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lernt sie bei ums an verschiedenen Orten und nicht am schlechtesten auf der hohen
Schule zu Jena.’
Niet alleen brengen soldaten en officieren soms lustig drinkend den nacht bij de
bier- en wijnkan door, maar nauwelijks komt te midden van hongersnood en pest
iets, wat naar eene goede tijding gelijkt, een brief, die eenige hoop op ontzet geeft
in de stad, of de herbergiers hebben het druk. Zij zijn 's morgens reeds bezig met de
toebereidselen, om 's avonds de liefhebbers te kunnen ontvangen. Seite 389: ‘Es
gibt,’ zegt er een, ‘heut viel zu schaffen, denn Mancher gönnt sich wohl ein Gläschen
nach der guten Botschaft.’
Trouwens de geheele recensie in de ‘Deutsche Rundschau’ strekt dat tijdschrift
niet tot eer, en het zou den steller zeker moeite hebben gekost, als hij zijne
ingenomenheid met den reeds genoemden schermmeester Allertsz had moeten
rechtvaardigen. Hij is één van die figuren in den roman, die in betrekking tot de
hoofdpersoon en den loop der gebeurtenissen niets beteekenen en die ons half
krankzinnig voorkomt, hoe dapper hij ook drinken en vechten kan, als hij waant, nog
eens geleefd te hebben en wel als Roland, de beroemde paladijn van Karel den Groote
en aldus het ook in die dagen hier te lande zeldzame geloof aan de zielsverhuizing
hardnekkig op zichzelf toepast.
Het doet mij genoegen, dat in ‘Nord und Süd’ beter de les aan Ebers gelezen is.
Ik erken ook, dat het boek mijne verontwaardiging heeft opgewekt, hoewel ik tevens
mag verzekeren, dat ik bij de aanwijzing der fouten niets meer heb te berde gebracht
dan noodig was om mijn ongunstig oordeel te staven, en dat ik veel berispelijks
onvermeld heb gelaten.
Deze roman heeft echter, ook juist door het gemis van
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litterarische verdiensten, voor ons, Nederlanders, bovendien, iets beleedigends. Wij
zijn tegenover onze groote naburen, als het ware, ‘de mindere man’, maar het behoeft
den minderen man niet hetzelfde te zijn, hoe hij door zijne meerderen wordt bejegend
en als, gelijk in dit geval, men onder onze naburen zich op litterarisch gebied eene
onbeleefdheid jegens ons veroorlooft, dan komt ons eergevoel daartegen op en het
recht van tegenspreken laten wij ons niet ontnemen. Al komt dan misschien dit
oordeel den Leipziger geleerde nooit ter ooren, wij mogen hem verwijten, dat hij,
door als een ‘philister’ de ongewasschen handen aan ééne der schoonste episoden
uit onze historie te slaan, in ‘die Frau Bürgemeisterin’ zoowel zijne wetenschap als
zijne kunst heeft verloochend.
Leiden.
W.P. WOLTERS.
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‘Jong Holland’1).
Was het toeval dat ik juist op 's Konings verjaardag - 19 Februari l.l. - de
hoofdpersonen van Marcellus Emants' jongsten roman aan mij liet voorstellen? Het
was laat genoeg. De pennevruchten van dezen auteur verdienen verschgeplukt ter
tafel te komen en, met achterstelling van het loopend feuilleton of de pas verschenen
tijdschriftnovelle, zoo spoedig mogelijk met aandacht te worden geproefd. Niemand
kan ontkennen dat zij, ook al vertoonen zij hier en daar rimpelige plekjes, die men
voor het oog der gasten liefst bedekken zou door ze te verbergen achter het glanzend
loof dat de schrijver zelf er in overvloed bij levert, den letterkundigen disch van
smakelijke gerechten voorzien. Marcellus Emants is dichter, ook waar hij niet in
verzen schrijft; en wie oog heeft voor dichterlijke beelden, voor vernuftig gevondene
en fijn uitgewerkte vergelijkingen, voor dramatische tafereelen, voor een stijl die,
hij moge streven naar realistische teekening,

1) Jong Holland. Oorspronkelijke roman van Marcellus Emants. 's Gravenhage 1881.
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toch nooit te kort schiet waar het ideale, het liefelijke, het aandoenlijke moet worden
geschilderd, - tal van bladzijden uit de portefeuille van dezen schrijver zullen met
welgevallen door hem gelezen en herlezen worden.
Zooals gezegd, tot de eerste en vlugste lezers behoorde ik niet. Er zou reden genoeg
wezen om mij over die late kennismaking te verontschuldigen, indien Marcellus
Emants in ‘Jong Holland’ niets anders had willen geven dan een nieuwe proeve van
zijn talent om te dichten en te denken, om sommige menschelijke neigingen en
hartstochten fijn te ontleden en hun werking aangrijpend te schilderen, om naast het
landschap het genrestukje te plaatsen, naast het portret de caricatuur, naast het wilde
spel eener zestienjarige verbeelding de dorre becijferingen eener doortrapte en
welgeoefende slimheid.
Maar nu ‘Jong Holland’ een titel voert die dezen roman van een eenvoudige zedenen karakterschildering tot de illustratie maakt eener thesis, nu het met een motto
prijkt waarin een aanklacht ligt opgesloten tegen de Nederlandsche maatschappij
onzer dagen1), nu het, door met een begrafenis te beginnen en met een zelfmoord te
sluiten, zich onwillekeurig lezen laat op den toon die bij treurzangen, grafreden en
doodvonnissen voegt, - nu kan ik er mij niet te zeer over beklagen, dat de groote
bankier te Z.... met zijn gevolg van trawanten en slachtoffers juist op 's Konings
verjaardag mijn studeervertrek binnentrad.
Ik verplaatste mij in gedachten naar de provinciestad der eerste grootte die het
tooneel vormt waarop de schrijver

1) Eine Gesellschaft hat genau die Zustände die sie verdient. Woorden van B. Hellenbach.
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zijne personen laat optreden. De drie couranten die, behalve het Zondagsblad,
dagelijks te Z.... verschijnen, bevatten een klein artikeltje dat van kalme sympathie
getuigt voor het vorstenhuis en zijn regeerend hoofd. Van alle torens, ook van die
der Waalsche kerk, wappert de Nederlandsche vlag. Op het Koningsplein heeft de
groote bankier Henri Scheffer, ter eere zijner trans-atlantische goudwasscherij en
delverij, naast de driekleur en de oranjevaan ook de Amerikaansche vlag uitgestoken.
De burgemeester, een baron, geeft dien avond een luisterrijke receptie, de kinderen
van het Weeshuis worden onthaald op chocolade en krentebroodjes, de heeren
Maasdrecht staan als tweede luitenants der schutterij met getrokken zwaard in de
kronkelende gelederen der paradeerende schutters, en op de buiten-sociëteit luistert
het publiek binnenskamers naar eene extra-muziekuitvoering van het stedelijk orkest,
afgewisseld door eenige nummers van de koninklijke zangvereeniging.
De versleten Gijsbrecht Scheffer, op wiens bleeke wangen alleen nog de kamenier
Mathilde nu en dan een blosje weet te kussen, en de verloopen, kuchende baron Van
Weerdt nemen hun plaatsen in aan een heerentafeltje, waar de vuilpoets van
Zevenhoven, de afgeleefde en uitgebrande Reelijn en nog een paar andere mauvais
sujets hun lippen bevochtigen met Vermouth di Torino. Als het ‘Wilhelmus van
Nassouwe’ wordt gespeeld, rijmen zij op den eersten regel met ‘sjouwen’ of
‘vrouwen’, en als de solist der zangvereeniging het ‘Wien Neerlandsbloed’ voordraagt,
hebben ze een dolle pret over de ‘vreemde smetten’ die Tollens in het bloed van alle
niet-Nederlandsche stervelingen ontdekt heeft, over den ‘gaanden adem’ en het
‘staande graf’. Zij zijn niet jong en baldadig genoeg meer om het refrein ‘voor
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Vaderland en Vorst’ af te wisselen met de drie bekende woorden uit de
charcuteriewinkel, maar dat in hun ziel - of, om met Gijsbrecht te spreken, op den
bodem van hun ‘cellenorganismus’ - zoo iets klinkt als: ‘voor landerigheid en dorst,’
staat op hun verlepte en brutale tronies te lezen.
Ziedaar dan uwe onderdanen, o Koning der Nederlanden! Vaderlandsche bodem,
ziedaar uw jongste loten! Holland, ziedaar uw jeugd! - volgens het getuigenis van
den menschenkenner en romanschrijver Marcellus Emants.....
Maar pas heb ik, met dien uitroep, dat troepje ellendelingen aan de aandacht van
het publiek gesignaleerd, of ik zie, in mijne verbeelding, al de bezoekers der
sociëteitstent opstaan van hunne plaatsen. Honderden blikken zoeken vol
verontwaardiging die zoogenaamde vertegenwoordigers van Jong Holland, en onder
de bravo's waarmede het volkslied ontvangen wordt, mengt zich een luid protest
tegen mijne kwalificatie van den heer Scheffer junior en zijne acolyten. Een paar
jongelui in den trant der lamzieke gebroeders Maasdrecht mogen schuchter gniffelen,
terwijl ze den Jan zijn dubbeltje afpassen voor hun halfje rood met suiker, de rest is
patriottisch genoeg om zulk eene onteering van den Nederlandschen naam niet te
dulden. Gijsbrecht wordt door een flinke vuist bij zijn magere knoken gevat en voelt
een striem over het gelaat scherper dan die welke hij van Mathilde's parasol te goed
heeft. Zevenhoven wordt op staanden voet als lid der sociëteit geroieerd, de baron
Van Weerdt wordt teruggestuurd naar het Davoser Kurhaus, met verzoek den laatsten
druppel van zijn adellijk bloed daar in de handen der geneesheeren te willen
achterlaten. En als het tafeltje ontruimd is, bespeurt niemand de leemte welke het
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vertrek dezer heeren in den kring der sociëteitsleden heeft achtergelaten.
Ik zal niet beweren dat de overblijvende Nederlanders alle van het bovenste plankje
zijn genomen, dat er onder de borrelende luitenants een dozijn veldheeren schuilt
als Prins Maurits, of onder de keuvelende advocaatjes een nieuwe Johan de Witt. Ik
wil zelfs niet onderstellen dat, wanneer een dezer heeren mettertijd lid van de Tweede
Kamer zal geworden zijn, hij het aantal politieke mediocriteiten met één zal helpen
verminderen. Maar in doorslag genomen, hebben die Nederlanders toch goeden wil,
gezond verstand en vaderlandsliefde genoeg om, als het er op aankomt, een flink
woord te spreken en een stevige lans te breken voor Hollands eer, om de vlag, die
boven hun hoofden uit het dakvenster wappert, tegen de kogels der vijanden en de
handgrepen der gluipers te verdedigen.
Maar ernstiger protest nog dan het geroep der sociëteitsleden van Z.... klinkt mij
in de ooren als ik het waag, op gezag van Marcellus Emants, het walgelijke
whistclubje aan te duiden als den vertegenwoordiger van Jong Holland. Dat protest
komt van den schrijver zelven.
Bij monde van Gijsbrecht in eigen persoon - en geloofwaardiger zegsman is wel
niet te vinden - heeft Marcellus Emants dezen cynicus buiten den kring gesloten van
het Jonge Holland. Wel is waar had zijn oom, de bankier Henri Scheffer, hem als
den oudsten vertegenwoordiger dezer gemeente voorgesteld aan jonkheer Heykoper,
toen deze, na een veertienjarig verblijf in Zuid-Afrika, de woning van zijn vriend
weer had betreden. Maar Gijsbrecht zelf, ditmaal bij uitzondering beleefd in zijne
uitdrukkingen, wees ‘met het welnemen van zijn oom’ dien titel haastig van de hand,
en
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verzocht bepaald dat men zijn cellenorganismus niet tot het Jonge Holland rekenen
zou. Als uitsluitend vertegenwoordiger van deze categorie werd door hem zijn broeder
Frits aangewezen, destijds nog een zestienjarige krullebol vol jeugdige
opgewondenheid, doodelijk verliefd van een mooi nichtje, vol bewondering voor
zijn eigen verzen en vol eerzucht voor de grootsche taak die de toekomst, in welken
vorm dan ook, hem zou opleggen.
Doch indien Gijsbrecht, op eigen verzoek, buiten den kring van Jong Holland
gesloten wordt, dan is er ook geen enkele reden om er de andere leden der whistclub
niet eveneens buiten te laten. De zwaargebaarde Zevenhoven heeft niet eens meer
den leeftijd. Reelijn geeft zich zelven uit voor een grijsaard, en de beide Maasdrechts,
zij mogen kaartspelen, biljarten en wijndrinken, zijn de kinderschoenen nog niet
ontwassen.
Zoo houden wij dan over: Frits Scheffer, een der hoofdpersonen van den roman,
en zijn vroegeren schoolmakker Jan van Straten, waarbij wij nog, op vereerend
verzoek van den man zelven, den zes-en-dertigjarigen jonkheer Heykoper kunnen
voegen, en, als er ook dames toegelaten worden, mejuffrouw Clara. Door deze vier
wordt het Jong Holland van den schrijver vertegenwoordigd.
Maar hebben wij zoo recht doen wedervaren aan den wenk dien de schrijver zelf
op blz. 226 van het eerste deel gaf, dan is er alle aanleiding voor den lezer om zich
te verbazen dat in een roman met zulk een sprekenden titel niet meer dan vier personen
voorkomen, - waaronder zelfs twee die slechts ter loops hun profiel vertonen, - wier
karakter dien titel rechtvaardigt. Ook al nemen wij aan dat de oude tantes Eveline
en Pietekoo geen andere roeping te vervullen
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hebben dan om, met hun begraven broeder, het gestorven of vermummied oud Holland
te vertegenwoordigen dat door het jonge vervangen wordt; ook al zien wij in Henri
Scheffer, die toch de hoofdpersoon van het verhaal is, eenvoudig den voogd en
opvoeder van de jeugd wier streven de schrijver ons wilde schetsen; ook al geven
wij toe dat Clara en Frits niet zonder Clara's moeder, de ongelukkige Elisabeth, ten
tooneele konden gevoerd worden, zoodat het optreden van deze vrouw door die
positie voldoende gerechtvaardigd is, - ook dan nog blijven er allerlei personen over
wier lotgevallen of wier redevoeringen er al zeer weinig toe bijdragen om ons het
jonge Holland te leeren kennen en de meening van den schrijver over het streven en
de toekomst van deze categorie onzer landgenooten op te helderen.
Zou het voorbericht ons misschien op den weg kunnen helpen om dat verschijnsel
te verklaren? In dat voorbericht wijst Marcellus Emants met nadruk de verdenking
van zich, als zouden de bekende financiëele catastrophen van 's Gravenhage en
Rotterdam hem tot model hebben gediend bij het schrijven van zijn roman. De
onmiskenbare gelijkenis die er bestaat tusschen die beide gebeurtenissen en het lot
dat aan de handelsondernemingen van Henri Scheffer beschoren wordt, is bloot
toevallig. Lang te voren was zijn verhaal geconcipiëerd en stond het in hoofdtrekken
vast. Bovendien had hij wel op zeer bepaalde personen het oog gehad, maar volstrekt
niet op diegenen aan welke ieder Hagenaar en ieder Rotterdammer thans in de eerste
plaats denkt. Er is natuurlijk niet de minste reden om aan de waarheid dezer verklaring
te twijfelen. Financiëele catastrophen van grooter en kleiner omvang zijn
tegenwoordig, helaas! te zeer aan de orde van den dag dan dat een hedendaagsch

Los en vast. Jaargang 1882

57
schrijver, die het leven en woelen zijner tijdgenooten wil schetsen, er niet van zelf
toe gebracht zoude worden een dergelijk onheil in zijn verhaal op te nemen. Maar
wel schijnt ons eene andere onderstelling gewettigd, deze, namelijk, dat de indruk
door die catastrophen te weeg gebracht het plan van den schrijver heeft gewijzigd,
dat, terwijl in zijne eerste conceptie hem een roman voor den geest stond met ‘Jong
Holland’ tot titel en Frits Scheffer als hoofdpersoon, langzamerhand de eerste rol uit
de handen van Frits in die van zijn voogd is overgegaan. Deze rolverwisseling maakte
eene herziening van het gansche affiche noodzakelijk. Van de personen met wie Jong
Holland in aanraking moest komen, konden eenige wegvallen. Het handelsterrein
daarentegen waarop Henri Scheffer ageerde, moest rijker worden gestoffeerd.
En zoo hebben wij eigenlijk twee romans gekregen, een voltooide en een
onvoltooide. De eerste bevat een zedenschets uit het handelsleven onzer dagen, de
ander levert een kijkje in de wilde jaren van het thans levend geslacht der jonge
Nederlanders. De eerste vindt zijne ontknooping op eene wijze zoo onvermijdelijk
door de omstandigheden aangegeven, dat men den schrijver volstrekt niet behoeft
te verdenken van het leveren eener copie, ook al ontleende hij een zeker aantal
bijzonderheden aan de gebeurtenissen van den dag, en hem liever hulde moet brengen
voor zijne fijne natuur- en zielkundige ontleding van den hoofdschuldige. De
ontknooping van den tweeden roman gaf de heer Emants vóór den tijd, met
telegrafisch laconisme, in een kort naschrift. Hij ontleende haar zeer blijkbaar - want
naar Frankrijk telegrafeert een Nederlander gewoonlijk niet in het Engelsch - aan
een bekende depesche, die het pijn doet met zoo groote
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letters aan het slot van het boek te zien afgedrukt, en die de schrijver - in een klein
land is een auteur nu eenmaal tot meer kieschheid verplicht dan in een groot - liever
niet uit een aandoenlijk dossier had moeten te voorschijn halen.
Menig lezer zal waarschijnlijk van oordeel wezen dat de eerste dier beide romans
maar ongeschreven had moeten blijven. Waartoe oude grieven opgerakeld? Waartoe
oude zonden, die men wellicht geboet waant omdat het groote publiek ze niet langer
bepraat, nog eens in al hun naaktheid blootgelegd en in al hun ellende omschreven?
Dat er in de handelswereld balansen worden geflatteerd, dat boekhouders die de
onjuiste cijfers geboekt hebben, aan extrabaantjes geholpen worden, dat heeren
commissarissen wel eens op het dessert van een lekker dineetje de hun voorgelegde
rekening en verantwoording op goed vertrouwen met hun handteekening honoreeren,
- dit heeft het publiek eenige jaren geleden in alle couranten kunnen lezen; waarom
het nog eens naverteld in een boek?
Misschien, zoo wij rechtstreeks in de oude zaken betrokken waren, zouden wij
zwak genoeg wezen den aldus vragenden lezer gelijk te geven. Nu staan wij hierin
bepaald aan de zijde van den schrijver. Niet omdat wij er genoegen in zouden vinden,
het oude schandaal nog eens ten prooi te zien voorgeworpen aan nieuwsgierige
snuffelaars, of vlekkelooze Farizeërs er nog eens weer een motief aan te hooren
ontleenen voor een nieuw gebed op het oude thema: ‘Heere, ik dank u dat ik niet ben
als andere menschen!’ Maar omdat de heer Emants met groot talent het karakter van
den zwendelaar heeft ontleed, en zoo tot de verklaring en beoordeeling van misdaden
als die welke Henri Scheffer begaat, eene belangrijke bijdrage heeft geleverd. In
andere
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gedeelten van den roman moge het poëtisch talent van den schrijver het winnen van
zijne begaafdheid als psycholoog, op zijne teekening van den hoofdpersoon is dit
voorbehoud niet van toepassing. Hier dunkt ons de karakterontleding voortreffelijk
geslaagd. Wel vertoont hier en daar het beeld van den rijken bankier iets
caricatuurachtigs; zoo schijnt de hooge witte das, waardoor het achtbaar hoofd bij
tijd en ontijd gesteund wordt, aan eene ouderwetsche garderobe ontleend; zoo zag
men nooit voor dezen, behalve bij een vorstelijke begrafenis, het voornaamste lid
der rouwdragende familie achter de raampjes zijner volgkoets voortdurend de
nieuwsgierige menigte met genadige knikjes begroeten; zoo weet een oom, hij moge
nog zulk een poseur wezen, gewoonlijk wel twee verschillende speeche te bedenken
om zijne beide neven over den dood huns vaders te condoleeren, en zal hij niet binnen
het halfuur hetzelfde preekje letterlijk tweemalen voordragen; - maar overigens
komen er in de teekening van 's mans wezen en doen allerlei fijne trekken voor die
niet anders dan een voortreffelijken dunk kunnen geven van des schrijvers
nauwgezetheid in het bestudeeren der menschelijke neigingen. Die angst bij het
bezoeken van den stervenden broeder, wiens belangen hij reeds bezig is op te offeren
aan zijn eerzucht; dat handig laveeren tusschen hoogmoed en nederigheid tegenover
de wereld, met wie zijne slimheid den spot drijft en die zijn menschenvrees moet
ontzien, dat tyrannieke heerschen over vrouw en kinderen dat zich siert met den
schijn van gemoedelijke hartelijkheid; die zelfbeheersching die, ofschoon een enkele
maal, bij verrassing, aan het wankelen gebracht, zich toch altijd weet te handhaven,
tot op het oogenblik dat de laatste charge van het noodlot haar gansch en al op de
vlucht slaat; dat onbewust
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beven en buigen van den parvenu voor de groote lui, zoo zelfs dat de rijke bankier
- een fijne trek - bij het binnentreden van het kasteel der barones, onwillekeurig reeds
op de stoep het hoofd ontbloot; die kinderachtige bangheid uit den knapentijd, die
veertig jaren later, wanneer alles wat den man tot man gemaakt had, hem ontvalt,
met akelige noodlottigheid terugkeert; niet het minst ook de macht der zinnelijkheid,
die haar slachtoffer voortdrijft, eerst, in de dagen der jeugd, langs fatsoenlijke wegen
naar een ongelukkig huwelijk, later, in de dagen der zelfbeheersching, langs bedekte
wegen in de armen eener kamenier, en ten slotte, in de dagen der krankzinnigheid,
in onbesuisde vaart hem neerwerpt aan de voeten eener vrouw die niet zal verzuimen
dezen misstap op zijn zondenregister aan te teekenen, - al deze trekken zijn evenmin
uit de lucht gegrepen als aan de oppervlakte der werkelijkheid ontleend. Door studie
en nadenken zijn ze ontdekt, met talent zijn ze geteekend en gerangschikt.
Dat de laatstgenoemde factor - de zinnelijke begeerte - een niet onbeduidende
plaats zou innemen in een boek van den heer Emants, was te voorzien. De dichter
van Lilith heeft oog voor deze zijde der menschelijke natuur. Preutschheid alleen
kan hem hiervan een verwijt maken. Want het gewicht van dien factor zal geen
onpartijdig navorscher van menschelijke daden en neigingen miskennen. Het zou
zelfs de moeite loonen na te gaan in hoeverre de merkwaardige veranderingen die
de leeftijd in onze opvattingen en in onze daden te weeg brengt, verklaard moeten
worden uit de wijziging die ons temperament op dat punt ondergaat. Het hoofdstuk
- een der schoonste van den roman - dat ons den jeugdigen Frits Scheffer te zien
geeft, door de zwoele
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voorjaarslucht met onbestemde begeerten vervuld, smachtend naar liefde en poëzie,
een onbeduidend nichtje vereerend als een godin, al den wierook zijner gloeiende
verzen op haar altaar ontstekend, een eeuwigheid doorlevend als hij het eindelijk
waagt den arm om het slanke middel van het nufje te buigen, - is het niet een bladzijde
uit de geschiedenis van zeventienjarige knapen in wier leerkamer de bedwelmende
geuren van een lenteavond binnendringen? Als de schrijver, het huwelijk van het
echtpaar Henri en Elisabeth Scheffer besprekend, zegt: ‘zuiver zinnelijke begeerte
van zijn kant en vurige behoefte aan toewijding van de hare hadden hen tot elkander
gebracht, en zoo was hunne vereeniging in den beginne eene zeer innige geweest,’
- dan teekent hij daarmee een toestand veel algemeener dan de gewone romantische
beschouwing van liefde wel erkennen wil, en waarop volstrekt niet altijd de
ontgoocheling van een rampzalig huwelijksleven behoeft te volgen.
Maar zoo wij het, ter wille eener juiste psychologie, in den schrijver waardeeren
dat hij niet geschroomd heeft ook het zinnelijk leven zijner personen op te nemen in
zijn verhaal, - wij kunnen hem er niet voor danken dat hij ons geen enkele nuance
van die menschelijke neiging heeft onthouden. Was het noodig dat wij het
afschuwelijke whistclubje vergezelden op zijn nachtelijken zwerftocht? Een eisch
der kunst was het zeker niet, en ter inleiding der bespiegelingen van Frits op de
houten bank buiten de stad, was het niet onmisbaar. Waartoe, met een penseel uit
Zola's verfdoos genomen, ons de vieze lippen afgebeeld waarop Mathilde haar
onsmakelijken morgenkus komt drukken? De schrijver is te veel dichter om in ruw
realisme behagen te scheppen. Maar bleef hij altijd, waar Gijsbrecht en consorten
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ten tooneele gevoerd worden, binnen de perken van den goeden smaak?
Men zal zeggen dat de heer Emants deze ellendige wezens behoefde als
tegenhangers tegenover Frits en Van Straten, dat hij die gestalten waarlijk niet in
zijne verbeelding is gaan zoeken, dat ze, helaas! bij dozijnen rondloopen in ons
vaderland, deze cynische, afgeleefde sujetten, die er behagen in vinden op hun
vaderland te smalen, en die niets anders doen dan de schande van hun vaderland
vermeerderen, die er voor bedanken tot Jong Holland gerekend te worden, maar die
toch, ongelukkig genoeg, deel uitmaken van de Nederlandsche jeugd. Waar de
schrijver, in zijn voorbericht, zoo ernstig verzekert dat de meeste zijner personen
portretten zijn, dat hij de modellen zou kunnen aanwijzen, daar schijnt het vermetel
hem van overdrijving in zijn voorstelling te beschuldigen. En toch trof ons hier een
zekere neiging tot caricaturiseeren, die ook elders niet te ontkennen valt. Of is het
denkbaar dat een baron, hoe verloopen hij moge wezen, en de pupil van een rijken
bankier, hoe cynisch ook van aard, de klaplooperij zoo ver zullen drijven dat zij een
al te zwakken doch gullen gastheer zullen dwingen de twee fijnste flesschen uit zijn
kelder voor hen te ontkurken? Is het denkbaar dat Gijsbrecht - ofschoon van alle
eergevoel ontbloot - ook ongemanierd genoeg zal wezen om in presentie van zijne
tante en zijne nichtjes lichtmissentaal uit te slaan, en met groot gejuich de gansche
familie bijeen zal roepen om op de onhebbelijkste manier te vertellen dat de verloofde
van Frederike een bloedspuwing heeft gekregen? Overigens is Gijsbrecht zeker niet
het minst geslaagde van de potretten die de heer Emants heeft geteekend. Hij
vertegenwoordigt, en niet alleen physiek, het dorre en bleeke geraamte
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der Scheffer-natuur, waarvan zijn oom nog het mollige vleesch en het gladde vel
behouden heeft. Aangrijpend is de steeds toenemende intimiteit dier beide mannen,
van welke de oudste zich ten slotte met gebonden handen aan den jongste, als aan
zijn demon en tegelijk zijn redder, overgeeft. Maar niet overal maakt Gijsbrechts
beeld dien indruk van volkomen naar waarheid en zonder overdrijving te zijn
geteekend.
Het zou trouwens niet moeielijk vallen nog andere beelben te ontdekken die aan
caricatuurteekening doen denken. De gebroeders Maasdrecht, die altijd in duo
gniffelen en zelfs in duo mislukte aardigheden debiteeren, schijnen meer thuis te
behooren in een vaudeville dan in een roman. Ditzelfde geldt voor een deel van de
oude tantes, Pietekoo en Eveline, die samen ‘ja’ zeggen, samen zuchten, samen uit
het venster kijken, en alleen hierin verschillen dat de eene een katoentje de ander
een zijdje draagt, dat de eene, de dikke, met de handen op een werktafeltje leunt, de
andere, de magere, dit steunpunt kan ontberen. De schrijver zal zeggen dat hij ook
voor haar zijne modellen heeft gehad; en wellicht dat een nieuwsgierig lezer, als hij
heeft opgemerkt dat tante Pietekoo eenmaal bij vergissing Henriëtte genoemd wordt,
het spoor van die aanwijzing volgend, er in zou kunnen slagen het origineel te
ontdekken. Maar het komt mij toch zeer onwaarschijnlijk voor dat de schrijver ooit
in de werkelijkheid een oude dame heeft ontmoet zoo sterk bijziende en daarbij toch
in staat om uit de verte zooveel geheimzinnige blikken van verstandhouding met
hare zuster te wisselen als dit bij de goede half blinde Pietekoo het geval is.
En dan de barones van Weerdt! Hare huichelachtige vroomheid en haar valsche
nederigheid zijn zeker naar het leven geteekend. Maar als zij spreekt van eene
godsstem die
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haar, terwijl het rijtuig over de keien rolt, in het oor fluistert: ‘Zend uw zoon naar
Davos!’ - dan denkt men onwillekeurig aan een charge. Van de dominees willen we
liever niet veel zeggen. Het is nu eenmaal het lot der predikanten om gecaricaturiseerd
te worden door schrijvers die er misschien nooit een van nabij ontmoet hebben. Maar
dat de oude ‘dominee van Jan’, de huisvriend en raadsman der zusters, een man dus
van den ouden stempel, die weet wat de zielen aan den braven, huiselijken broeder
verliezen, - dat deze, bij wijze van condoleantie, op de arme dames zal toeloopen,
met den uitroep: ‘Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeeren!’ dat deze prediker bij
het geopende graf niet anders zal weten te leveren dan een zotte collectie rhetorische
ontboezemingen, waartoe het woord ‘heengegaan!’ den tekst levert, - dat zal de heer
Emants mij nooit doen gelooven. Dit is geen realisme, dit is pure conventie. Jammer
dat de geestige genreschilder, wiens beschrijving van het begrafenismaal op Houtzigt
en van het diner op het Koningsplein van waarheid en humor tintelen, in zijne
portretten nu en dan het komisch effect buiten de werkelijkheid gezocht heeft.
Het zou een dankbaar werk zijn, de poëtische bladzijden van dezen roman bijeen
te zamelen en ze in een letterkundigen kring voor te lezen. Telkens wordt de
aandachtige lezer, wien het niet alleen om het verhaal te doen is, aangenaam verrast
door treffende beelden en aardige vergelijkingen. Zoo heet het van een sterfhuis
welks zonneblinden even worden geopend, maar alleen om de valgordijnen af te
nemen en de blinden te sluiten: ‘het had even de oogen wijd geopend, toen waren
de oogleden er over heen gezonken, en voor den nieuwsgierigen wandelaar was de
saaiheid
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van het leven overgegaan in de strakheid van den dood.’ Vooral de geschiedenis van
Elisabeth's harteleed, - dat insluimeren op den eersten zomermorgen, dat ontwaken
op een herfstdag, zoodat de zomer ongenoten en onherroepelijk is voorbij gegaan, is een juweeltje van opvatting en uitvoering....
Maar wij mogen niet van ‘Jong Holland’ scheiden zonder een woord te hebben
gewijd aan den tweeden roman dien het bevat, den onvoltooiden, de geschiedenis
van den jongen Frits Scheffer. Ieder, in de allereerste plaats de schrijver zelf, zal wel
toegeven dat in dit verhaal de eigenlijke beteekenis ligt opgesloten van het boek.
Frits Scheffer, een lieve jongen, vol aanleg naar geest en gemoed, een dichterlijke
natuur, die allergelukkigst tusschen de dorre klippen doorzeilt welke ‘de koude
rekenmeesters’, zijn ellendige oom en nog ellendiger broeder, in zijn vaarwater
werpen; die een dwaze jongensverliefdheid zonder schade te boven komt, en in het
vroeger miskende nichtje de vrouw ontdekt met welke hij in ernst dwepen kan; die
in zijne tante eene misschien al te zwakke, doch beminnelijke leidsvrouw bezit, die
gelukkig genoeg is om een even beminnelijken maar krachtiger leidsman te ontmoeten
in jonkheer Heykoper, een man die getoond heeft dat hij zich voor zijn plicht een
offer weet te getroosten; Frits, een jong mensch dat zich met walging afkeert van
den verpesten en verkankerden kring van zijns broeders vrienden; die eerzucht en
vaderlandsliefde genoeg bezit om iets te willen worden, iets te willen beteekenen
voor zijn land, - deze Frits Scheffer komt op zekeren dag - hij noemt hem den eersten
kalmen dag van zijn leven - tot de ontdekking dat hij een egoïst is, dat de harde school
van tucht en inspanning hem ontbroken heeft.
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Nu is zijn besluit genomen. Met opoffering van alles wat hem toelacht: liefde,
toekomst, eer, sukses trekt hij plotseling naar vreemde kusten om die harde leerschool
op te zoeken, - en reeds een paar jaar later komt uit de Transvaal het droevig bericht
van zijn overlijden.... niet op het veld van eer, zooals Clara zich verbeeldde.
Dit is een treurige historie. De financiëele catastrophe van Henri Scheffer is een
minder groot bankroet dan het jammerlijk uiteinde van zijn neef. De schrijver heeft
dezen afloop van Frits'levensgeschiedenis natuurlijk gewild, en de toelichting door
Heykoper op dat afsterven gegeven, zegt ons duidelijk waarom. ‘In het leven der
volken, gelijk in dat der individuen, is een morgen en een avond; waarom zou men
het iemand na zijn dood nog verwijten dat hij een kind van den avondstond geweest
is.’ Derhalve: het Nederlandsche volk is ‘une nation éteinte’. Niemand kan dit helpen;
het is een wet der natuur, waarvoor ons volk slechts heeft te buigen. In zulk een tijd
ziet men nietsdoende en nietsbeteekenende wezens in den poel van hun eigen vuil
verzinken. Eerzuchtigen van laag allooi, zooals de bankier Henri Scheffer, worden
oplichters en dieven. Eerzuchtigen van hoogen, edelen aanleg, zooals Frits, worden
spoedig ontnuchterd, en verdwijnen nog voordat hun jeugd voorbij is gegaan, zonder
schande, maar ook zonder eer, van het tooneel der wereld. Goede sukkels als de
heeren Maasdrecht mogen dan verder den vaderlandschen bodem met hun kroost
bevolken.
Is deze beschouwing - althans wat Frits aangaat - gerechtvaardigd? Zoo de schrijver
zich ook hier op een der hem alleen bekende modellen gaat beroepen waarvan de
voorrede gewaagt, dan mag betwijfeld worden, of hij zijn
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model wel goed heeft geteekend. Dat er in het leven van dien opgewonden,
bewegelijken knaap allerlei buien zouden voorkomen, en dus ook een bui waarin
hij, in weerwil van zijn liefde, hard zou wezen tegen Clara, en haar, met haar eischen
van twee jaren studie, als een hinderpaal zou beschouwen voor de vervulling zijner
droomen van glorie en genie, - dit was te voorzien. Dergelijke buien komen meer
voor, zelfs in het leven van kleiner egoïsten en kleiner genieën dan Frits. Maar zij
trekken voorbij en worden door nieuwe buien vervangen. Er bestond volstrekt geen
reden waarom deze bij Frits, een jongen man van even twintig jaren, de laatste moest
wezen. Wanneer een wezen als Gijsbrecht koelweg verklaart: ‘ik heb niet de minste
eerzucht’, dan kunnen wij hem op zijn woord gelooven. Maar wanneer een jongen
als Frits, na dagen van buitengewone aandoeningen, van spanning en
opgewondenheid, zichzelven uitmaakt voor een kwajongen, voor een egoïst, voor
iemand die alles kan behalve willen, dan kan een man als Heykoper zich hierdoor
laten ontstemmen, - want de ook hem zoo dierbare Clara dreigt het slachtoffer te
worden van dien gril; maar een denker als Marcellus Emants mag gerust glimlachen
over die psychologische ontboezeming; later spreekt Frits wel weer anders.
In de vier à vijf levensjaren van dezen jongen man, die wij van de eerste tot de
laatste bladzijde van den roman met hem doorleven, komen enkele episoden voor
die de schrijver met buitengewoon veel talent heeft beschreven. Men bemerkt aan
alles dat Frits en Clara ook zijn lievelingen zijn. Maar als geheel beschouwd dunkt
ons de karakterteekening van deze persoon veel minder geslaagd dan die van de
anderen. De lezer weet niet altijd wat hij van Frits
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te denken heeft. Zoo heet het in den aan vang, na zijns vaders dood, dat ‘de
aanvankelijk mededeelzame natuur, door den invloed der vaderlijke stroefheid, zich
had gesloten en naar binnen gekeerd, zoodat de richting waarin het karakter zich
ontwikkelen zou, onherroepelijk vaststond.’ En toch krijgen wij al heel spoedig een
knaap te zien vol levenslust en dartelheid, die met al zijn grillige beroepskeuzen
onbeschroomd zijn oom nadert, die zijn tante in zijn confidenties neemt, die met
dichterlijke declaraties een mooi nichtje vervolgt, zich nooit door het scherpe sarcasme
van zijn broeder uit het veld laat slaan, gloeiende vaderlandslievende toasten drinkt
met den heer Heykoper, aan een deftig diner binnenstuift met een luid gejuich over
het welgelukt examen, - en zoo verder. Van geslotenheid is hier niet veel te bespeuren.
Ook in andere opzichten is de Frits dien de heer Emants teekende, een raadselachtig
persoon. Als knaap werkte hij als de besten; het deerde hem niet of zijn akelige
broeder al spotte met zijn ‘studeeren voor genie’; in alle vakken, behalve in mathesis,
bleef hij nummer één; noch door zijne poëzie, die reeds een heele vaart had genomen,
noch door zijne verliefdheid liet Frits zich afhouden van dorre examenstudie; met
glans en glorie werd hij aan de Academie toegelaten; - en nu vernemen wij opeens
dat deze jongeman, aan de Academie geïnstalleerd, gedurende anderhalf jaar niet
veel anders uitvoert dan maskerade meemaken, bruiloft vieren bij een professor en
eene liaison aanknoopen met eene Amsterdamsche actrice; daarbij is hij, die vroeger
alle vakken con amore beoefende, nu op eens de rechtsgeleerde studiën zoo dor gaan
vinden, dat hij er onmogelijk toe besluiten kan om aan den wensch zijner geliefde
gehoor te
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geven en twee jaren lang voor zijne promotie te werken. En waarom? Omdat hij de
overtuiging in zich heeft voelen ontwaken dat zijne roeping ligt op het gebied der
kunst, dat hij dichter moet wezen! Maar leeft Frits dan waarlijk nog in een tijd toen
men meenen kon dat onkunde en dweeperij de beste brandstof opleveren voor
dichtervuur? Zijn ‘echte ridder’ had hem immers de overtuiging moeten schenken
dat hij ook op kunstgebied nog veel, zeer veel te leeren had, dat het belachelijk zou
wezen reeds aanstonds als echtgenoot en dichter van professie in de wereld te willen
optreden. Misschien, zoo de schrijver ons iets meer had meêgedeeld van het
Academieleven van dezen Academieburger, in en ook buiten den cursus, - want tegen
alle studentengewoonten in, schijnt Frits zelfs zijne zomervacanties te Leiden door
te brengen - misschien zouden wij ons dan minder verbazen over deze zonderlinge
verandering. Nu schijnt ze ons psychologsch volstrekt niet gerechtvaardigd.
Evenals met de figuur van Frits, zoo gaat het met die van jonkheer Heykoper. Ook
hier stuiten wij, bij het nawerken van des schrijver's zielkundigen arbeid, op leemten
en raadsels. Het beeld van Heykoper is voortreffelijk aangelegd. Zijn eerste optreden
begroeten we met warme sympathie. Hier staat een man voor ons die in den strijd
van het leven zijn waardigheid als mensch heeft veroverd, vol beminnelijken ernst,
een voortreffelijk raadsman voor jongelui, een preêker van talent als het er op aan
komt, - zijn preek over de maatschappelijke eerzucht1) kan menig

1) Deel II blz. 218. ‘Is de maatschappelijke eerzucht gestorven, dan komt haar bastaardkind de
persoonlijke ijdelheid om de erfenis, en dat bastaardkind wordt ten slotte weer door zijn
beide trawanten bestolen, de een heet heerschzucht over vrouwenharten, de ander winzucht
in het spel. Smoor de moeder niet ter wille van zulk een ontaarde spruit. Wie zich eenmaal
aan haar overgegeven heeft, is voor alle gezonde ontwikkeling dood!’
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prediker van beroep hem benijden - en toch altijd een natuurlijk mensch, nooit een
poseur. Maar hoe komt d e z e man er toe om aan het slot van het boek zulke
pessimistische beschouwingen te leveren over Neêrland's toekomst en over de
onverwinnelijke macht van het noodlot, waarvoor ‘de kinderen van den avondstond’
het hoofd moeten buigen? Noch zijne gloeiende woorden over de roeping der
vaderlandsche jeugd, noch de harde kastijding door hem aan den waanzinnigen Frits
toegediend, hadden ons het recht gegeven zoo iets van hem te vermoeden. Het is
waar, wij weten weinig van hem, veel te weinig. Voor iemand van dat gehalte is hij
in den roman te veel een bijlooper. Met een enkel woord heet het dat hij te Z.... ‘op
beperkt terrein’ werkzaam is. Maar wat hij er uitvoert, hij, de man wiens verleden
hem zoo geschikt maakte om nieuw bloed in die oude maatschappij te gieten, blijft
alweer een geheim. Want dat hij bij de opvoering van een tooneelstuk als regisseur
fungeert, en in die functiën ten slotte nog aardig te kort schiet, kan toch niet voor
een ernstige bezigheid gelden.
Het is eigenlijk niet te verwonderen dat juist de beelden van Frits Scheffer en
Adolf Heykoper iets nevelachtigs vertoonen. Want deze twee figuren zijn het die de
beste zijde van ‘Jong Holland’ vertegenwoordigen; en juist in dat Jong Hollandsch
karakter van den roman, d.i. overal waar de toekomst van Nederland ter sprake komt,
vinden wij dat
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zelfde nevelachtige terug. Het valt niet gemakkelijk te ontdekken wat de schrijver
eigenlijk van zijn vaderland denkt, welk lot hij voor dat kleine lapje grond en zijn
vier millioen inwoners verwacht. Een vurig patriot zal zeker geen mensch in hem
zoeken, evenmin als een vroolijk optimist. Ons volk beleeft zijn avondstond, heet
het in de bekende slotrede, en ‘met eenig recht’ mogen de moede kinderen van den
avondstond zich afvragen, ‘of het nog wel de moeite waardig is tegen den komenden
nacht een groot werk te ondernemen.’ Toch zou men den schrijver het grootste onrecht
doen als men de rauwe en ruwe beschouwingen van Zevenhoven en zijne vrienden
over Neerlands politiek - ‘geen aanstoot geven en uit de verte naäpen - en Neerlands
virtuositeit - ‘het debiteeren van vuiligheden’ - op zijne rekening ging stellen. De
antipathie van den heer Emants voor deze producten van zijne verbeelding, of deze
modellen van zijn atelier, springt duidelijk genoeg in het oog. Adolf Heykoper weet
bovendien mijnheer Gijsbrecht terecht te zetten op eene wijze waarin de schrijver
zich blijkbaar hartelijk verkneukelt. Maar toch, zou men zeggen, vindt de heer Emants
het niet kwaad dat die heeren maar eens met hun baldadige kritiek van Nederland
en Nederlandsche toestanden voor den dag komen. Alles wat zij uitbulderen of
uitspuwen wil hij hun niet nazeggen; maar al te luide zal hij er toch ook niet tegen
protesteeren; het is toch goed dat het eens gezegd wordt. Nu en dan laat hij Frits ‘in
zijn hart Gijsbrecht gelijk geven,’ en zoo iets doet hij zelf van tijd tot tijd ook. ‘Eine
Gesellschaft hat die Zustände die sie verdient,’ zegt het motto. Nederland is niet veel
meer waard dan failleerende oplichters en mislukte geniën. Somtijds maakt de
schrijver zich zelfs erg
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boos op zijn land. Gelukkig. Liever de flinke geeselslag van een Juvenalis dan die
akelige berusting in de eischen van het noodlot, in Heykoper's laatste preek, te
Mentone. Maar juist dat gij beide, èn de verontwaardiging èn de berusting, bij den
heer Emants terug vindt, bewijst dat hij eigenlijk met zijn vaderland geen weg weet.
Is er nog iets van te maken? Vandaag zal hij hopen, morgen zal hij er aan twijfen.
Vandaag laat hij Zevenhoven rustig uitpakken, morgen klinkt hij met Heykoper op
de taak en de toekomst van Jong Holland. En weifelt zijn gemoed tusschen de
geestdrift van den een en het cynisme van den ander, dan trekt zijn geest zich terug
in een poëtisch-wijsgeerige bespiegeling over den onvermijdelijken avondstond der
volken, dan acht hij zich opzijn minst tot de v r a a g gerechtigd, of het nog wel der
moeite loonen zou voor dat vaderland een nieuw werk te aanvaarden.
Toch weet de heer Emants zeer goed de voordeelen van een arbeid binnen de
grenzen van dat kleine landje te waardeeren. Over den Nederlander die, om de
bekrompenheid en de saaiheid van zijn land te ontloopen, als een parasiet in den
vreemde gaat rondsnuffelen en daar toch eigenlijk nooit zijn kracht ten volle
ontplooien kan, zegt hij zeer ware en zeer behartigingswaardige woorden. De heer
Emants weet veel te goed wat een vreemd land en wat een vreemde taal voor den
Nederlander zijn, om in de dwaasheid te vervallen dier Nederlandsche schrijfster
die, voor eenige jaren, een hollandsch meisje première tragédienne liet worden aan
het Théâtre français te Parijs! Och die domme en dwaze denkbeelden van vele
Nederlanders, geletterden en ongeletterden, over buitenlandsche toestanden! Het
verwonderde mij dan ook zeer van dezen schrijver te hooren dat een
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Nederlandsch dichter heel goed, door het vertalen van zijne werken, in het buitenland
berroemd kon worden en dus verzen kan maken voor de wijde wereld. Een schilder,
een ingenieur, een medicus kunnen cosmopolitischen arbeid verrichten, maar een
Nederlandsch dichter werkt uitsluitend voor zijn eigen land. Verliest deze zijn
vaderlandsliefde, dan valt daarmee ook zijn roeping weg.
Maar indien de heer Emants zoo ten volle beseft dat zijne landgenooten, op enkele
zeldzame uitzonderingen na, toch eigenlijk alleen in hun vaderland en voor hun
vaderland werken kunnen, waarom dan het jonge Holland dat, volgens zijn eigen
zeggen, nog geloof en geestkracht heeft overgehouden, zoo ontmoedigd over zijn
levenstaak? Omdat ons volk aan den avondstond van zijn leven gekomen is en de
nacht spoedig zal invallen? Weet de heer Emants dat zoo zeker? Is zijne diagnose
zoo onfeilbaar? Het zal wel waar wezen dat de natuurwet van opkomst en ondergang
ook het leven der volken beheerscht. Als dorre bladeren liggen de overblijfsels van
uitgebloeide natiën in menigte over de aarde verspreid. Maar wie zal hier het juiste
tijdstip bepalen waarop die herfst intreedt? Tien jaar geleden, toen Frankrijk in den
oorlog tegen Duitschland geslagen was, schreven geleerde anthropologen boeken en
brochures over den onvermijdelijken ondergang van het latijnsche ras. En toch heeft
Frankrijk in de laatste jaren een levenskracht getoond die zijne vijanden verbaast.
Het zal dus wel waar zijn dat ook ons volk ten ondergang gedoemd is. Maar ‘den
dag en de ure’ te willen bepalen, is vermetel. Het geldt hier een zeer gecompliceerde
werking van natuurwetten, die aan onze berekening ontsnapt, vooral ook omdat de
interventie van den menschelijken geest
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haar telkens kan wijzigen. Zoolang wij hiervan dus niet meer weten, heeft een bedaard
optimisme minstens evenveel recht zich te doen gelden als een ondoordacht
pessimisme. En wie nog gelooft aan de toekomst van zijn land, of, beter gezegd, wie
liefde genoeg voor zijn land bezit om aan die toekomst te durven gelooven, die werkt
zoolang het dag is, in afwachting dat de nacht invalle. Zeer wel mogelijk dat zijn
werk er toe zal bijdragen om den dag te verlengen. Het ‘zon, sta stil!’ van Jozua is
nog zulk een dwaas woord niet als het komt uit den mond van een strijdenden held.
En al was de ondergang dichter aanstaande dan wij hopen en vermoeden, ook dan
nog zou het edeler zijn de duisternis met open oogen af te wachten, dan reeds met
gesloten oogleden te gaan nederliggen nog voordat de schemering recht begonnen
is.
Juist een maand vóór den dag dat ik, op 's Konings verjaardag, ‘Jong Holland’
begon te lezen, zag ik de Berlijnsche studentenwereld haar ‘Kaiserscommers’ met
bier, met liederen en toespraken vieren. Er was in de opgewondenheid dier vroolijke
jeugd iets aantrekkelijks. Men gloeide van geestdrift voor de duitsche eenheid, voor
den grijzen vorst, voor het machtige Duitschland der toekomst en zijn
wereldomvattende taak. Benijdenswaardige jeugd! dacht ik bij mij zelven.
Maar toen ik in bijzonderheden vernam wát deze jongelui eigenlijk met zooveel
vuur begroetten; dat daartoe ook behoorde: den absoluut heerschenden koning, een
Rijkskanselier die er niet tegen opziet de afgevaardigden van het volk te beleedigen
als ze hem mishagen, een leger dat door de macht der discipline den burger ‘willenlos’
maakt, een Jodenverfoeienden hofprediker, eene kerkelijke orthodoxie die staat en
school beheerscht en wil blijven beheerschen, -
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toen dacht ik toch met innig veel genoegen aan het kleine, ja, helaas! al te kleine en
te kleingeestige Nederland, en ik had meer lust de enkele honderden studenten onzer
Nederlandsche hoogescholen te benijden dan de vierduizend der
Friederich-Wilhelmuniversiteit te Berlijn. Ik dacht aan die vele kostbare schatten die
ons landje niet meer heeft te veroveren, alleen nog te handhaven en te vermeerderen.
Ik dacht aan de heiligdommen, gewijd aan kunst, aan wetenschap, aan
maatschappelijke vrijheid en verdraagzaamheid, aan onbelemmerde
geestesontwikkeling, die er nog altijd staan opgericht, wel niet alle even schoon,
zelfs niet alle even rein, maar toch waard dat een mensch er zijne devoties verricht
en tegen veroveraars en verraders den toegang verdedigt. Er zijn er die deze
heiligdommen willen beschermen en vernieuwen, er zijn er ook die ze maar liever
laten verweeren en vervallen. Ik kan niet gelooven dat de meerderheid ter linkerzijde
zou staan. Zelfs zou het mij niet verwonderen, zoo zich onder de eersten ook eenige
personen bevonden die den heer Emants tot model hebben gediend voor zijn roman:
diegenen van welke hij in zijn voorbericht zelf beweert dat zij - naar hij hoopt ‘onherkenbaar zijn geworden.’
In dat voorbericht noemt Marcellus Emants den naam van Hildebrand. De schrijver
heeft het dus zich zelven te wijten - zoo hij het althans strafwaardig mocht vinden dat wij, na ‘Jong Holland’ gelezen te hebben, nog eens met genoegen terugdenken
aan ‘Hollandsche jongens.’
A.G. VAN HAMEL.
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Eene Maart-natuur.
Als ik de eerste Maartlucht voel, voor 't eerst de spreeuwen op het dak haar borst
hoor stemmen voor de Maart-cantate, en de hondsdrafblaadjes zie ontspruiten, die
ik reeds als voorjaarsteeken kende eer ik wist hoe het woord Maart gespeld werd, dan juicht er eensklaps alles in mij wat tot juichen bij machte is, en als echo weerklinkt
de herinnering aan al de schoone Maartdagen die dan gaandeweg opdoemen uit het
verleden.
Welkom Maart, in de rij der maanden! Ik zou niet wenschen dat er geen April,
Mei, tot September toe op volgde, maar thans is de beurt aan u. Wees gegroet in al
uw eigenaardige bewegelijkheden, met uwe aangrijpende zonnestralen, die de wijze
regelmatige menschen soms doen zeggen dat zij ‘te warm’ zijn voor dit jaargetijde;
met uwe plotselinge wind- en regenvlagen, die dikwijls de beste barometers
logenstraffen, maar waartegen het een weelde is met opgeheven hoofde in te loopen!
Gegroet, ondanks de buiigheid aan uwen naam verbonden, ondanks al uwe
onnoemelijke inkonsekwentiën, konsekwent alleen daarin dat gij meer dan één ander
seizoen rijk zijt aan frischheid: rijk aan datgene wat de nieuwere scheikunde ozon
noemt, maar wat de mensch-
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heid ginds haar eerste jeugd heeft liefgehad als de levenwekkende adem der lente!
Het spijt mij innig dat ik met dezen juichtoon stellig het grootste deel van mijne
lezers erger. Waarlijk, dat besef weerhoudt mijn pen om verder voort te gaan zooals
zij anders lust zou hebben. Als ik over Mei wou jubelen, dan zou men wegens de
traditie dat wel dienen te dulden, al getuigt ieders eigen ondervinding dat er tusschen
Paschen en Pinksteren, wat de zomerachtigheid betreft, vaak niet heel veel verschil
is. Doch als men het woord Maart noemt, tobt de een dadelijk over de Maartsche
veranderlijkheid, zoo lastig met het oog op uitgaansplannen en geschikte kleeding,
en een onuitputtelijke aanleiding tot allerlei verkoudheid; een ander zegt het zijne
van den scherpen noordewind, die zijne huid meer prikkelt dan hem lief is; en een
derde.... legt zonder iets te zeggen de hand op de borst, als voelde hij reeds in
verbeelding de pijn, die hem bij elke ademhaling in de ‘doordringende’ Maartsche
lucht wacht.
Het is een feit dat men, ik zeg niet sterk en forschgebouwd, maar door en door
gezond moet wezen om Maart als een weldoener, een vriend te begroeten. Wie dat
niet is, begroet hem als een vijand, een geweldenaar. Wie lichamelijk niet tegen zijne
grillen bestand is, kan hem zelfs met defantazie niet liefhebben. Er valt daartegen
niet te redeneeren. Er valt slechts in stilte bij te denken, hoe heerlijk het zou zijn als
allen lenig en veerkrachtig genoeg waren om hem te waardeeren. Er valt te vragen
of de geneeskundige wetenschap, die zoo trotsch is op de macht waarmede zij de
middeleeuwsche pest-epidemiën buiten de beschaafde wereld heeft gebannen, ooit
diezelfde overwinning zou kunnen behalen ten opzichte van griep en kiespijn en al
dergelijke voorjaarsjam-
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meren? Zal de gezondheidsleer, die zoo gewichtig-onbescheiden in alle hoekjes van
der ‘leeken’ doen en laten heerschappij voert, het immer zóó ver brengen, dat deze
leeren op vriendschappelijken voet te leven met het klimaat waarin zij thuis behooren?
Er werd in den laatsten tijd de vrees geopperd, dat binnen weinig jaren Nederland te
grooten overvloed van artsen zal bezitten. Het zou misschien niet kwaad zijn, als een
goed deel dier aanstaande weldoeners der menschheid zich dadelijk uitsluitend toelei
op de oplossing van 't vraagstuk: hun landgenooten beter schild en wapenen te leveren
tegen al wat ‘catarh’ heet, en aldus zelfs met de Maartsche buien te verzoenen. Welk
een weldaad zou dat mogen heeten!
Evenals men gezond en veerkrachtig van lichaam moet wezen om Maart op den
rechten prijs te stellen, zoo behoort er een zekere veerkracht van geest toe om in de
menschenwereld sommige karakters te begrijpen, lief te hebben. Er zijn menschen
in wier bijzijn wij ons - althans bij eene eerste kennismaking - niet recht behaaglijk
kunnen voelen, tenzij wij zelven in onze beste stemming verkeeren, frisch en
onbevangen zijn, en alle snaren van ons gemoedsleven ter onzer beschikking hebben.
Anders toch, - indien wij moe of mat, ter neergeslagen of ontstemd zijn, - wordt heel
licht hunne frischheid, hunne oorspronkelijkheid ons te machtig; en in dat geval zijn
wij maar al te gauw gereed, aan hen als wispelturigheid of onrust of ik-weet-niet-wat
te wijten wat de schuld is van ons eigen gebrek aan bevattelijkheid. Zoolang wij niet
vlug, niet lenig genoeg zijn, niet fijn genoeg met al wat menschelijk is meevoelen
om hen te volgen in den rijkdom van hun geniale eigenaardigheden, wreken wij
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ons tegen beter weten in door hen onhandelbaar of ‘overdreven’ of wel naar de laatste
mode ‘onmogelijk’ te noemen. Doch als wij hen eens gevat hebben, worden zij de
vreugde van ons leven; dan komt vaak hunne lenigheid aan onze stugheid te gemoet;
dan worden zij ons tienmaal meer waard dan al die honderden van wie wij niets dan
goede eigenschappen kunnen opnoemen en toestemmen, maar zonder verder in het
minst door hen aangetrokken te worden.
Ik herinner mij als kind een poosje de liefhebberij gehad te hebben, de menschen
rondom mij naar de maanden van het jaar te benoemen. De methode dier klassifikatie
was zeer oppervlakkig. Oude heeren met grijs haar, die ik gewoon was in hun kraag
gedoken te ontmoeten, stelden natuurlijk Januari of December voor, en welgedane
dames, met iets vriendelijks in haar gelaatsuitdrukking, Juli of Augustus. Op dergelijke
wijze, maar in eenigzins diepere beteekenis, wordt Maart mij op het oogenblik
vertegenwoordigd door een tengere, levendige, bewegelijke vrouwefiguur uit den
tijd onzer over-grootouders, - eene vrouw dus die ik nimmer persoonlijk gekend heb,
maar wier beeld mij duidelijker voor den geest staat dan dat van menig oogbekende.
Leest gij duitsch, als ik vragen mag? En nog iets anders dan vak-boeken of U e b e r
L a n d u n d M e e r , de G a r t e n l a u b e en de F l i e g e n d e B l ä t t e r ? Hebt gij
dan op uwe zwerftochten door de duitsche letterkunde Rahel wel eens ontmoet? Ik
meen Rahel Levin, Rahel Robert, Mevrouw Varnhagen von Ense, of wel kortaf ‘die
Jüdin Rahel’, zooals sommigen haar liefst plachten te noemen? En als gij haar ontmoet
hadt, was dat dan niet een prikkel tot nader kennismaking?
‘Allereerst kan ik zeggen, dat ik in hare tegenwoordigheid het gevoel had van met
een echt volkomen m e n s c h te
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doen te hebben, in wie geest en natuur elkander in het schoonste evenwicht hielden.
Alles in en om haar leefde, voelde mee met alles om haar heen. Zij vloeide over van
verrassende uitingen van geest en gemoed, grootsch en oorspronkelijk door hun
eenvoud en juistheid. Dit alles werd bezield door de innigste goedheid, de hartelijkste
en werkzaamste deelneming in anderer wel en wee. De verschillende
aantrekkelijkheden eener menschelijke verschijning, die ik tot nu toe slechts
afzonderlijk ontmoet had, vond ik in haar vereenigd: gemoedelijkheid en geestigheid,
diepte, luim en waarheidsliefde, verbonden tot een rei van vlugge, ongedwongene,
bevallige levensbewegingen, die, hoe vrij ook, altijd voet bij stuk hielden, en juist
daardoor zulk een machtigen invloed uitoefenden. Naast al het grootsche en krachtige
kwam intusschen altijd de vrouwelijke zachtheid en lieftalligheid te voorschijn, die
vooral aan mond en oogen haar beminnelijke uitdrukking gaven, zonder aan de
sterksprekende werking van hartstocht en onbedwongen invallen te kort te doen.
Of men zich in deze bijna tegenstrijdige gaven en eigenaardigheden, zooals ik ze
hier aanduid, dadelijk zal kunnen orienteeren, daaraan twijfel ik zeer. Mij ten minste
was het eerst na menigerlei dwaling en onzekerheid vergund, het rechte spoor te
vinden; waarbij ik echter, van den aanvang af, van één ding stellig overtuigd was:
dat het hier een buitengewone en kostbare vondst gold....
Ieder woord van Rahel, rein en helder als het water uit een frissche rotsbron, wist
aan het meest alledaagsche onderwerp iets levendigs, een karakter van
oorspronkelijkheid en waarheid te geven, het gewone tot iets ongewoons te stempelen.
Ik voelde mij bij onze eerste ontmoeting als in
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een nieuwen geestelijken dampkring, die mij als poëzie te gemoet woei; en wel juist
door het tegendeel van datgene wat gemeenlijk zoo heet: door werkelijkheid in plaats
van bedrog, door echtheid in plaats van door schijn. Want ik stond hier voor het
verwonderlijke feit, dat in dezelfde mate als anderen zich trachten te vermommen,
Rahel er naar streefde om haar innerlijk leven te onthullen; dat zij van hare
ondervindingen, haar lijden, haar wenschen en verwachtingen, al getuigden die ook
in haar nadeel, met even groote onbevangenheid en waarheidsliefde sprak alsof zij
slechts bekentenissen in haar voordeel aan te voeren had. Deze oprechtheid, die ik
nooit in zulk een graad bij anderen gevonden had, verbaasde des te meer als men er
bij berekende dat, naar de gewone manier van doen, ook hier, naast het uitgesprokene,
zeker nog iets zou verzwegen worden ook. Dit laatste was echter geenzins het geval:
Rahel zeide ten opzichte van zich zelve onverholen de geheele waarheid. Zij heeft
van haar leven, hare indrukken, hare opvattingen nooit een geheim gemaakt; en
werkelijk kunnen zij en hare nagedachtenis er bij alle edele menschen slechts bij
winnen, naarmate dezen dieper tot de kern van haar innigste wezen doordringen.’
Zonder twijfel eene merkwaardige vrouw, welke in zulke trekken wordt geteekend;
te merkwaardiger als men bedenkt dat wie het bovenstaande schreef haar man was,
die haar, veel jonger dan zij zelve, op haar twee en veertigste jaar trouwde, en die,
na haren dood, in woorden van zoo innige bewondering en gehechtheid, de uitgave
van eenige honderdtallen harer brieven rechtvaardigt1). En wat het meest van alles
zegt:

1) Rahel. Ein Buch des Andenkens für ihre Freunde 1834.
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wie zich de moeite geeft, door 't lezen van die brievenbundels door te dringen in haar
geest en hare eigene manier van uitdrukking, krijgt nagenoeg geheel den zelfden
indruk van haar bewonderenswaardige persoonlijkheid.
Zeker is het een geduldwerk, zich in zulke boeken te verdiepen. Men moet
dergelijke lektuur liefhebben om er iets aan te hebben. Een middelmatige roman laat
zich veel vloeiender, veel vlotter lezen. Dikwijls loopt zulke briefwisseling over de
meest alledaagsche dingen: familiezaken, verhalen van een rijtoertje, waarop niets
bijzonders gebeurde; ja tot over modebestellingen en huishoudelijke bemoeiingen
toe. Maar nu en dan stuit men op eene uitdrukking, die het doorsnuffelen van
verscheidene bladzijden volop de moeite waard maakt. En dan.... er is zoo iets
authentieks juist in die doodgewone onderwerpen. Zelden treft mij een kunstwerk
zoozeer als dergelijke werkelijkheid. Er komt een soort van eerbied in mij op bij 't
zien van zulke oude brieven, hetzij dan in handschrift of in druk. Lang geleden heeft
een man of vrouw daartoe gezeten aan een tafel, en geschreven naar de inspraak van
het oogenblik, zoo vrij en onbevangen als gij en ik het thans doen aan onze beste
vrienden, en zonder er ooit aan te denken dat uit die hanepoten mettertijd een boek
zou worden. Wij ruiken in verbeelding den geur van 't hout der ouderwetsche
secretaires, waarin zij jaren opgesloten lagen. 't Is alsof wij de vlugge veêrepen over
't ongelijmde papier hoorden schuiven, en op sommige plaatsten de hand zagen trillen,
of even ophouden omdat het rechte woord gezocht moet worden, en dan weer lustig
voortgaan. Dit alles is in hooge mate het geval zoodra wij 't oog slaan in de geestige,
oorspronkelijke correspondentie die Rahel voerde met de meest uiteenloopende
personen van haren tijd.
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Want Rahels machtige aantrekkingskracht, dit vindt men terug in alles wat haar
middellijk en onmiddellijk aangaat, lag in hare oorspronkelijkheid. Zij vatte iets wat
weinig menschen vatten: het verschil tusschen individualisme en zelfzucht. Wat meer
zegt: zij bracht het in praktijk. Zij leefde geenszins v o o r z i c h z e l v e , maar zij
leefde zoo veel mogelijk z i c h z e l v e u i t : zij zocht niet haar eigen belang, maar
zij zocht steeds haar eigen wezen zoo trouw en zuiver als dat kan te uiten in woorden
en in daden. Zij beschouwde dit willens en wetens als een heilige plicht. ‘Gij gelooft
misschien,’ - zoo schrijft zij ergens, - dat het gemakkelijk valt, zich zelve te wezen!
Neen, men moet zich daarvoor heel wat moeite getroosten, en het kost een leven vol
inspanning.’ Toen iemand eens, om haar een hoflijkheid te zeggen, beweerde dat zij
‘frisch was als een aardbeiplantje, zoo even in het bosch geplukt,’ vulde zij aan: ‘Ja,
met wortels en al, en de aarde die er aanhangt, en de wurmpjes die er aanzitten er
bij.’ En in die bekentenis uitte zich al hare zelfkennis en al hare oprechtheid. ‘Drie
dingen’ schreef zij ook eens, ‘trek ik mij nooit aan: dat is als men beweert dat ik plat,
gemaakt of dom ben. Want dat ben ik niet. En zoodra ik slechts in een eenigzins
goede luim ben, lach ik zelve het hartelijkst om zulke beschuldigingen.’ Overigens
mocht men haar wederkeerig steeds ongestraft de waarheid zeggen. Het was trouwens
voornamelijk oorspronkelijkheid en oprechtheid wat zij ook in anderen het meest
waardeerde. Onder de menschen die haar salon bezochten, waren er van zeer, zeer
verschillenden geest, levensrichting, staatkundige en godsdienstige gevoelens. Niet
voor allen voelde zij persoonlijke sympathie, dan alleen in zoover zij genoemde
eigenschappen bezaten. ‘Men is gewoon, - zoo schreef zij eens, - de menschen te
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verdeelen in goeden en slechten, in verstandigen en dommen; verdeel ze liever in:
degenen die zichzelven zijn en degenen die op anderen teren. (P r i m o r d i a l - en
S e c o n d a i r -n a t u r e n ).’ Op deze voorwaarde, n.l. dat men min of meer ‘primordial
natur’ was, zag zij veel door de vingers. Nergens kwam dit sterker uit dan in den
omgang met haar vrouwelijke bekenden. Te midden van den wuften geest die aan
het Berlijnsche hof heerschte, de losheid der huwelijken, de zonderling dubbelzinnige
banden die ook in de kunstwereld en de letterkundige kringen tusschen geniale
mannen en vrouwen bestonden, was Rahel streng genoeg van zeden, dat het niemand
inviel in dit opzicht eenen smet op haren naam te werpen. Maar zij ontving welwillend,
ja met ingenomenheid bezoeksters omtrent wie haar de lichtzinnigste schandalen
bekend waren; zij sprak er ronduit met haar over, doch stelde eigenaardige karakters
steeds op prijs. Ze toonde zich in 't minst niet jaloersch tegenover de schitterende
schoonheden van den dag, die aan haar huis het gezelschap harer vrienden deelden;
en van Rahel kan men wel zeggen dat, als zij iets niet t o o n d e , zij het ook niet was.
Evenmin benijdde zij, bijvoorbeeld, aan Mevrouw de Stael hare kennis, of aan groote
zangeressen of tooneelspeelsters hare talenten. En zij, de waarlijk in den volsten zin
van 't woord vrijzinnige Rahel, verloor niets van hare innigste vriendschap voor
Henriette Mendelssohn (de jongste dochter van den filosoof Mozes M.,) toen deze
zich met hart en ziel in het katholicisme wierp. Zij wist dat daarbij ‘geen komedie
of gekunstelde opwinding in het spel was,’ en eerbiedigde deze sterksprekende
eigenaardigheid als eene andere.
Stel u haar voor in hare glansperiode, toen zij dien diepen indruk maakte waardoor
haar naam voor altijd is verbonden aan de geschiedenis van het Duitschland dier
veelbewogen
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dagen. Laat ons zeggen: bij het begin dezer eeuw. Zij was toen negen en twintig jaar
oud. Zij had eene ziekelijke kindschheid en een jeugd vol druk en worstelingen achter
den rug. Een zwak zenuwgestel, dat haar levenslang zeer gevoelig en prikkelbaar
maakte; een vader wiens lastig humeur haar op allerhande wijzen teisterde en ter
neer drukte en die zich overigens weinig aan haar opvoeding gelegen liet liggen:
ziedaar in korte woorden het lijden van haar eerste jaren. Die verhouding tot haar
vader was er niet beter op geworden, toen Rahel, eenmaal volwassen, zelve een
karakter toonde even krachtig en onwrikbaar als het zijne; en vaak kwam zij met
hem in botsing wanneer zij, als oudste dochter, de zaak der goedhartige moeder of
der jongere kinderen meende te moeten verdedigen. De brieven aan haar broeder
Markus en aan zekeren David Veit geven alleraardigste getuigenissen van die
zusterlijke bemoeiingen. Bij hare intrede in het maatschappelijk leven ondervond zij
tot twee malen toe den schok eener diepgaande genegenheid, die niet tot een huwelijk
kon leiden; eerst veel later, in 1815, trouwde zij met Varnhagen. Na den dood des
vaders was de Joodsche familienaam L e v i n door hare broeders met dien van
R o b e r t verwisseld. De meeste leden van 't gezin waren wijd en zijd verspreid;
maar Rahel woonde steeds met hare moeder in de Jägerstrasse te Berlijn, en.... hield
daar receptie. Denk u dus deze dochter van wijlen een rijkgeworden juwelier, niet
schoon, niet schitterend in een of ander vak van kunst of kennis, bij wie, elken avond
dat zij daartoe de gelegenheid openstelde, graven, prinsen, kunstenaars en
letterkundigen, de machtigen der politiek en de voornaamste sterren van 't tooneel
elkaar verdrongen; - en dat niet om haar het hof te maken, niet om iets van haar te
leeren, niet om op
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de eene of andere bijkomende wijze van haar te profiteeren, maar louter om met haar,
en in haar bijzijn met elkaar, te praten. Rahel wist niet veel; zij had weinig geleerd;
zoodra er voor het een of ander geregelde studie vereischt werd, verklaarde zij zich
‘franchement ignorante;’ en in elk geval was bij het haar steeds geweest: één blik in
't boek.... tegen, ja, wel vijfentwintig in het leven! Maar zij had in hooge mate de
gave van het woord. ‘Gij schijnt nooit iets bijzonders te zeggen,’ beweerde Majoor
Gualtieri, ‘en toch zegt niemand ooit iets zooals gij; of liever gij zegt nooit iets zooals
een ander.’ Daarbij had zij evenzeer den takt en de oefening om wie haar omringden
tot spreken uit te lokken. ‘Ik dien hem voor spreekkamer,’ zeide zij van een harer
vrienden; en een hunner drukte zelf in een nog teekenachtiger beeld uit, hoe handig
zij hem hielp zijne eigene gedachten tot klaarheid te brengen.
Een harer meest karakteristieke vriendschapsbanden, en die gereedelijk als
voorbeeld van haar omvang met allen kan dienen, was die met Prins Louis Ferdinand
van Pruissen, den ‘Pruissischen Alcibiades.’ Toen deze zich bij haar had laten
presenteeren, schreef zij aangaande hem: ‘Ik mag hem graag lijden. Hij heeft mij
beloofd terug te zullen komen. Maar het zal voor hem een kennismaking wezen
zooals hij er nog nooit eene geproefd heeft. Hij zal nu eens echte waarheid, echte
oprechtheid, dakkamertjes-oprechtheid te hooren krijgen!’ Zij schroomde dan ook
niet hem, als het er op aankwam, de waarheid onder 't oog te brengen. Hij werd
spoedig een der menschen van wie zij het meest hield. Zij kende zeer goed zijn
verhouding tot andere vrouwen, welke hij haar dan ook altijd eerlijk biechtte; maar
zij was er trotsch op dat hij het beste deel van zijn karakter als het
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ware onder hare hoede stelde. Zijn vriendschap was voor haar een groot genot; zijn
dood, in den slag bij Saalfeld, (10 October 1806) een zware slag. Het is aardig hoe,
in al haar schrijven, haar pen een zachter, warmer toon aanslaat, zoodra er sprake is
van hem. ‘En Louis is dood;’ heet het eens kort en zonder uitweiding in een eenigzins
neerslachtigen brief, waarin overigens in het geheel niet over hem wordt gehandeld.
Merkwaardig is de raad dien zij aan eene vrouw geeft, wie zij levenslust tracht in te
boezemen:
‘Prent u zelve haat en afkeer tegen ziekte en ongeluk in: dat is het beste middel
om ze te doen wijken. Ik heb het ook beproefd. Men meent het lot en de menschen
te vermurwen, als men zijn ongeluk behagelijk uitspint. Te vergeefs. Geen van beiden
hebben daar hart voor. Stel u in de nieuwe gelederen der levenden met een
ontvankelijken geest en gereed om desnoods mee te strijden, in één woord als een
frissche levenspretendente: dan tellen lot en leven u van zelf weer mee. Verpruil uw
tijd niet. Met schreien wint men geen geluk. Kom, er zijn menschen genoeg in de
wereld, en iets goeds hebben velen. Tot de halfgod komt die als een verschijning
voor u staat, doet gij het best met in verschillende lieden verschillende hoedanigheden
lief te hebben. Beween niemand zonder afleiding. Indien men zich niet met trots in
der menschen aandenken verheugt, blijft er niets over dan hen te vergeten. Zelden
staat er iemand voor ons, wiens plaats niet te vervullen is, en zulk een is een eeuwige
aanwinst, ook al is hij dood. Dat weet ik aan Louis en Gualtieri. Vaarwel.’
Toen in 1811 Fouqué haar, ter wille van een letterkundig plan, om de papieren
had gevraagd die zij misschien nog van den prins bezat, kreeg hij ten antwoord:
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‘Gij zult alles hebben, al de brieven en briefjes die ik van Louis bewaard heb; want
gij zult ze het meest in waarde houden. Vermaak ze bij uw dood aan wien u onder
uwe bloedverwanten het liefst is, en laat die op zijne beurt ook weer zoo doen. Zij
mogen niet verloren gaan, want Louis is een historisch persoon. Hij had de fijnste
ziel die ooit bestaan heeft, en werd bijna door niemand begrepen; hij werd veel
bemind, maar bijna altijd misverstaan. Het is geen ijdelheid, dat ik zoo aan zijne
brieven hecht. Die welke voor mij het eervolst waren, heb ik verbrand, uit angst dat
zij in handen van vijanden komen mochten. Want a l l e s schreef hij soms in zijn
verwarring aan zijne vertrouwde vriendin; dikwijls zoo maar op een bedrukt stuk
papier of iets dergelijks. Maar dit zeg en meen ik: jammer dat mijne brieven aan hem
niet meer bestaan. (Ik weet dat hij, eer hij uittrok, alles heeft vernietigd.) Gaarne zou
ik aan de wereld een voorbeeld willen nalaten, hoe waarlijk openhartig men zijn kan
met een koninklijken prins, al heeft hij reeds uit den beker van den roem geproefd
en al is hij nog zoo bemind. Men k a n vorsten zeer goed de waarheid zeggen; en als
men ze hun voor 't gemak eens verzwijgt wanneer zij boos zijn, dan begrijpen zij dat
wel. Louis werd dikwijls gruwelijk mishandeld, maar nochtans door bijna iedereen
gevleid. Mij echter maakte hij het mogelijk hem de waarheid te zeggen, zoodikwijls
ik die duidelijk inzag. De meeste eer daarvan komt zeker aan hem zelven toe, omdat
hij de meest zuiver menschelijke was van alle menschen die ik ken. Eens schreef ik
hem dan ook: “Als ik niet volkomen oprecht met u kan wezen, heb ik u niets meer
te zeggen, want dat is eigenlijk de eenige reden van bestaan van onzen omgang.” Ik
noemde hem in mijne brieven G n ä -
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d i g e r H e r r of K ö n i g l i c h e H o h e i t , en altijd S i e . Zoo ook in het gesprek,
tenzij bij bijzondere gelegenheden. Hij noemde mij K l e i n e , L e v i of Rahel, of als
er menschen bij waren Mlle L e v i n . Weet gij, Fouqué, wat mijn grootste triomf is
geweest? Lang geleden, toen wij nog niet zoo gemeenzaam met elkander waren, viel
hij mij eens uit een open rede over Goethe aan. Gij moet weten dat ik nooit tegen
hem over Goethe sprak; maar hij hield mij staande in een deur, en redeneerde
duizend-uit over al wat hij op Egmont aan te merken had. Ik liet hem praten, zonder
veel te antwoorden, omdat ik vond dat er geen praten tegen was. Een jaar voor zijnen
dood schreef hij aan zijne Pauline dat hij 's avonds van eene receptie bij den hertog
van Weimar met Goethe naar diens huis gegaan was, en hoe zij toen onder een glas
punch voor elkander ontdooid waren, en hoe hij toen eerst had gezien met welk soort
van man hij te doen had; en voegde er aan toe: “Laat dit eens aan de kleine Levi
lezen, dan ben ik haar zeker onder broeders drieduizend T h l . meer waard.” Ziet gij
F. d i t schrijf ik nu werkelijk uit ijdelheid! Die boodschap moest een groot prins,
mijn vriend, de neef van mijnen koning, ja, wat meer zegt, van Frederik II, en die
dezen nog persoonlijk gekend had, aan mij zenden! Zoo moest de menschelijkste
prins van zijnen tijd in zijne eigen lijfelijke vrienden den grootsten dichter huldigen!
Ik heb Louis toen dadelijk geschreven, en hem verzocht zich te herinneren, dat ik
hem nimmer over Goethe had gesproken en hem nooit had aanbevolen iets van
Goethe te lezen; maar dat hij het nu doen moest, minder om de werken zelven, dan
wel om uit hun samenhang den schrijver, dien hij nu had liefgekregen, goed te leeren
kennen.’
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Ik mag niet toegeven aan de verleiding om in het eindelooze uit Rahels brieven te
vertalen. Anders zou er genoeg zijn wat die moeite verdiende, èn ter wille van de
behandelde onderwerpen, èn als staaltjes van haar schrijftrant. Of dunkt het u niet
aardig, na te gaan hoe eene zoo geestige tijdgenoote de verschillende letterkundige
voortbrengselen dier dagen verwelkomde? Hoe zij het eerst op het vermoeden komt
dat Schiller met zijnen geheimzinnigen prins uit den G e i s t e r s e h e r haren prins
Louis bedoeld heeft? Hoe zij Thekla uit Wa l l e n s t e i n eene ‘pop’ noemt ‘waar de
eigenlijke akteurs om ronddansen?’ Hoe zij den W i l h e l m M e i s t e r begroet als
een klim-plant, welig opgegroeid rondom een stok die in den tekst zelven voorkomt
en aldus luidt: ‘Ach, wat is het toch zonderling, dat een' mensch niet alleen zooveel
onmogelijks, maar ook zooveel mogelijks ontzegd is!’ En hoe zij op zekeren
Decemberdag betuigt niet tot schrijven te kunnen komen, omdat het bericht van den
zelfmoord van Vo n K l e i s t , van wien zij veel hield, haar te zeer vervulde?... Doch
dergelijke aanleidingen zijn juist niet noodig om hare uitingen merkwaardig en
treffend te maken. Al wat haar zelve overkomt, alle levenstoestanden van anderen,
alles wat de tijdgeest medebrengt, geeft haar de verrassendste invallen in. Sla een
dier dikke, fijnbedrukte boeken open, en er zal geen bladzij wezen waarop niet een
uitdrukking voorkomt die vat heeft op uw aandacht. Nu eens fantazeert zij over al
of niet zedelijke menschen (‘maar niet in den zin waarin men deze woorden rondom
de meeste theetafels gebruikt!’) dan weer over ‘verschillende soorten van beschaving.’
Niet altijd doet zij zich daaronder van hare liefelijkste zijde kennen. Gelijk Maart is
zij in hooge mate grillig. Het is treurig om aan te zien hoe zij ondanks hare rijke
gaven en haar veerkrachtig
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karakter, zich somtijds tot een speelbal maakt van de omstandigheden; hoe zij zich
‘verveelt’ zoodra menschen en dingen haar niet naar den zin zijn; hoe haar stemming
afhangt van regen en wind! Boven een groot aantal harer brieven staat bij den datum
de weersgesteldheid opgegeven; in bijna allen komt een woord voor over haar
gezondheidstoestand; enkelen zijn ‘te bed’ geschreven, omdat het haar te koud was
om op te staan, en zij zich er dan over verbaast, ‘zenuwachtig’ te zijn. Waarlijk geen
wonder dat die ‘zenuwachtigheid’ haar al te vaak verleidt tot ziekelijke
zelfbeschouwingen ver beneden het gezond en edel oordeel van haar beter ik! Zij,
de frissche, de veerkrachtige, de opgewekte bij uitnemendheid, heult dan eensklaps
met den ‘Geist der stets verneint’, met den satan, den duivel, den à la baisse
spekuleerenden verleider van den menschelijken geest. Het gekste is de poets die bij
zulke gelegenheden haar ‘zenuwachtigheid’ aan haar oprechtheid speelt. Zij dringt
zich dan namelijk op, als waarheid te moeten erkennen wat niet de waarheid, maar
de schaduwzijde daarvan is; zij gewent er zich gaande weg zóó aan, die bij wijlen
voor de volle waarheid aan te zien, dat zij met al hare scherpzinnigheid die
inconsekwentie niet opmerkt, met al hare rechtvaardigheid zich niet over dat onrecht
schaamt. Soms levert zij in deze plotselinge overgangen den besten sleutel tot den
oorsprong van ‘het pessimisme’! En dan weer breekt eensklaps de heerlijkste
zonneschijn door.... precies als op een echten Maartdag!
Nog eens: het gaat niet aan dit een en ander met voorbeelden te illustreeren,
ofschoon het niet moeilijk zou vallen voor elke soort van menschelijke
Maartachtigheid een sterksprekend stukje inwendig leven aan te voeren. Evenmin
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gaat het aan, Rahels uitwendige levensbeschrijving, zooals die zich in hare
verschillende briefwisselingen afspiegelt, met een paar woorden op te bouwen.
Misschien is het reeds erg genoeg eene zoo veelbesprokene figuur nog weder eens
op het tapijt te brengen, zonder eene van de twee geijkte aanleidingen: een
honderdjarige geboorte- of sterfdag, of de uitgaaf van een nieuwe bundel
handschriften. Maar overbekend is deze pittige, veelkleurige verschijning ten onzent
volstrekt niet. Men houdt het zelfs voor niet onmogelijk dat iemand ‘duitsch examen
voor M. O’ kan afgelegd en nochtans nimmer van Rahel gehoord kan hebben. Indien
het waar is, dat de officiëele studie haar zoo stiefmoederlijk behandelt, duide niemand
mij ten kwade, als ik haar op de vleugels van een echten Maartsche luchtstroom eens
eventjes naar haren aart in herinnering bracht!
GEERTRUIDA CARELSEN.
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Schuchtere min.
‘Je bent dus recht gelukkig?’ vroeg ik.
‘Indien het den Hemel niet verzoeken is, op die vraag bevestigend te antwoorden
- dan zeg ik volmondig: ja!’
‘Wacht! daar komt toch even de oude fatalistische Adam weer om den hoek gluren!
Den Hemel verzoeken door dankbaar zijne zegeningen te erkennen, terwijl men nooit
vreest den Duivel te verzoeken door onredelijk gejammer over ongeluk! Welk een
duister wangeloof!... Maar, ronduit gezegd - het is méér dan ik ooit voor je durfde
hopen!’
‘Wat?’
‘Alles. Vooreerst je metamorphose: van damp tot vleesch, van larve tot mensch,
zou ik meenen. En dan, met veel meer reden nog, je echtelijk geluk.’
‘Ja ja!’ lachte hij: ‘het kan je alles niet méér bevreemden, dan het mijzelven doet!
- O man, met Tannhäuser kan ik uitroepen: “E i n W u n d e r w a r ' s , e i n
u n b e g r e i f l i c h h o h e s W u n d e r !”’
‘Dan laat ik er met Elisabeth op volgen: “G e p r i e s e n s e i d i e s W u n d e r ,
a u s m e i n e s H e r z e n s T i e f e !”.... Maar mag men het vernemen, dit mirakel?’
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‘Zeker, zeker! Ge waart zoo dikwijls de geduldige aanhoorder van mijne jeremiaden:
ge zult het ook wezen van mijn hooglied! - Suzette is eene vriendin gaan bezoeken.
Daarmee is een goed uur gemoeid. We hebben dus mooi den tijd. Stop eene versche
pijp, en hoor toe.’
Dit gesprek had plaats op zekeren winterschen namiddag, in eene gezellige
achterkamer, tusschen mijnen vriend Herman Heise en mij. Ik had hem, een jaar of
twaalf geleden, te Delft verlaten als het rampzaligste lid van het gansche
studentenkorps: een jongen van geest en aanleg, maar die jammerlijk èn met zijn
eigen groot lichaam èn met zijne w e l t s c h m e r z in den war zat - eene soort van
sentimenteelen Roodhuid - mager, menschenschuw en miserabel. Ik vond hem terug
als een welbeklant civiel ingenieur, een flinke kerel, een practisch man, een nuttig
burger, een gelukkig echtgenoot - wijs, wakker en welgedaan.
En nu zou hij, terwijl zijne vrouw hare vriendin bezocht, mij vertellen hoe dit zoo
gekomen was.
Een wonder noemde ik het, zoo begon hij, dat er (gelijk ge het zoo vleiend verkoost
uit te drukken) van damp nog vleesch, van eene larve nog een mensch uit mij
geworden is niet alleen, maar dat ten overvloede ik, in mijn tijd de vrouwenschuwste
aller jongelingen, thans binnen de landpalen met een lantarentje den man zou mogen
gaan zoeken, die uit de huwelijks-loterij een kostelijker prijs trok. Wel - het wonder
zit hem hierin, dat het niet alles, in
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stee van zoo bijzonder goed, reddeloos verkeerd liep, gelijk het immers, volgens de
geijkte maatschappelijke opvatting, had m o e t e n doen. Want kijk - het b e g i n van
mijn geluk was niet in den haak! zoo zouden onze moeders en schoonmoeders en
behuwdzusters verklaard hebben; en de éénige reden waarom zij het n i e t verklaarden,
was (tusschen twee haakjes) dat zij i n c a s u niet bestonden: wij waren beiden
weezen toen we trouwden, en zonder familie - onder ons gezegd, eene der eerste en
zeldzaamste voorwaarden tot huwelijksheil. Maar alevel, ik moet zelf erkennen dat
het begin uit de verkeerde wereld was. Eigenlijk, moet ge weten, heb niet ik Suzette,
maar heeft Suzette mij gevraagd!
Hoe zal ik die lange geschiedenis kort maken? eene geschiedenis, bovendien, die,
als alle liefdeshistories, zoo bitter weinig om het lijf heeft voor alle menschen behalve
twee?... Het was op een somberen namiddag in November van het jaar 1865.... Neen,
dat riekt te sterk naar een roman van Bulwer!... Eenzaam dolend langs den Delftschen
buitensingel.... Bah! dat wordt weer te tragi-komisch!... Komaan, om er dan een slag
in te slaan: - het was de mist die het deed! Ja, niemand dan de mist was het!
Niet lang na uw vertrek naar Java, wandelde ik op zekeren namiddag te Delft mijn
singeltje om: de Haagpoort uit, de Rotterdamsche poort weer in - zooals wij te voren
honderdmaal samen deden. Het was een van die dagen gelijk ik ze in November even
gaarne mag als zonnegloed in Juli: een kille, grauwe, mistige druiler: een dag zonder
ochtend en zonder avond, een dof geschemer tusschen twee nachten. Ik verbeeld mij
wel eens dat het klimaat van ons land ver-
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anderd is in de laatste jaren: dat het niet meer als voorheen zoo vriest en zoo sneeuwt
in den winter, zoo stormt en zoo hagelt in het voorjaar, zoo stooft en zoo onweert in
den zomer. Dit is natuurlijk louter eene poets die mijn geheugen mij speelt. Maar
wat het m i s t e n betreft - dáárop zou ik durven zweren: er was in die dagen méér
mist dan tegenwoordig. Zoo'n mist ten minste als er t o e n hing - op dien
November-middag, bedoel ik, - neen, zóó een heb ik er in mijn later leven nooit weer
bijgewoond - of het moest te Londen geweest zijn. Men kon feitelijk geen boomstam
op twintig passen vóór zich onderscheiden.
Gij weet - dat was destijds een weertje naar mijn hart. De mist van buiten stemde
zoo juist overeen met den mist van binnen. Behoef ik ú, mijn waarde - den éénige
die mijne schuwheid wist te bezweren en mijn gemoed uit zijne schulp te doen kruipen
- behoef ik ú te herinneren welk een rampzalig, eenzelvig wezen ik was: hoe afkeerig
van menschen, hoe verlegen met mijzelven tusschen al die andere jongelieden, die
zich (naar het mij toescheen) zoo benijdenswaardig vlug en gemakkelijk, of althans
zelfgenoegzaam en vrijpostig, in de vormen des gezelligen levens bewogen? - Gij
schreeft het toe aan eene ziekelijke prikkelbaarheid van mijn temperament, en aan
de dompigheid van mijne opleiding. Zeer juist; eene ouderlooze en vreugdelooze
jeugd ten huize van een orthodox predikant in een zeurig landstadje kon tot eene
gezonde ontwikkeling van mijne levensgeesten niet bevorderlijk zijn geweest. Maar
er was toch nog eene andere, meer rechtstreeksche oorzaak bij in het spel, die ik zelfs
voor ú getracht heb verborgen te houden, omdat ik meende - zeer dwaselijk - dat
haar te bekennen, hetzelfde zou wezen als haar te verergeren. Ik leed namelijk (en
gij
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moet het vaak genoeg hebben opgemerkt) in de ergste mate aan eene ziekte, die voor
een student ellendiger om te dragen is dan een bochel of een vuurroode haarbos: de b l o o s z i e k t e . Mijn hart werkte als eene pneumatische pomp. De nietigste
aandoening dreef mij het snel verschietend bloed golfsgewijze naar hals en wangen
en slapen. Het was al genoeg, bij voorbeeld, dat ik op de straat iemand te groeten
had; dat een vreemdeling mij naar den weg vroeg; dat eene jonge vrouw mij
voorbijging, wanneer ik wist dat anderen mij gadesloegen. Beging iemand in
gezelschap een flater of eene onkieschheid, meestal was hij het niet die kleurde, maar
ik. Richtte men in eenen kring het woord tot mij, en diende ik eenigszins omslachtig
bescheid te geven - het geschiedde niet zonder het rijzen van een donkeren blos.
Onder kornuiten zelfs was het terloops vermelden van deze of gene, vaak mij geheel
onbekende vrouw al voldoende om mij zoo rood te doen worden als een
kostschoolnufje bij het hooren noemen van den naam haars heimelijk bewonderden
luitenants.
Gij kunt niet beseffen - neen, zelfs gij kunt dat niet - wat ik onder die kwaal geleden
heb: hoe zij mijne gansche jeugd bedorven en verlamd, hoe zij geheel mijne toekomst
bedreigd heeft met zedelijken en maatschappelijken ondergang. Ik heb later in
Darwin's boek over de gemoedsaandoeningen eene treffend juiste beschrijving en
verklaring van de bloosziekte gevonden. De groote natuurvorscher zoekt hare oorzaak,
kort gezegd, in eene overspannen oplettendheid op onszelven, samengaande met een
gevoelig hechten aan de meening van anderen, bijzonder met betrekking tot ons
persoonlijk voorkomen. Had ik dit hoofdstuk, waarin ik mijzelven terugvond, vroeger
gelezen (met de mededeeling er bij, dat het verschijnsel lang zoo zeldzaam niet is),
ik zou
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misschien in die wetenschappelijke openbaring den moed, en in den moed ook de
middelen gevonden hebben om het zwak te bestrijden. Maar nu - - och och! het was
een deerlijk martelaarschap! Ik verbeeldde mij dat ik de éénige lijder was aan deze
kwaal. Ik hield haar voor ongeneeslijk. Al mijne pogingen om haar te verbergen,
verergerden haar slechts. Innerlijk dorstend naar sympathie, had ik aan vriendschap,
aan gezelligheid behoefte. Van nature tuk op onderscheiding en genot, zou ik mij
hals over kop hebben willen neerstorten in den bruisenden maalstroom der jeugd.
Maar die ellendige hebbelijkheid sneed mij af van alles wat ik anders begeerig gezocht
zon hebben. Want de menschen, allerminst de jongen, hebben geen mededoogen met
zulk eene m a u v a i s e h o n t e ; integendeel, zij vermaken zich er mee en zoeken
haar nog op te wekken, hetzij om zich te goed te doen aan het besef van hunne eigene
superioriteit, hetzij uit pure boosaardigheid. En zoo deed deze bezoeking mij alle
gezelligheid vermijden, deed mij elke aanraking met flinke mannen en eerbare
vrouwen ontvluchten, deed mij een huwelijk als iets onmogelijks, een eervollen
werkkring als iets onbereikbaars voor mijzelven beschouwen, en liet mij geene
uitkomst blikken, dan als landmeter naar de Kaap te trekken, ten einde mij dáár te
verschuilen onder Boeren en Hottentotten. Zij deed mij gluipend het zonlicht schuwen,
omdat de duisternis mijn ongeluk verheelde. Soms wilde ik haar trotseeren - maar
dan juist scheen er een springvloed te loopen door mijne aderen; en was eenmaal de
roode golf gerezen, dan stond ik onder de menschen als een slungel, met mijn mond
vol tanden, met al mijne ledematen verkeerd, haast met tranen van spijt en schaamte
in mijne oogen, wenschende dat ik in den grond verzinken mocht: - ik, een
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Delftsch student, een lange, knokige kerel, met de beginselen van een knevel al onder
de neus, daar blozend en stotterend als een schoolmeisje dat betrapt werd op het
kapen van een pruimentaartje! - Mijn potig uiterlijk, dat mijne zotte ziekte des te
meer deed uitkomen, behoedde mij aan den anderen kant voor den smaad van hardop
uitgelachen te worden; maar het sluiksche gegiggel der ommestanders ontsnapte mij
niet. Dikwijls jeukten mij de knuisten; slechts de gedachte dat ik door spektakel
mijzelven nog te belachelijker maken zou, weerhield mij om te beproeven of er op
de bleeke gezichten dier ginnegappers toch niet door middel van eenige
welaangebrachte muilperen wat kleur te krijgen ware. Voor gewelddadige
experimenten op mijzelven echter deinsde ik niet terug. Nu eens stelde ik mijn
aangezicht uren lang bloot aan de werking der zonnestralen, opdat onder de geblakerde
huid het opwellen van het fatale rood niet zichtbaar wezen zou. Vaak ook dronk ik
mij eene halve roes aan, die mij ten minste gedurende een uur of wat onbedeesdheid
en kleurvastheid verzekerde. Om mij te verzetten, zocht ik ruwe, eenzame vermaken;
om mij te harden tegen mijne v a l s c h e schaamte, gaf ik mij af met schepsels die
alle e e r l i j k e schaamte hadden uitgeschud. Ik was op weg om in alle stilte een lap
en een lichtmis te worden. Eenige malen zelfs stond ik aan den rand van zelfmoord.
Eerst schafte ik mij een revolver aan; later weifelde ik tusschen cyankalium en
morphine! - Nu, er zijn wel gekken geweest die om minder zaaks hun pakje zich van
den hals hebben geschoven! Gelukkig voor mij, dat ik mijzelven zoo telkens weer
uitstel van executie verleende. Wat al goede dingen zou ik anders misgeloopen zijn!
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Gelijk gezegd - uit den mist zou er redding voor mij dagen.
Het was op de hoogte van den constructie-winkel, dicht bij het buitentje dat ‘d e
G r o e n e H a v e n ’ heet. De tot vocht gestolde nevel drupte met dikke droppels uit
de boomen; ik had dus mijne paraplu opgestoken, en slenterde, het hoofd vervuld
met mijmeringen die ongeveer zoo vroolijk waren als de natuur om mij heen,
langzaam den eenzamen weg af. Opeens - ik zeide u al dat men slechts weinige
schreden voor zich uit kon zien - opeens bespeurde ik dat ik op het punt stond in
botsing te geraken met een medemensch, en wel, naar de kleeding te oordeelen, met
eene van het vrouwelijk geslacht. Een fladderende grijze regenmantel, óók onder
eene paraplu (die hoofd en bovenlijf der gedaante voor mij verborgen hield), was
snel uit den grauwen damp komen aanzweven, en het bleek dat wij elkander niet
hadden opgemerkt vóór wij als boeg tegen boeg laveerden. Zonder op te zien, week
ik rechtsaf uit; doch daar de tegenpartij links uitweek, bleef onze positie onveranderd.
Nu stapte ik links af: - de gemantelde echter stapte rechts. Zij weer links, en ik weer
rechts; en toen, voor de vierde maal, nógeens zij weer rechts en ik weer links!... Het
was bespottelijk! Zulk eene m é s a v e n t u r e kan het best gemanierde paar
voetgangers overkomen; maar in dit geval was zij méér dan zot, doordien onze
regenschermen telkens tegen elkander aanbotsten en elkaar met groote veerkracht
terugstieten.... Dat ik eene gloeiende kleur kreeg, behoeft wel geene verzekering.
Trouwens, ditmaal was er werkelijk eenige reden toe. Want bij den tweeden f a u x
p a s had ik mijne tegenstandster aangekeken, en, ofschoon ik de oogen onmiddellijk
weer neersloeg, met dien
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enkelen schichtigen blik evenveel gezien als met een halven dag starens.
Het is curieus, amice, en ik denk dat het ook ú wel eens opgevallen moet zijn, hoe
men soms uren lang tegenover eene dame kan gezeten hebben, zonder daarna te
kunnen zeggen of hare oogen blauw dan grijs waren, of het tipje van haren neus naar
den hemel dan naar de aarde wees, en of zij al dan niet eene moedervlek op de rechter
wang had - terwijl een ander maal het gansche beeld eener vrouw ons met een enkelen,
vliegend snellen oogopslag, i n s t a n t a n é m e n t , zooals de photografen zeggen, in
het geheugen staat geëtst.... Met dien éénen blik had ik gezien dat het jonge meisje
daar tegenover mij rijzig en krachtig gebouwd was - haast even lang als ikzelf; dat
zij eene prachtige b u s t e , eene matte, doch gezonde tint, een kuiltje in de blanke
kin, en regelmatige, hoewel ietwat forsch gesneden trekken had; dat zij bruin van
oogen en blond van haar was, en dat zij bloedkoralen oorbellen droeg. Eene blondine
met bruine oogen - - mijn ideaal, moet ge weten! Zuidelijk vuur bij Germaansche
zachtheid! - - ofschoon, op dat moment - neen waarlijk, zachtheid sprak er toch niet
uit dat wezen, en vuur al evenmin! Norsch en koel vonkten die donkere oogen mij
tegen; de vleugels van den fraaien neus spanden zich, als van toorn; de frissche lippen
presten zich dreigend samen.... Vanwaar, dacht ik bij den derden zijstap, vanwaar
deze verstoorde uitdrukking op dit eêl gelaat?... Toen schoot mij plotseling te binnen:
o Hemel! als zij eens meende dat gij 't er om deedt: dat ge een vlegel waart, die haar
den pas wou afsnijden om haar te beleedigen!... Mijn blos werd scharlaken. Wanhopig,
om haar toch mijn goeden wil en de eerlijkheid mijner bedoelingen
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te toonen, maakte ik mijn vierden noodsprong. Doch ik vrees, er zou er nog wel een
vijfde en een zesde hebben moeten volgen, indien de schoone zelve niet beter raad
uit deze verlegenheid geweten had, dan mijn lummelig ik. Opnieuw haar aankijken,
durfde ik niet. Maar ik hoorde haar helder lachen, en uitroepen: ‘Och meneer, als u
even stil wou staan, dan zou de weg breed genoeg zijn voor ons beiden!’.... Ik stond
als eene paal. Ik voelde dat zij mij voorbijglipte. Ik waagde het òm te kijken. Met
vluggen, elastischen tred zag ik haar in den dikken mist verdwijnen. Tien, twaalf
schreden - - ik was weer alleen - de aarde was woest en ledig, en duisternis rondom
mij zweefde over de weilanden.
In de onzaligste stemming wandelde ik verder. Komaan! Een nieuw meesterstuk
toegevoegd aan het lange, lange register van mijne pummelarijen. Hoe onbeholpen
had ik mij daar weer aangesteld! Geen woord van ontschuldiging jegens het hupsche
kind had mijne tong weten te vinden! Geen woord, geen groet, geen buiging! Gebloosd
slechts had ik, altijd maar weer gebloosd! O bloed, bloed, sarrend bloed! Een oog
dat ons ergert, kunnen wij uitrukken en vàn ons werpen; maar tegen bloed dat ons
plaagt staat er in den ganschen bijbel geen recept!... Wat echter kon het mij ditmaal
schelen? Niemand was ditmaal immers getuige geweest van mijne beschaming!...
Toch, niemand? - En zij dan?... Het vlijmde mij door de borst. Brandender
schaamtegevoel had mij niet kunnen pijnigen, indien de spottende blikken van honderd
makkers op mij gericht waren geweest. Het meisje was mij wildvreemd. Ik kende
haar evenmin als zij vermoedelijk mij. Maar dat juist zij mij had moeten aanschouwen
in al mijne onredzaamheid, dat krenkte mijn zelfgevoel dieper dan al wat ik ooit nog
van dien aard had te
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verkroppen gehad. Zeer beslist vestigde ik mijne keus nu op cyankalium.
Middelerwijl was ik, na nog een kleinen omweg gemaakt te hebben, langs het
Oude Delft in de stad teruggekeerd. De torenklokken sloegen half vier; het weinigje
daglicht begon al te zinken; in enkele huizen liet men de gordijnen reeds vallen, en
stak de lichten aan.
Ik woonde toen aan de Hippolytus-buurt; doch de kamer beviel mij niet, of de
huisploert maakte het mij lastig - kortom, ik had mijne huur opgezegd, en moest met
den laatsten der maand (dat was binnen twee of drie dagen) verkassen. Nog wist ik
niet waarheen.
Terwijl ik nu, om den gang langs het Academie-gebouw en de luidruchtige schaar
van de daaromtrent lanterfantende jongelingschap te vermijden, de Korte Breedsteeg
insloeg, zag ik aan eene woning in die uitgestorven zijstraat een bordje uitsteken,
houdende mededeeling dat aldaar eene gemeubileerde kamer te huur was. Mij dacht,
die stand kon mij wel passen; er was er geen stillere in gansch Delft, en aan de
overzijde had men, over een muur heen, uitzicht op den tuin achter een deftig
heerenhuis. Op de deur las ik eenen mij niet onbekenden naam: ‘Holwerd,
muziekmeester en stadsklokkenist.’ Ik stapte achterwaarts, om de woning eens op
te nemen; vrijmoedig in de meening dat niemand mij opmerkte, hef ik den blik naar
de eerste verdieping - - en, verbeeld u, het eerste wat ik zie, is zij - het meisje van
daar even, dicht bij het raam over een naaiwerk gebogen!
Ik verstijfde - niet blozend ditmaal, maar bleek wordend tot in de wortels van
mijne haren.... Ook zij had mij gezien, en terstond den rug naar het venster gekeerd.
Onnoodig! Want sneller dan zij zich wenden kon, was ik op de
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stoep gesprongen om mij voor haar te verbergen - en tevens, vóór ik het zelf recht
wist, had ik mijne hand aan de schelknop........ Wat ging ik doen? - Daar aanbellen?
- Nooit!... Maar toch, ja - ik moest wel - ik kon niet meer terug! Zij kon in den spion
mijne beweging hebben opgemerkt - het zou kwajongensachtig zijn, indien ik nu
wegliep. Ook was er iets in mij dat mij dwong, dat mij den wil ontnam. Ik durfde
niet - maar ik m o e s t ! Het koperen knopje zat mij tusschen de vingers als
vastgeklemd: mijn arm behoorde mijzelven niet meer toe: een galvanische stroom
voer mij uit den schouder er door heen! - Daar volgde een zachte ruk - en de bel ging
over!... Bij haar klingelen was het mij of ik een moord begaan had, en of ik het
armezondaarsklokje reeds mijne uitvaart hoorde luiden.
Men liet mij vrij lang wachten op de stoep. Ik hoorde eene mansstem, die nijdig
riep: ‘Suzette! kun je niet open doen?’ - Eindelijk ontsloot zich de deur, en de heer
Holwerd zelf, in g r a n d n é g l i g é , stond in het portaal en vroeg mij naar mijn
believen. Zijn knorrig gelaat helderde op toen ik hem verzocht mij de kamer te laten
zien; het straalde van vergenoegen toen ik haar tegen eenen niet zeer billijken prijs
inhuurde. Drie dagen daarna had ik bij den klokkenist mijnen intrek genomen. De
heer Holwerd heette mij met zekere beschonken plechtigheid welkom onder zijn
dak. Een halfwas stuk van een dienstmeisje bracht mij het theewater en ruimde mijne
kamer. Maar des klokkenisten dochter hield zich onzichtbaar.
Veroorloof mij thans, vóór ik verder ga, eens even aan te pijpen en de sherry-karaf
voor den dag te halen. Deze oude herinneringen wekken in mijn boezem emoties,
die mij dor-
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stig maken naar wijn en naar tabaksrook. Wijn die het hart verheugt, en tabaksrook
die de zinnen stemt tot kalmte.
Ik geef u mijn woord - zoo vervolgde mijn vriend Herman - dat ik aanvankelijk bij
mijzelven geen spoor ontdekken kon van verliefdheid op Suzette, en dat ik (afgezien
van dien geheimzinnigen drang tot aanschellen, dien ik mij nog maar niet verklaren
kon) eerlijk meende overtuigd te zijn niet om harentwille, doch om den wille van
mijzelven haar vaders rustige en vrij gelegene voorkamer betrokken te hebben. Wel
bleef haar beeld mij met onuitwischbare klaarheid voor de oogen zweven; wel betrapte
ik mijzelven op droomen waarin zij eene rol speelde, en vaak ook op een heimelijk
verlangen om, zelf ongezien, haar op hare gangen eens te mogen bespieden. Maar
tusschen dit en verliefdheid lag toch nog een gansche oceaan, meende ik. Bovendien
had ik het denkbeeld van ooit met mijne onbeminnelijke persoonlijkheid eene jonge
vrouw te kunnen bekoren, het denkbeeld van ooit met een werkelijk mooi meisje
eene geregelde vrijage te kunnen aanknoopen, steeds zóó verre vàn mij geschoven,
dat het ook thans in ernst geen oogenblik bij mij ingang wilde vinden.
Al spoedig echter, naarmate ik het karakter van het meisje en de omstandigheden
waarin zij leefde eenigszins nader leerde kennen, zou hierin eene merkbare
verandering ontstaan. Deze kennis gaarde ik grootendeels uit den mond haars vaders,
die zich geroepen scheen te voelen om de stuursche teruggetrokkenheid van zijne
dochter te mijnen opzichte zooveel mogelijk te vergoeden door bij mij op de kamer
praatjes te komen maken, waarbij hij dan, met eene vaak naar alcohol riekende
gemoedelijkheid, zijne persoonlijke gevoelens omtrent
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verschillende huiselijke en maatschappelijke aangelegenheden onbewimpeld voor
mij uitstortte.
De heer Holwerd was geen ondegelijk musicus; maar indien hij van zijne
pianolessen had moeten leven, dan zou hij (volgens zijne eigene manier van spreken)
zijne keel wel aan den kapstok hebben mogen hangen. Ik geloof dat hem van zijne
eertijds bloeiende praktijk nog slechts een viertal uren 's weeks waren overgebleven:
twee aan de dochter van een rijken kroeghouder, en twee aan eene alleenlevende
dame van verdachte zeden. Daar hij echter als stads-carillonist en directeur van een
paar liedertafels een redelijk inkomen genoot, terwijl zijne dochter door handenarbeid
goeddeels in haar eigen onderhoud voorzag, zoo hadde hij bij eene matige levenswijze
niet noodig gehad eene kamer te verhuren. Ongelukkig was zijne levenswijze het
tegendeel van matig. De goede man dronk een weinig; dat is: hij dronk wat veel.
Strikt genomen, trof men hem zelden in eenen staat van volkomen onbeneveldheid:
nooit rechtuit dronken, maar geregeld van 's namiddags twee uur af in meerderen of
minderen graad aangeschoten. Om nu deze liefhebberij met een gerust geweten te
kunnen bevredigen, behoefde hij méér geld dan hij met zijne muzikale
kunstvaardigheden op den beganen bodem en in de hoogere luchtlagen verdienen
kon. Vandaar de kamerverhuurderij. En vandaar ook eene voortdurende spanning
tusschen hem en zijne dochter. Want Suzette, die niet te trotsch was om zich eene
mate van onafhankelijkheid te verzekeren door het bedrijf van hoedenm aakster te
beoefenen, droeg het hart veel te hoog om de bel na te loopen en zich de impertinenties
te getroosten van ‘een heer op kamers’, student of luitenant; en zeer kwalijk duidde
zij het haren vader, dat hij geheel onnoodig, louter om zijn
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dronkenmansdorst ruimer te kunnen laven, zichzelven en haar deze vernedering
aandeed, haar de vrijheid in huis ontnam, het beste vertrek ontroofde, en - wat het
ergste was - haar prijsgaf aan de kans van onder haar eigen dak bloot te staan aan de
kwetsende vervolgingen, waarvan zij, eene burgerdochter, onbeschermd en zonder
stand, op de straat reeds méér dan genoeg te lijden had. Ik kon dit alles opmaken uit
eene ontboezeming van den ouden heer zelven.
‘Ja ja!’ sprak hij op zekeren namiddag tot mij, terwijl hij dapper van mijn portwijn
proefde: ‘Trots is goed en wel! Trots is best in een mensch: want zonder trots houdt
een mensch zijn hoofd niet uit de modder. Ikzelf ben óók trotsch: op mijn
onbezoedelden naam, op mijne muzikale talenten, op mijne knappe dochter, op mijn
dochters piano-spel, dat zij van niemand anders dan mij heeft geleerd - -’
‘Zoo zoo?’ viel ik hem in de rede: ‘Is dat mejuffrouw uwe dochter, die ik 's avonds
in de achterkamer wel eens hoor spelen? Ik meende, meneer Holwerd, dat u het zelf
waart.’
‘Ik zelf? Papperlepap, meneer! - Neen, mijn eigen vingers hebben met dat
getrommel daar boven in den toren al lang hunne g e l ä u f i g k e i t verloren. Mijne
dochter is 't, die u hoort. De sonaten van Beethoven, het R o n d o c a p r i c c i o s o
van Mendelssohn, het B l u m e n s t ü c k van Schumann - als gesneden koek, zeg ik
u! Netjes en met gevoel, glad en c o n b r i o ! - Had ze mijn zin gevolgd, dan was ze
piano-juffrouw geworden: en dan was hare kost gekocht geweest. Maar zij beweert
dat ze niet uit het hout gesneden is om allerlei apen zonder ooren en kippen zonder
kop de gammas en den eersten Czerny in te stampen; en daarin heeft ze wel gelijk,
geloof ik: want tot martelaarster is mijn
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Suzètje ookal niet in de wieg gelegd; eer, vrees ik, zou ze eene pil innemen of uit
het zolderraam springen, als men haar het leven te spaansch maakte.... Een superbe
meid, meneer! Je kent haar toch? Een meid om een paal mee in den grond te slaan!
Oók trotsch, jawel! - Een juffertje dat er uitziet als zij, heeft natuurlijk wel eens
aanstoot van de heertjes. Dat kan niet anders; bloed is geen karnemelk, en wij zijn
allemaal jong geweest; - maar ik beloof je dat zij de snuiters die haar te na komen
op de kneukels weet te tikken! Een kranige meid, hoor, waarop een vader trotsch
mag zijn!... Maar kijk, zoo kom ik nu vanzelf weer op mijn chapiter terug. Trots,
zeide ik, is heel goed. Alleen, men kan ook de beste dingen bij den verkeerden kant
aanpakken. Een burgermeisje, zeg ik maar, dat nu eenmaal geen fortuin heeft, moet
niet te trotsch wezen om haren vader op eene fatsoenlijke manier zijne middelen van
bestaan te helpen verbeteren. Wel, meneer - zelfs professors en dominees verhuren
hier kamers aan jongelui! Waarom dan geen arme oude muzikant? - En wanneer men
eenmaal kamers verhuurt, dan moet men niet te trotsch wezen om zelf eens een kopje
of een glaasje binnen te brengen. En heeft een meisje in zoo'n positie het voorrecht
dat ze er goed uitziet, dan mag zij in alle eer en deugd bedacht zijn op een goed
huwelijk, dat haar eene toekomst verzekert; en dan behoeft zij niet met hare zure
gezichten elk jongmensch, die misschien met de nobelste bedoelingen met haar in
kennis zoekt te geraken, en die daartoe geen geschikter middel weet dan bij haren
vader in huis behoorlijk eene kamer te betrekken - -’
Op dit oogenblik werd er driftig tegen de kamerdeur geklopt, en Suzette's stem,
in welke eene trilling van toorn
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niet te miskennen viel, riep van buiten: ‘Vader, het eten staat op tafel! Zult u haast
komen?’...... Had zij iets van zijne luide redeneering opgevangen, en op deze kort
aangebondene manier zijn gesnap willen afbreken?... ‘Ik kom, ik kom!’ schreeuwde
Holwerd, zichtbaar verward: ‘A u r e v o i r , meneer Heise! Excuseer mijne
rondborstigheid! We praten wel eens nader, hoop ik!’ - En hij dribbelde snel de kamer
uit.
Neen oude! met mij zoudt ge niet veel nader meer praten - ten minste over uwe
dochter niet. Ik verachtte den vent na dit gesprek: en toch was ik hem half dankbaar
voor zijne borrelpraat. Want nú eerst werd alles mij duidelijk. Nu eerst begreep ik
de krenkende positie van het meisje in dit huis: - eene schoone dochter, fier en rein
- een veile dronkaard van een vader! Nu ook besefte ik in welk eene valsche stelling
ik mijzelven tegenover haar geplaatst had. Hoe kon het anders of zij moest meenen
dat ik haar gevolgd was en beloerd had na die ontmoeting op den singel? dat ook ik
een dier sujetten was, die zich in hare woning waren komen nestelen om haar strikken
te spannen? - Ik begreep hare schuwheid, haren onwil om zich te vertoonen - alles!...
Wat moest ik doen? - Heengaan? - Maar dat zou op den aftocht van een verslagen
vijand gelijken. Neen! blijven wilde ik. Ik wilde haar bewijzen, door mijn eerbiedig
gedrag, door mijne ingetogenheid, dat zij zich in mij dan toch vergist had. Blijven
dus - al was het slechts om door mijne aanwezigheid de kapers van de kust te houden.
Tan toen af kon ik het voor mijzelven niet meer verhelen, dat er voor Suzette iets
in mij groeide, wat ik (hoe vaak ook vroeger op deze of gene deerne heimelijk verzot)
voor geene andere vrouw ooit gevoeld had. Eerst hield ik
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het nog voor eene soort van medelijden, gepaard aan een ridderlijk verlangen om
haar te beschermen. Zij immers moest, evenals ik zelf, zich eenzaam en ongelukkig
gevoelen in de wereld; en hoewel ik zeer goed wist dat twee gekken nooit éénen
wijze maken, noch twee lafaards éénen held, zoo waren mij toch wel gevallen bekend,
waarin twee eenzaamheden de som hadden opgeleverd van ééne volmaakte
gezelligheid, en twee ongelukkigheden die van één onmetelijk geluk. Maar straks
geraakte ik tot het bewustzijn dat de zaak te ernstig werd voor woordspelingen, en
dat het een wonderlijk soort van medelijden is, waaruit een razende drang ontstaat
om voor het voorwerp er van op de knieën te vallen en het de voeten te kussen....
Mijn vriend - ik was verliefd! Dat is, verliefd zooals ik met m i j n karakter het wezen
moest: verliefd met eene verholene intensiteit, die weldra mijn geheele z i j n
doordringen zou: met een stillen, innerlijken gloed, die langzaam voort zou smeulen
tot hij mij gansch zou hebben verteerd. Ik sidderde bij het uitzicht: want het beloofde
mij niets dan marteling. En toch deed deze nieuwe pijn mij tintelen van eene
ongekende vreugde, van eene vage zaligheid, doelloos, redeloos, hopeloos - en
nochtans zoo zalig........ Wel, amice! Gij zelf zijt gehuwd naar de inspraak van uw
hart. Gij weet dus alles.... Ik was verliefd!
Drie weken na mijne intrede in meester Holwerd's huis zag ik Suzette voor het
eerst terug. Het was op de stoep, terwijl ik tegen het middaguur iets vroeger dan
gewoonlijk thuiskwam, en zij juist uit wilde gaan. Mijn beleefden, diep blozenden
groet beantwoordde zij nauwelijks met eene lichte hoofdbeweging. Mijn God! hoe
streng die fijne wenkbrauwen, dat blanke voorhoofd zich konden fronsen over die
trotsche bruine oogen! Hoe verachtend die neusvleugels trillen, die
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lippen zich krullen konden!... Wat zal ik u zeggen? - Ik vond er haar slechts te
schooner, te edeler, te begeerlijker om!... Mijn vriend - ik was verliefd!
En, bij mijn baard, dat ben ik - - ja, 't is zeldzaam wanneer men reeds aan zijne
koperen bruiloft denkt - - dat ben ik thans nóg!... Nu echter niet meer als de
smachtende slungel op de ongenaakbare nimf zijner droomen - maar als de op zijne
beurt trotsche man op de milde, in wedermin bloeiende gade. Nu niet meer in de
magerheid van mijn verlangen - maar in de volheid van mijn bezit. Nu niet meer,
zooals Jan Luyken zingt - Jan Luyken, die, zoo'n kwast als hij was, toch wel een paar
aardige minnedeuntjes uit zijne lier getokkeld heeft -, nu niet meer in ‘o n z a l i g e
e e n z a a m h e y t , v o l q u i j n e n d e o n g e n u c h t e n ’ - maar
In den blijden staat
Van hem wien 't is gegeven
Door 't zoet gelaat
Van zijn beminde nooyt te zijn verzaat!

Zóó ver echter waren wij toen in lang nog niet.
Maanden verliepen er, zonder wezenlijke verandering in onze verhouding. Alleen
scheen Suzette mij niet meer zoo opzettelijk uit den weg te gaan, en, als zij mij
toevallig ontmoette, niet meer zoo voorbedachtelijk, zoo bestudeerd afstootend tegen
mij. Drie dingen moeten, geloof ik, in mijn voordeel bij haar gepleit hebben, althans
hare zwarte vermoedens omtrent mijne bedoelingen te haren opzichte in slaap hebben
gesust. Vooreerst mijne altoos bloode, maar toch niet onridderlijke hoffelijkheid; ten
tweede, dat ik zooveel mogelijk alle verdere vertrouwelijke gesprekken vermeed
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met haren vader; en eindelijk mijne eenzame, geregelde levenswijze; - ik had mijne
vroegere e x t r a v a g a n c e s geheel afgezworen: ik zat meest elken avond tehuis,
en werkte vlijtig. Soms, bij onze vluchtige ontmoetingen, wilde het mij lijken of er
in de wijze waarop zij mij aanzag eene mengeling van bevreemding en deernis, iets
zelfs van belangstelling lag. Dat zij mij nu nog voor een vermomden Don Juan, voor
een huichelenden belager van hare eer verslijten zou, was onmogelijk. Toch bleef
zij, koel en streng, elke toenadering ontwijken. Slechts bij hooge uitzondering,
wanneer het dienstmeisje uit was, bracht zij mij iets op mijne kamer; ik had mij
trouwens aangewend zooveel doenlijk mijzelven te helpen. Eéns maar had ik bij zulk
eene gelegenheid de vermetelheid bijeengeraapt om haar te zeggen - stamelend en
met een purperen blos - hoeveel genoegen zij mij des avonds, terwijl ik studeerde,
verschafte met haar piano-spel. Sedert merkte ik op dat zij vaker en langer speelde
dan te voren.
Een andere verliefde, bedeeld met een weinigje meer zelfvertrouwen, zou allicht
uit dit laatste trekje vooral zich wat goeds hebben durven beloven; één punt van
sympathische aanraking is immers reeds veel, en de taal der tonen (ook ik speelde
klavier) heeft al méér jonge harten tot elkander gebracht, dan die van den mond.
Doch ik, met mijne bloosziekte en menschenvrees, met mijne ingewortelde begrippen
omtrent de onaantrekkelijkheid van mijn persoon, met mijne vooropgestelde
overtuiging dat ik als vrijer van een jong en aanlokkelijk meisje eene onmogelijkheid
was - wat had i k mij te beloven? - Ik kon niet inzien, en ik dacht er ook liefst niet
aan, wat er uit mijn hartstocht worden moest. Vrijen en trouwen leek mij meer dan
ooit eene voor mij ondenk-
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bare onderneming. Bovendien, ik was innerlijk toch ook veel te fier om door de
vrouw die ik liefhad te willen aangenomen worden enkel uit genade, of omdat ik
goed genoeg zou zijn om (zooals vader Holwerd zeide) haar eene toekomst te
verzekeren; bij al mijne geringschatting van mijne uiterlijke waarde, zou ik van de
vrouw die ik huwde toch wedermin gevergd hebben als eene c o n d i t i o s i n e q u a
n o n . Mij bleef dus niets over, dan, naar het voorbeeld van mijn beminden Don
Quixote, van Amadis en Fiérabras en honderd andere edele ridderzielen, genoeg te
hebben aan mijne eigene liefde p u r e e t s i m p l e , in haar te leven om haarzelve,
zonder hoop op, ja, kon het wezen, zonder verlangen zelfs naar bevrediging.
Meen niet dat mij dit licht viel! - Ik had goed mij verdiepen in Cervantes - nooit
liet zich onder het lezen de nevengedachte weren, dat Don Quixote en Amadis en
Fiérabras altegaar maar zielen van papier, maar ridders van stroo en blik waren. Ik
had mooi idealiseeren - dagelijks herinnerde mij de natuur met felle nepen, dat de
min iets is van vleesch en bloed. Dan was ik bij vlagen den waanzin nabij! Dan wilde
ik mij aan Suzette's voeten gaan storten, en haar smeeken zich over mij te erbarmen!...
Maar tijdig nog dook voor mij het schrikbeeld op, dat zij mij uitlachen en wegstooten
zou, en dat ik dan zou moeten vertrekken uit de woning waar ik ten minste een wrang
genot vond in het bewustzijn van hare nabijheid. Of die andere voorstelling,
belachelijk nog in hare pijnlijkheid: hoe vader Holwerd zijne dochter misschien
overreden zou mij als kostwinner en c h a p e a u toch maar te aanvaarden: hoe hij
met beschonken zalving zijne handen zegenend zou uitstrekken boven onze hoofden:
en hoe ik dan 's zondags met Su-
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zette uit wandelen zon moeten langs de Delftsche grachten, blos op blos, linkschheid
op linkschheid stapelend - ten spot van heel de straat, en allermeest van mijne
beminde!... Ik blikte dan naar de kast waar ik nog altoos mijne vergiften geborgen
hield. Maar de moed tot sterven ontbrak mij zoowel als de moed tot leven. Radeloos
liet ik mij op de sofa zinken, en brak los in snikken.
Onder eene van die buien verraste mij Suzette zelve. Zij kwam, daar er niemand
anders tehuis was, mij een zoo pas bezorgden brief overhandigen. Ik moest haar
tikken niet gehoord hebben. Toen zij den brief vóór mij op de tafel legde, hief ik
mijn hoofd uit mijne handen, en staarde met mijne betraande oogen verwilderd tot
haar op. Zij keek mij lang en sterk aan, met een zonderlingen blik. - ‘Scheelt er iets
aan, meneer Heise?’ vroeg zij zacht.... Ik bracht de hand aan mijne keel, die mij als
toegenepen zat. Ik kon niet antwoorden, maar ik schudde ontkennend het hoofd....
‘U zit, geloof ik, te veel op uwe kamer’, hernam zij: ‘u moest wat meer uitgaan, en
wat verzet nemen, zooals de andere jongelui’.... Hare altstem trilde een weinig; zij
kleurde even terwijl zij het zeide: zij was verrukkelijk schoon.... ‘Suzette!’ riep ik
toonloos.... Maar zij was de kamer al uit.
De zomer vlood voorbij. In de vacantie maakte ik, naar gewoonte, eene voetreis van
een paar weken in Duitschland. Doch het eenzaam dolen in den vreemde, vroeger
mij zoo lief, kon mij niet meer bekoren; ik had aan mijzelven en de natuur niet genoeg
meer; of liever, beurtelings te veel en te weinig had ik aan beiden; en er was een
tweede noodig geworden om het t e v e e l te ontladen, het t e w e i n i g

Los en vast. Jaargang 1882

115
aan te vullen. Met andere woorden: Suzette's beeld vergezelde mij bij regen en bij
zonneschijn - onafscheidelijker dus dan mijne schaduw. Reeds een veertien dagen
vóór het hervatten der lessen, zat ik alweer op mijne kamer aan de Korte Breedsteeg
te turen naar het gezwatel der lindebladers aan de overzij. Suzette (ik vernam het
niet zonder een steek van jaloersche bezorgdheid) was uit logeeren bij eene nicht te
Amsterdam. Haar vader ontving mij zeer opgewonden. Ik bespeurde dat hij zijn
bitter-uurtje weer wat vervroegd had, zoodat hij voortaan reeds omstreeks de
middagstonde in een kennelijk spiritueusen toestand verkeerde. Zijne vier laatste
piano-lessen had men hem opgezegd, en ik meende te bemerken dat zijn
Wilhelmus-gebeier uit den toren niet meer zoo energisch klonk als voordezen.
In het begin van September kwam Suzette uit Amsterdam terug. Zij zag er
opgeruimder uit dan te voren: bloeiender dus ook: meer dan ooit een toonbeeld van
kloeke, trotsche schoonheid. Bij het wederzien reikte zij mij de hand, en vroeg mij
hartelijk naar mijne gezondheid. Ik vatte daaruit moed om haar een fraai chalet met
speelwerk aan te bieden, dat ik uit het Schwarzwald voor haar had meegebracht. Zij
keek donker, trok de lippen samen, bedacht zich even - maar eindigde toch met het
glimlachend aan te nemen. Ik voelde, het was eene groote gunst die zij mij bewees
- doch aanmoedigends (dit zeide mij haar fronsen) mocht er voor mij niets in gelegen
zijn.
Daarna keerde alles weer in de oude voegen terug. De studiën werden hervat; de
dagen slonken; de October-regens plasten neder. Suzette werkte harder dan voorheen.
Zij liet zich weer uiterst zelden zien, en was dan in haar spreken, hoewel niet
onvriendelijk, weer koel en kort. Ik vond haar
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bleeker, haar wezen gedrukter: een gevolg, vermoedelijk, van ergernis en zorg over
haar vaders toenemende dronkenschap en onbekwaamheid tot zijn beroep. Wat
mijzelven betreft - haar leed wakkerde mijnen hartstocht slechts aan, zonder evenwel
mijnen moed te stalen. De uitkomst voor ons beiden, zoo eenvoudig toch, bleef voor
mij verholen in ondoorwaadbare nevelen. Met een brandend hart en een troebel brein
ging ik den winter - voor mij den laatsten te Delft, indien het eind-examen slaagde
- te gemoet.
Herfstdag na herfstdag sleepte zich traag daarhenen - met storm, met regen, met
droef gesluierde luchten, of met weemoedigen zonnenschijn. Straks alweer November;
en mèt haar de mist weer, de eeuwige mist. Ik weet niet hoe het kwam, maar ik haalde
mij in het hoofd dat er ook ditmaal uit dien mist iets avontuurlijks, iets beslissends
voor mij moest opdoemen - eene lotswending tot een nieuw leven, òf tot den dood.
Moet ik zeggen dat die a h n u n g mij niet bedroog? - Zeker is het, dat November's
mistigheid het hare bijdroeg om mij te wikkelen in een avontuur, welks afloop mij
aanmerkelijk stijgen deed, zoo niet in Suzette's, dan toch in mijne eigene schatting.
Op een avond, kort na het eten, had ik bij een mijner kennissen een boek te halen.
Het miste zwaar - juist als ongeveer een jaar geleden; alleen, het was nu geen natte,
grauwe, maar een droge en witte nevel, uit welken de profeten vorst voorspelden.
Pas huiten de deur, bespeurde ik aan den hoek der straat twee schimmen. Argeloos
liep ik voort. Toen zag ik dat het een man was, die met uitgestoken armen een meisje
zocht te omhelzen, dat zich heftig tegen hem weerde. Onmiddellijk herkende ik
Suzette; - den
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man, met den rug naar mij toegewend, kon ik niet in het aangezicht zien. Hem
woedend in den nek te grijpen en aan een kant slingeren, met een: ‘kerel, laat af van
die dame!’ was het werk van eene seconde. Zijn antwoord was een duchtige vuistslag
op mijn linker oog; - meteen had ik hem met het rechter herkend: Duplis, een
halfbloed, onder al de studenten gevreesd om zijne tijgerachtige lenigheid en kracht.
Maar hier toch was de k a r b a u den m a t j a n te sterk. De woede staalde mijne zware
knoken tot plethamers. Eén slag tapte hem het bloed uit den neus; een tweede dreef
hem de tanden door de lip. Daarop, den gelen aterling bij den strot vattende en hem
achterover wringende, zou ik hem de ribben gebroken hebben over een ijzeren hek
- indien niet Suzette mij met stevigen greep weerhouden had.... Als een vos die in
eene klem zijnen staart heeft laten zitten, zoo droop Zwartjan den hoek om.
Suzette stond eerst roerloos; toen legde zij haren arm in den mijnen, en zoo gingen
wij den korten afstand huiswaarts. Ik voelde haar lichaam beven. Zij zeide niets.
Maar even vóór de deur brak zij in een heftig snikken los. ‘O!’ stiet zij uit, terwijl
hare vuist zich balde en hare oogen vonken schoten door de tranen heen: ‘die
ellendelingen! - En dat noemt zich heeren! dat noemt zich mannen!... Meneer Heise,
laat ik u verder niet ophouden. Ik dank u!’ - Zij drukte mij de hand, en liet mij mijns
weegs gaan.
En ik?.... ‘Spreek dan toch! Nu of nooit!’ had eene innerlijke stem mij
toegefluisterd. Want nog nooit van mijn leven had ik mij zóóveel mans gevoeld: nog
nooit voelde ik mij zoo sterk om mij met deze zelfde knuisten door alle hindernissen,
zelfs door mijne vermaledeide blooheid heen te slaan.... Maar aan den anderen kant
vond ik het zoo min,
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het ontdane kind thans om liefde te vragen, alsof ik eene belooning verwachtte voor
den kleinen dienst van daareven. Ik zweeg dus. Morgen misschien! Morgen! dacht
ik.
Morgen echter had ik een blauw oog. Suzette zond mij door het dienstmeisje eene
zalf om er op te smeren; maar zelve kwam zij niet om die operatie te bewerkstelligen.
Op morgen volgde overmorgen; op déze week de volgende; op November December.
Mijn oog had in dien tusschentijd al de kleuren van het spectrum doorloopen: van
blauw was het groen, van groen geel, van geel weder normaalkleurig geworden.
Maar, in welke dezer schakeeringen ook, Suzette was er niet naar komen zien. En
naar gelang het eereteeken van mijne ridderdaad verdween, voelde ik ook mijnen
vrijersmoed mij weer in de schoenen zinken, en mijne blooheid er uit oprijzen.
Daar dwarrelde zacht de eerste sneeuw omlaag: fijne, schuchtere vlokjes, door
grootere straks in dichteren drom gevolgd. - ‘Suikerstrooisel!’ riepen de kinderen.
Inderdaad, het was de dag er voor. Sint Nicolaas reed over de daken. Voor ieder
bracht hij wàt - maar voor mij het allerbeste!
In den avond van den 5den December 1866 zat ik eenzaam op mijne kamer. Het gejoel
op de straat trok mij niet aan. Bovendien, ik had voor Suzette eene kleine verrassing
besteld: een prachtband van Chopin's N o t t u r n o s . Ik wilde wachten of zij behoorlijk
bezorgd zou worden.
Terwijl ik dan zoo over een dictaat zat, lezende zonder te verstaan, trad er opeens
iemand, zonder kloppen, mijne kamer binnen, en sloot de deur achter zich toe. Suzette
stond vóór mij, met het bewuste muziekboek onder den arm. Er
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was een vochtige glans in hare oogen, eene ongewone bleekheid op haar gelaat.
‘Meneer Heise’, sprak zij zacht, terwijl ik opgerezen was en bedremmeld tegenover
haar stond: ‘deze muziek heb ik van u?... Neen, ontken het niet! Er is niemand anders
in Delft die mij zúlk een cadeau zou zenden.’
Ik stotterde iets - dat het zoo gering was - en dat ik ook mijzelven zooveel genoegen
beloofde van het hooren spelen mijner lievelingsmuziek door haar.
Zij legde het boek op de tafel, nam een papier op, dat zij om haren vinger rolde,
en zweeg eene wijle, met neergeslagene oogen. Verlegen scheen zij - haast even
verlegen als ik.
‘En wat’, vroeg zij fluisterend - ‘wat heeft Sint Nicolaas ú wel voor surprises
gebracht?’
‘Mij?’ riep ik: ‘mij? Wie ter wereld zou m i j met surprises bedenken?’
‘Nu’, hernam zij even zacht - ‘dan heb ik er eene voor u - ten minste als gij ze wilt
aannemen. Ik breng u - -’
‘Suzette!’ stamelde ik.
Zij sloeg hare oogen rein en helder tot mij op. Om haren fieren mond speelde een
mij nog onbekende, een onbeschrijfelijk lieve glimlach. Twee tranen glipten haar
over de wangen. Hare lippen beefden, haar volle boezem zwoegde - maar nu niet
van toorn.
‘Ja’, voer zij voort: ‘ik geloof wèl dat gij ze aannemen wilt, mijne arme surprise.
Ik weet dat ge mij lief hebt; en ik begrijp waarom ge 't mij niet zeggen durft. Wij
beiden gaan onder dat zwijgen ten gronde: ik in dit rampzalige huis, gij in uwe
troostelooze afzondering. Als ge gelooven wilt dat ook ik je liefheb, als ge het hart
vertrouwen wilt
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van een meisje dat arm is, dat de dochter is van een dronkaard, en dat zichzelve
aanbiedt - - Herman - hier, dan breng ik je mijzelve!’
‘Suzette! - lieveling!’..................
‘Riep je, mijn jongen?’ vroeg eene stem achter ons.
‘Halloh! daar is zij al weerom!’ schreeuwde mijn vriend Herman, aldus plotseling
in het boeiendste van zijn verhaal gestoord; en hij sprong op, en sloot zijne prachtige
blonde vrouw in de armen, en kuste haar met al het vuur eens bruidegoms. - ‘Suzet!
ik heb juist onzen gast hier zitten vertellen hoe we aan elkaar gekomen zijn. En als
je niet een kwartier te vroeg van je visite terugwaart, dan had ik hem óók nog aan
zijn verstand gebracht hoe je een m a n van mij gemaakt hebt: eerst, met een kus of
wat, een zaligen gek - en daarna, met tact, geduld en liefde, een sterk, gelukkig
mensch! Hoe ik aan je arm een held werd, dien de drommel nu mag doen blozen!
En hoe we nu al tien jaren na dien gezegenden December-avond - -’
‘Ta ta!’ lachte Suzette, terwijl zij zich voor het klavier zette, en eenige mollige
a r p e g g i o 's ruischen deed: - ‘Beste jongen, hoe kun je zoo dóórslaan? - Het was
immers alles de mist die het deed!’
C. VAN NIEVELT.
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Olympia's verleden.
(Een paar bladzijden uit het leven der oude Grieken)
Wij vragen verlof ons een oogenblik neder te zetten onder het troepje Duitschers
welks ijver, altijd weer aangewakkerd door het enthusiasme der wetenschap, nog
steeds voortgaat de kunstschatten op te delven die de vlakte van Olympia in haren
schoot verborgen houdt.
Vroolijk en gastvrij is het niet in dit onverkwikkelijk oord. Tot een plezierreisje
lokken de ruwe bergpaden en de slechte herbergen van Morea den vreemdeling niet
uit. Bruggen en wegen zijn er nog in denzelfden jammerlijken toestand waarin het
Turksche wanbeheer ze heeft achtergelaten. Maar gelukkig leeft er in het moderne
koninkrijk Griekenland, ook in de regeeringskringen, belangstelling genoeg voor
wetenschap en onderwijs, om er de vrije hand te laten aan de ernstige vreemdelingen
die de opgraving der puinhoopen, en daarmede de ontdekking van een geheel andere
wereld, zich tot levenstaak hebben hebben gesteld.
Merkwaardig is het contrast tusschen den eerbied waarmede in onze dagen het
meest geschonden overblijfsel van
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de kunstwerken der oude Grieken wordt behandeld, en de onverschilligheid, de
minachting, de verdelgingswoede, waarvan de oude goden en heroën het voorwerp
en het slachtoffer zijn geweest, toen ze, in nog bijna ongehavende schoonheid, te
vergeefs bewondering afvroegen aan het oog van den bezoeker; toen Alaric's
plunderzieke scharen, geholpen door den onheiligen godsdienstijver der dweepzieke
monniken die hun tot gids verstrekten, juichend alles vernielden wat hier te vernielen
viel.
Gelukkig had een andere macht, al scheen ook deze, in hare onverstoorbare
onverschilligheid, slechts te willen vernielen, reeds de beschermende hand uitgestrekt
over die schatten der oudheid. Het was de macht der natuur. De verzakkingen van
den bodem, de ongebreidelde stroomen, die onder zand en slib de steenen gebouwen
en beelden begroeven, hadden langzamerhand over al die kunstschatten een
beschermend dek uitgespreid, dat ze voor algeheelen ondergang heeft behoed.
Toch was de tijd der waardeering toen nog verre. Eerst moest zich nog een kleine
schare van christenen te Olympia vestigen, die, zonder gemoedsbezwaar, maar ook
zonder haat, hare armoedige woningen en haar stil bedehuis opbouwde uit de overal
verspreid liggende brokstukken van omgestooten zuilen en omgevallen muren. Wat
deerde hun, die het e e n e n o o d i g e hadden gevonden, die oude wereld der
schoonheid? Men mocht hen zelfs roemen om hun vrijgevigheid, die geen aanstoot
nam aan het samenvoegen van de marmeren blokken der afgodstempels tot een
heiligdom voor den waren God.
Na deze Christengemeente volgde, naar het schijnt, in de vlakten van Elis, een
troepje Slaven, met even weinig eer-
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bied bezield yoor Grieksche kunst en Grieksche godsvereering als de Frankische
ridders die, gedurende een honderdtal jaren, hunne burchten bouwden in den
Peloponnesus. Toen kwamen de Turksche benden, die het oude vernielingswerk van
harte gaarne zouden hebben voortgezet, zoo niet de oude riviergoden reeds voor goed
hun onttroonde broeders in een eervol graf tegen verdere schennis hadden beveiligd.
Eeuwen lang hebben ze in dat graf gerust, die goden en heiligen van den
Olympischen eeredienst, voor goed verweerd en verjaard, zoo men meenen kon, in
die onbewoonde, schaars bezochte vlakte, maar eigenlijk bewaard voor een eervolle
opstanding, terwijl de natuur om hen heen, langzaam verstervend, die vlakte in een
woestenij herschiep.
Sedert de zesde eeuw n. Chr. zwierf slechts nu en dan een herder met zijn kudde
rond op de plek waar zich eenmaal een feestelijk uitgedoste menigte verdrongen had,
die de keurbende van jonge, krachtige mannen wilde zien kampen om den eereprijs.
Daar waar eeuwen geleden fiere rossen en sierlijke wagens door de renbaan vlogen,
tusschen liefelijke boschjes, bevallige beelden en ontzagwekkende tempels, was
welhaast geen leven meer te ontdekken. Geen huizen, geen boomen zelfs, niets dan
armoedige struiken, die hun drooge wortels met moeite vasthechtten in het dorre
zand.
Maar de tijd van het ontwaken is gekomen. De rust der slapende goden en helden
is gestoord. En nu ze zijn opgewekt uit het graf der vergetelheid, schoon verminkt
en gehavend, nu weten ze te verhalen van het rijke leven der oudheid. Niet slechts
als getuige van één enkelen godsdienst treden ze voor ons op. Neen, een lange rij
van goden en idealen laten ze voor onze oogen voorbijgaan, die op den bodem van
het oude Griekenland elkaar hebben bestreden,
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verwonnen, verdrongen, en die, de een na den ander, den geest van dat volk hebben
beheerscht en zijn leven bezield.
Laat ons vluchtig de bladzijden doorlezen die in het ontbloote godengraf van
Olympia geopend voor ons liggen, en de verschillende phasen van Griekenlands
geestesleven nagaan waarvan de jongste opgravingen de welsprekende getuigen voor
ons doen optreden.
Toen Phidias zijn Zeusbeeld voor Olympia ontwierp, gaf hij uitdrukking aan de
volledige ontwikkeling van het Grieksche ideaal, zoodat zijn werk de samenvatting
is van alles wat voor hem door Hellas als groot en verheven was gedacht en
verheerlijkt. Hij had het voorrecht te leven in een tijd toen het zieleleven der Hellenen
geleek op een breeden stroom, die tal van kleinere rivieren in zich had opgenomen.
Het is voorwaar geen gemakkelijke taak, die vertakkingen tot haren oorsprong te
volgen; maar hij die zich de Olympische Zeusvereering als hoofdbron denkt, kan tot
zijne rechtvaardiging aanvoeren, dat, terwijl andere bijmengsels veel aanbieden wat
met de overige godsdiensten overeenkomt, van daar vooral datgene uitging wat aan
Hellas zijne eigenaardige plaats onder de kultuurvolken verleende.
Immers, welke waren de heiligen aan wie het te beurt viel hun beeltenis te plaatsen
in de nabijheid van den god die te Olympia gediend werd? - Geen martelaars of
dwepers, geen door boetedoening bezweken monniken, geen diepzinnig peinzende
Brahmanen, weldoende Buddhapriesters
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of geheimzinnige Isisdienaars. Het waren veeleer gezonde mannen met gespierde
armen, rappe voeten, schoon van bouw, behendig, beraden, kloek en wakker. - Wat
zij den god als meest welkomene gave brachten, was de wedstrijd, waardoor zij het
bewijs leverden hoe zorgvuldig hun lichaam verzorgd en geoefend was. Toen zich
later hieraan de kunst paarde, was de eeredienst volledig. Schoonheid van vormen
en klanken, moed en kracht, maar meer nog geoefendheid en volharding, vormden
het ideaal van den Griek, zooals het zich te Olympia vooral voordoet.
Zulk een man is Odysseus; zulk een halfgod Herakles, die de onsterfelijkheid
verwerft door de kracht van zijn gespierde armen. Slechts ééns in elk viertal jaren
leverde het kleine Olympia dien schoonen aanblik van eene schaar uitgelezen
Hellenen; maar dag aan dag werd de dienst van het lichaam door de jongere mannen
waargenomen in de palaestra. Niet om den vijand te verslaan, of om zijn vaderland
te verdedigen, alleen om aan het lichaam harmonische en gezonde ontwikkeling te
verschaffen, getroostte zich ieder jongeling dat inspannend werk, en rondom de
strijdende knapen verzamelden zich de oudere mannen, met warme belangstelling
gadeslaande, hoe het lichaam der jongeren zich ontwikkelde, hoe de schoonheid van
het Helleensche ras bewaard bleef.
De kunst die onder zulk een lichaam-dienend volk, onder zulk een aanhoudend
gadeslaan der schoone vormen in alle houdingen, een geschikten bodem voor hare
ontwikkeling vond, was natuurlijk de plastiek. Zij is dan ook de andere helft van den
Zeusdienst.
Nooit zijn zoo gunstige omstandigheden voor die kunst teruggekeerd; nooit ook
is naderhand de zuiverheid bereikt
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waarmede de Hellenen het naakte lichaam afbeelden. Het menschelijk lichaam was
dan ook in hun oog het heerlijkste van al het geschapene, en schoon genoeg om zelfs
hun goden tot omhulsel te dienen.
Maar dat lichaam is alleen schoon als het gezond is. Hij die ziek is of gebrekkig,
kan den dienst der goden niet behoorlijk waarnemen, want hij verkeert niet in den
staat van heiligheid, d.i. gezondheid en levenskracht.
Daarentegen is s c h o o n en g o e d één woord, één begrip. De Helleen immers
eerde niet de grootst mogelijke mate van aangeboren sterkte of de hoogste spierkracht
en krijgswoede, maar veeleer de langdurige inspanning en volharding waarmede die
kracht verworven wordt.
De edele houding welke door die oefening tot stand komt, vooral het bedaard
overleg bij den kampstrijd, en de harmonische ontwikkeling der vormen, de
vereeniging van verdedigingsmiddelen waarvan de natuur aan het dier slechts één
enkel schonk, dat alles was het waarvan te Olympia de bewijzen moesten geleverd
worden. Bovendien ontging den Grieken niet de belangrijke invloed van dat alles op
het karakter. Een zoo gevormd man was een vriend op wien in nood te rekenen viel,
die zijn doel bereikte, en rustig bleef te midden van moeielijkheden en gevaren.
Maar andere tijden brachten andere aspiratiën. Na de Achaeërs treden de Doriërs
het meest op den voorgrond, en met hen hun god Apollo. Het overbekende opschrift
van den tempel te Delphi wijst er op, dat de Helleensche godsdienst meer eene zaak
van verstand en hart geworden is. Bovendien mengt zich een stroom van
zwaarmoedigheid door de vroolijke opgewektheid van vroegere geslachten. Dat men
eenmaal het leven zou derven, was eene pijnlijke
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gedachte voor die oude Homerische helden, maar volgens den Solon van Herodotus
zijn de waarachtig gelukkigen alleen zij die reeds het einde huns levens gezien hebben.
Daarnaast doet zich eene andere godheid gelden, vrij wat machtiger dan de
weemoedige Apollo. Dionysus-Bacchus brengt een geheel nieuw element in het
Hellenismus. Opwinding, geestvervoering, godsdienstwaanzin dreigen de rust en
kalmte te rooven aan het Grieksch gemoed. Dat inmengsel was ongrieksch, een
geschenk misschien der Klein-Aziaten, bij wie dit het wezenlijke van den godsdienst
was. Door alle arische volken echter is het slechts tijdelijk en plaatselijk opgenomen,
en, al verlokte het ook hier en daar in later tijden tot betreurenswaardige afdwalingen,
steeds heeft het gezond verstand der Ariërs zulke ziekelijke verschijnselen weten te
keeren. Geen wonder, dat vooral bij het Helleensche volk die ongezonde opwinding
niet lang heeft aangehouden. De zin voor eene ongestoorde gemoedsstemming, de
bewondering van het schoone lichaam, en het aangeboren kunstgevoel, lieten niet
toe dat eene razernij waarbij dat lichaam verminkt werd, terwijl schelle kreten werden
aangeheven en men als uitgeput met schuimenden mond neerzonk, algemeen en
langdurig in Griekenland bewondering wekte.
Zoo zullen dan ook wel de mythen die Bacchus en zijne gezellen als uitgebannen
en vervolgd voorstellen, niet doelen op den ouden onschuldigen wijngod, maar op
dezen gevaarlijken indringer, wiens heftige aangrijping slechts uiterlijke teekenenen
van overeenkomst had met de natuurlijke opgewektheid die het druivensap schonk.
Trouwens, in die sagen is Bacchus ten slotte overwinnaar, en boeten zijne haters hun
tegenstand met krankzinnigheid en dood. Werkelijk wint Bacchus dan ook zijne
plaats in den griekschen eeredienst,
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en de staatsfeesten in Attica, waar de bewoners zich zelve steeds voor de zuiverste
Hellenen uitgaven, werden juist ter zijner eere met den meesten luister gevierd. Maar eerst was de indringer behoorlijk naar Griekschen aard vervormd. Hij was
Helleen geworden, voordat hij het burgerrecht verkreeg. Wel moge in Thebe, waar
het Grieksche karakter nimmer zoo duidelijk zichtbaar was, de woeste
Bacchusvereering inheemsch gebleven zijn, de Atheners daarentegen ontleenden aan
haar eene aanleiding tot ontwikkeling der kunst. Zij dankte haar eene hoogere
bezieling, een stouter vlucht, die uit den zuiver Dionysischen dithyrambus overging
in de tragedie, waarmede het Bacchusfeest gevierd werd; en toen later de zegepraal
van Bacchus op zijne tegenstanders verheerlijkt werd, bestond er eigenlijk meer
grond de overwinning te bezingen van de Grieksche kalmte op ongrieksche
geestvervoering behaald.
Uit die bonte menigte van godengestalten treden alzoo drie hoofdfiguren, Zeus,
Apollo, Dionysus op den voorgrond, en, evenals de natie van Achaeërs, Doriërs en
Ioniërs tot Hellenen samensmolt, zonder dat de onderscheidende merkteekenen geheel
werden uitgewischt, zoo laten zich ook in het Hellenismus de drie genoemde
bestanddeelen min of meer duidelijk waarnemen. Nimmer stonden ze echter als
strijdende secten tegenover elkander, nooit zelfs treden ze geheel zelfstandig op,
maar ze strengelden zich door elkander, om het Hellenismus zijn eigenaardig karakter
te geven.
De mannen die zich in den schouwburg lieten meeslepen tot de Bacchische
opwinding van Aeschylus, eene geestvervoering machtig en aangrijpend, maar
bestaanbaar met goeden smaak en gezond verstand, diezelfde mannen waren gevormd
in de palaestra en togen naar Olympia om den
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triumf te aanschouwen van het welgeschapen en welgeoefende lichaam. Zoo
ontstonden kunstwerken die den gezonden geest te Olympia geëerd niet
verloochenden, en die tevens den aantrekkelijken weemoed van den Apollodienst
met de Bacchische verheffing gelukkig wisten te vereenigen. Tot die volheid hadden
echter nog andere, evenzeer vreemde elementen meegewerkt.
Uit Thracië kwam het zoogenaamde Orphisme. Het treedt op met een geloofsleer
en het aanbevelen eener ascetische levenswijze. Van die leer schijnt het geloof aan
persoonlijke ontsterfelijkheid met reiniging der ziel als voorwaarde, het hoofdpunt
te zijn geweest. Ook de Eleusinische mysteriën, gewijd aan Demeter en Kore, de
aarde en hare vrucht, vereenigd met die van Iacchus, trachtten door symbolische
handelingen en een dramatische voorstelling van de beloonde vroomheid het gemoed
van geloovigen te bevredigen omtrent de wenschen en vragen door de ontwakende
bespiegeling te voorschijn geroepen. Het afwisselend leven en sterven der
plantenwereld, in de Kore-legende neergelegd, was de gereede aanleiding tot
verwachtingen omtrent 's menschen lot na dit leven. Een stap verder in die richting
schijnt het Orphisme geweest te zijn waarvan Dionysus-Zagreus het middelpunt
vormde. Deze Bacchus is de zoon van Zeus en Persephone. Als kind wordt hij door
de Titanen vanéén gescheurd, maar nadat Zeus hen met zijn bliksem heeft verslagen,
wordt het hart van het knaapje hun ontnomen en met een nieuw lichaam bekleed.
Een gedeelte echter was door de Titanen verslonden, en toen zij daarna den mensch
uit hunne ingewanden voortbrachten, leefde in dit wezen eene dubbele natuur, een
deel van den mishandelden Dionysus en de woeste aard der Titanen. Dien
godgelijkenden aard aan te kweeken, dat deeltje
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goddelijkheid te ontwikkelen is volgens de Orphisten het hoogste doel des levens.
Aan hunne stichting ontbrak noch eene geloofsleer, noch een ritus, noch zucht tot
geheimzinnigheid, propaganda en ascetisme, om het den naam van secte te doen
dragen; maar de tijd was voor de Hellenen nog niet aangebroken om daarin veel
verkwikkelijks te vinden.
Na een korte periode van succes werden de Orpheusdienaars uitgelachen en
gehoond, als lieden die zich bij rijke personen wisten in te dringen om uit eigen
belang te speculeeren op hun bijgeloovigheid. Dat Aeschylus, Euripides en Pindarus
Orphisten waren, zal wel zóó moeten worden verstaan, dat zij het edelste van die
leer opnamen en dienstbaar maakten aan hunne kunst. Bij Aeschylus en Pindarus is
zulk een theologische invloed onmiskenbaar, en bij Euripides wordt Hippolytus als
aanhanger van eene bijzondere secte voorgesteld. Zelfs Plato heeft het niet versmaad
enkele ideeën van Orphischen oorsprong tot de zijne te maken; maar een godsdienst
met leer en vormen wierp de Helleen als een lastig juk verre van zich. De palaestra
bleef de plaats waar men werkte aan zijne volmaking, en de kunst der schoone vormen
bleef de uiting van het Grieksche ideaal, al behandelde de dichtkunst in het treurspel
den mensch als denkend en gevoelend wezen.
En toch leefde reeds de wonderlijke man die, hoe nederig en eerbiedig ook als hij
van de goden sprak, hun glans zou doen tanen, eeuwen voordat de Christelijke keizers
den
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tempel te Olympia sloten. In de palaestra lieten de jongeren hunne oefeningen staan
om zich te verdringen naast dien ironieken prater. Men wist dat Socrates' ouders het
volle Atheensche burgerrecht bezaten; anders had men hem wegens zijn uiterlijk niet
voor een Helleen gehouden. Op den marsch en op het slagveld echter zou hij een
Olympia-strijder beschaamd maken, al sproten zijn moed en volharding uit geheel
andere bron. Bij hem waren ze niet door lichaamsharding ontstaan, maar veeleer een
uitvloeisel van eene overtuiging door goed onderscheiden gevestigd. Verachting van
het lichaam en van alle leed en genot daaraan verbonden vormden in hem de
onwrikbare zelfbeheersching in nog hoogere mate dan een langdurige oefening in
de palaestra ze ooit aan bekranste prijswinners geschonken had.
‘E e n i n g e b e e l d s o p h i s t , d i e z i j n e s p i t s v o n d i g e g e l e e r d h e i d
u i t k r a a m t ’ zeiden de oudere Atheners tot elkander, als ze Socrates gewaar werden
omgeven door een groot aantal belangstellende hoorders. Zij ergerden zich wel over
die nieuw-modische wijze waarop de jeugd haar tijd doorbracht, maar zij begrepen
niet dat die man hunne verachting voor eene kennis die slechts weetlust bevredigt
volkomen deelde, en dat er daar in dien kring veeleer een soort bekeeringswerk plaats
vond.
‘H e m z u l l e n d i e b l e e k e m u g g e z i f t e r s t e n m i n s t e n i e t o n d e r
h u n v e r b a s t e r e n d e n i n v l o e d k r i j g e n ,’ dachten ze, toen de schoone
Charmides de palaestra binnentrad, omstuwd door een drom vereerders en vleiers.
- Reeds zetten zij zich neder om het oogenblik af te wachten, waarop de schoonste
der Atheners voor de oefening zijne kleederen zal afleggen, ten einde als kenners
den harmonischen bouw van dat schoone lichaam geheel te
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kunnen beoordeelen. Maar tot hun groote verbazing en ergernis is een vriendelijk
woord van Critias voldoende om hem naast Socrates te doen plaats nemen. Weldra
ontspint zich een gesprek over de vraag wat ingetogenheid is.
Zij achten het beneden zich naderbij te treden; anders zouden ze gelegenheid gehad
hebben op te merken dat Socrates niets l e e r d e , maar den jongeling aan eene pijnlijke
ondervraging onderwierp, die hem weldra beschaamd en neerslachtig de oogen deed
neerslaan. Wat zijn glorie geweest was, is nu ijdel in zijn oog; wat hij gevoelt te
missen, het gewichtigste. Hij heeft de zalige overtuiging van zijne voortreffelijkheid
geheel verloren, en ofschoon een bemoedigend woord van Socrates hem dra zijne
blijmoedigheid doet hervinden, staat het van nu af bij hem vast, dat hij zijn vrijen
tijd voortaan niet in de palaestra maar met Socrates zal doorbrengen, om te zoeken
wat hem ontbreekt.
Zoo leidde Socrates de Helleensche jeugd in eene nieuwe baan, en weldra werd
er door de ouderen over geklaagd dat de oefenscholen voor het lichaam ledig stonden.
Waarlijk, geen dwepend godsdienststichter kon dan ook ijveriger propaganda maken
voor zijne nieuwe richting, dan de kalme Socrates voor zijn rationalisme en zijn edel
plichtbesef. - De diepzinnige werken der wijsgeeren vóór hem, die eene verklaring
van het heelal, eene grondstof aller dingen zochten, had hij onbevredigd ter zijde
gelegd; en, terwijl hij niet moede werd uur aan uur met zijne vrienden te disputeeren,
was het hem niet om w e t e n maar om het h e l d e r i n z i c h t te doen, hetwelk den
juisten maatstaf ter beoordeeling van alle menschelijk streven moest aan de hand
doen en zóó de richtsnoer worden voor den mensch die niet meer naar het instinct
wil leven. - Dat doel te bereiken is moeielijk; misschien
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is het onbereikbaar; maar zulk eene oefening is de bezigheid die den mensch het
meest voegt. - Daartoe moest geworsteld en gestreden worden met niet minder ijver
dan waar het de ontwikkeling van het lichaam gold.
Als bij den worstelstrijd noodigde de meester een der aanwezigen uit om zijne
krachten met hem te meten; maar niet een was bestand voor zijn greep, schoon hij,
als volleerd worstelaar, zorgde dat de toestand van het arme slachtoffer niet hopeloos
werd. Of wel, hij luisterde als kenner naar den strijd die anderen in zijne
tegenwoordigheid bezig hield. Men regelde, als bij elken kamp, vooraf de wijze van
strijden. De één zal vragen, de ander antwoorden, daarna zal men misschien de rollen
eens omkeeren of een versch man voor den vermoeiden in de plaats stellen.
Menige worsteling van dien aard is ons geschilderd door Plato. Ze eindigen dikwijls
zonder resultaat, want hetgeen men zocht, is niet gevonden. Toch glimlacht de
meester, want men heeft den tijd waardig doorgebracht, men heeft het h o o g e r e ,
het denk- en oordeelvermogen geoefend.
Zich zelf bewust te worden, van hetgeen men te zoeken heeft in het leven, waarom
men dít schuwt en dát nastreeft, is het werk dat den geheelen mensch moet innemen
en waarvoor de dienst in de palaestra moet achterstaan. Nimmer te voren was met
zooveel nadruk gewezen op de tegenstelling z i e l e n l i c h a a m . P s y c h e 's dienst
en eenzijdige vereering was aangebroken; maar toch beseften de z o o gewijden
slechts een deel van het wezen der goddelijke gebiedster; want het gevoelsleven was
contrabande bij den overigens niet onvriendelijken voorganger. De bron daarvan
was onzuiver, en aan het d e n k e n d deel alleen kwam van rechtswege het gebieden
toe.
En toch, niettegenstaande die éénzijdigheid, die verachting
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van alle gemoedsuitingen, die den stervenden Socrates er toe bracht zijne jammerende
magen te verwijderen, zonder hen een goed woord waardig te keuren, was de
wijsbegeerte weldra leidsvrouw geworden van alle ontwikkelden. Uit den ouden
eeredienst was het leven geweken. De voegen van het schoone godenbeeld te Olympia
waren losgemaakt door den naar het het uiterlijk misdeelden wijsgeer uit Athene,
lang voordat barbaren het heiligdom plunderden.
Wat ontluikt is frisch, aantrekkelijk en schoon. Het pas uitbottende groen is lieflijk,
zelfs aan de minst aanzienlijke plant of struik, en het jonge kindje mist zelden een
waas dat op volmaakte gezondheid en kracht doet hopen. Maar aangeboren kwalen
ontwikkelen zich op lateren leeftijd, en vergroeingen, als gevolg van verkeerde
leiding, verval door ouderdom en ziekte, staan dat jonge individu bijna zeker te
wachten.
Met de elkander verdringende roerselen der menschheid is het helaas, nooit anders
gegaan, zoodat wasdom en verval van het Hellenismus, om zoo te zeggen, een
mikrokosmus zijn, waarin zich de geschiedenis der geheele menschheid afspiegelt.
Plaats en tijd geven het verschil, maar de loop der verschijnselen is steeds dezelfde.
Benijdenswaard waren dan de tijden waarop een nieuw denkbeeld, waarvoor men
leven en strijden kon, als het ware in de wereld geworpen werd. De nieuwe richting
schonk een opgewekt leven; zelfs de tegenstand van het oude, dat slechts noode
week, verhoogde kracht en moed door de noodzakelijkheid van den strijd.
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Als echter dat oude goed en wel is verdrongen, heeft het nieuwe reeds zijne grootste
aantrekkelijkheid verloren, en pijnlijk zijn de tijdstippen waarop het gebouw, waarin
men voor altijd den mensch een rustig plaatsje meende bezorgd te hebben, door eigen
verval in elkander stort, voordat men eene andere woning in gereedheid heeft.
In zulk een toestand bevindt zich het Hellenismus vier eeuwen na Socrates. Het
Olympische feest is eene publieke vermakelijkheid geworden, waar slechts athleten
van beroep bewondering oogsten. De ‘voortreffelijken’ zwoegen niet langer in de
heete Julizon te midden van het d w a r r e l e n d o p g e j a a g d e O l y m p i s c h e
s t o f . Zij verkiezen daarboven de muffe vertrekken der gebaarde philosophen.
En toch hadden zich de heroën van Olympia reeds lang gewroken op hunne
aanranders. Eenige eeuwen voordat het wachtwoord des keizers hun dienst deed
ophouden, was een veel wreeder vonnis over de wijsbegeerte uitgesproken. Lucianus
is de man uit wiens mond wij dat oordeel vernemen, geveld in naam van 't gezond
verstand.
Het luidde: verbannen zij alle gephilosopheer, onder welken vorm ook; want het
is onnoodig voor het leven, beuzelachtig in de oogen van den onpartijdige, en
schijndeugd kweekend, zooals blijkt uit het leven zijner beoefenaars; het levert slechts
teleurstelling, omdat het najaagt wat onbereikbaar is, en het werkt verderfelijk, wijl
het kracht die elders nuttig kon gebruikt worden, door ijdel gezwets afstompt.
Het is de arme Hermotimus, een niet minder ijverig leerling der wijsbegeerte dan
voor eeuwen de schoone Charmides, door Socrates gewonnen, die door den satirieken
Lucianus aan dit stortbad onderworpen wordt.
Natuurlijk heeft hier, als ieder ander schrijver van dialo-
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gen, de auteur het voorrecht zijne tegenpartij te laten zeg gen wat hem zelven het
best te pas komt. Terwijl we dan ook verwachten dat de aldus in 't levend vleesch
gebrande Hermotimus zal opvliegen en den aanrander zal te lijf gaan, is hij, na eenige
weemoedige tranen, dadelijk gereed zijn philosophenbaard te laten afscheren; en
wanneer hij voortaan een wijsgeer ziet aankomen, zal hij zich, als voor een dollen
hond in veiligheid stellen. Maar al heeft Lucianus zijn vriend gered uit de handen
der dollen en verdwaasden, tien tegen één dat Hermotimus zich spoedig weer een
baard van ander fatsoen zal laten groeien. Wat wij niet vernemen, durven we hier
gerust door de fantasie aanvullen. Van de wijsbegeerte genezen door de pijnlijke
operatie van Lucianus, zal hij een aanhanger worden van den een of anderen
geheimzinnigen wonderdoener. Dat soort van menschen was talrijk in zijn tijd.
Ten slotte zal hij waarschijnlijk Christen worden, en met hem de geheele Grieksche
wereld. Alles wat onder leed en wanhoop gebukt ging, zou toevlucht en troost vinden
in den godsdienst van wereldverzaking, die uit het oosten de klassieke landen was
binnengedrongen. Tegenover de Grieksche philosophie stond verkondigd te worden,
dat alle dwaasheid wijsheid, en alle wijsheid dwaasheid geworden was. Tegenover
Stoïsche plichtenleer zouden zich verheffen de eischen van hart en gemoed, en de
bron van kennis zou niet het menschelijke oordeel maar de hemelsche inspiratie zijn.
Daarover zouden Lucianus en de zijnen blijven glimlachen, maar alle Hermotimi
zouden juichen en tranen van verrukking storten. Voor eeuwen had de menschheid
bevrediging gevonden. Inmiddels echter wachtten de Olympische goden hun tijd
geduldig af. En toen de kunst dreigde onder
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te gaan door de éénzijdige wereldverachting, toen scherp denken een zondig
bedriegelijk vermaak, en slaperige meditatie een godgevallig werk heette, bleek het,
dat de grieksche heroën wel in zand en slik bedolven lagen, maar toch de menschheid
niet vergeten hadden. Eene reactie verfrischte de wereld, waartoe de Olympische
Zeus en de Socratische Plato goedgunstig samen werkten.
Ook latere tijden brachten nieuwen rijkdom, maar altijd heeft de menschheid er mede
gesold, gelijk een kind, dat elk nieuw speelgoed eerst als de grootste schat op aarde
beschouwt, het daarna verminkt, en het eindelijk wegwerpt, wanneer iets nieuws het
komt verrassen. Zoo de mensch zich dus arm gevoelt, trots al die toegeworpen giften,
zal het misschien meer aan het gebruik dan aan de gaven liggen, en schijnt de tijd
aangebroken om niet naar nieuwe te hunkeren, maar om te leeren gebruiken wat men
in vroeger tijd verworven heeft.
Onvruchtbaar schijnt de vraag, wat nu weer ter aanbidding op een voetstuk zal
geplaatst worden. Die éénzijdige vereering is reeds op zooveel pijnlijke teleurstelling
uitgeloopen, dat het veiliger zal zijn voor dezen tijd een andere taak aan te wijzen.
‘Zamelt,’ zoo schijnt de geheele geschiedenis ons toe te roepen, ‘zamelt eerst alles
weer op wat gij hebt weggeworpen, en zoekt daaruit bijéén wat gebleken is van
blijvende waarde te zijn voor alle geslachten. Graaft de heroën van Olympia, en waar
ze maar elders te vinden zijn, op, en sticht een Pantheon, waar naast elkander allen
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hunne bescheidene plaats vinden die te eeniger tijd geest of hart der menschheid
boeiden en vervulden. Boven dien tempel zou het opschrift passen: g e e n
v e r g o d i n g o f a a n b i d d i n g , m a a r w a a r d e e r i n g .’
Te zorgen, dat geen denkbeeld te vergeefs in de wereld werd gebracht, eischt eene
arbeid, waarvan de opgravingen te Olympia de symbolische voorstelling kunnen
zijn, een werk, dat wellicht jaren en eeuwen aan de besten levensmoed en levenskracht
kan bijzetten, en dat zoo een afdoend middel zijn kan tegen de mistroostige
levensbeschouwing die allen min of meer dreigt neer te drukken.
Deventer.
Dr. H.G.A. LEIGNES BAKHOVEN.
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‘De humanist.’
Ik had een vriend die dweepte met zonnewarmte, met zuidenwindjes en bloemengeur.
In verzen en in proza bezong hij het voorwerp zijner innige vereering. Wij, zijne
kennissen, ontvingen geen brief van zijne hand of er kwam eene tirade in voor over
het natuurgenot dat hij gesmaakt had of nog hoopte te smaken; en had hij het in den
brief zelven verzuimd, dan kon men rekenen op een post-scriptum. Het was alsof de
mode zich zijner ontfermd had, toen zij, eenige jaren geleden, het gebruik invoerde
van postpapier waarop een zwaluw was afgebeeld die, gelijk Noach's duive haar
olijftak, een netjes gesloten couvert in den snavel droeg; sints dien tijd heeft hij nooit
op ander papier geschreven.
Zelf was hij zulk een zwaluw. Soms, wanneer de sneeuw nog pas begon te smelten
en de thermometer niet wist of hij het wagen zou voor goed de hoogte in te gaan,
terwijl nog geen enkele half verkleumde ooievaar bibberend in het oude nest was
neergestreken, ontmoetten wij elkaar op de sociëteit met den uitroep: ‘Het wordt
lente, een opgewekte brief van Floris!’
Ook voor het publiek schreef hij gaarne; over zaken van
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zeer verschillenden aard voerde hij met goed geluk de pen; en daar hij veel wist en
veel had nagedacht, zoo was zijn werk soms uitmuntend. Maar altijd vond men in
zijn artikel een paragraaf, een volzin (bij uitzondering stelde hij zich met een
tusschenzin tevreden) waarin zijn hartstocht voor zonnewarmte en zonnegloed, voor
het groene woud en den kleurigen hof zijne sporen had achtergelaten. Meestal
glimlachte de redactie en nam zij den volzin mee in den koop. Maar soms liet een
een frommelende vuist, ter wille van dit ‘hors d'oeuvre’, het gansche stuk in de
opgesperde kaken van den prullemand verdwijnen. Daar de schrijver dit lot met de
besten deelen moest, zoo viel het hem licht zich daarover te troosten. Bovendien
zorgde hij dat er van al wat zijne pen voortbracht een afschrift in zijne portefeuille
bleef berusten. Want hij had werkelijk een ‘portefeuille’. Dit meubel, dat bij de
meeste letterkundigen niet meer is dan een mythe, was bij hem een tastbaar voorwerp
van rood marokko-leder.
Eens kwam de lust bij hem op om al wat over het bijzonder voorwerp zijner liefde
daarin verspreid lag te verzamelen. De kleine snippers en de groote bladen werden
zorgvuldig nagezien en gerangschikt. Toen verdeelde hij de geheele collectie in twee
pakjes; het eerste bevatte al wat in zijn brein was opgekomen van October tot Mei;
in het tweede lag alles bijeen wat zijn pen had voortgebracht tusschen Mei en
September. Daarna schreef hij boven het eerste pakje: D e L e n t e b o d e , boren het
tweede: D e B l o e m i s t .
Met een paar vrienden vond ik eens gelegenheid in dit pakje te snuffelen. Eerst
openden wij D e L e n t e b o d e . Een frissche geest woei ons te gemoet uit menige
dichterlijke ontboezeming, uit menige wijsgeerige gedachte. Aan echt gevoel, aan
waarheidszin, aan vertrouwen in de toekomst
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haperde het nergens. Maar nu en dan sloegen we van verbazing de handen ineen of
schaterden wij het uit, verrast door den zonderlingen inhoud van sommige blaadjes.
Wie zou ooit in een verzameling die D e L e n t e b o d e ten titel voerde stukken
gezocht hebben als deze: een heftige kritiek van de bestaande politiebepalingen
betreffende het wegruimen van de sneeuw; een nijdig pamphlet tegen de leerlingen
eener school die hem met sneeuwballen hadden geworpen; een bijtende satire op den
thermometer van zijn buurman, die een paar graden te laag stond; een acte van
beschuldiging tegen den schoorsteenveger, omdat de Maartsche stormen de rook in
zijn kamer hadden doen neerslaan; nota's zonder tal tegen allerlei personen die zich
met een prettig gezicht de handen hadden gewreven juist toen zij, in een felle koude,
de vensters van zijn studeerkamer waren voorbijgewandeld; zelfs vonden wij de
minute van het banvonnis dat hij over een zijner vrienden had uitgesproken, die in
de mist had geloopen zonder een verkoudheid op te doen.
Ontstemd over die ontdekking - want wij betreurden het, dat een man van geest
en gemoed zoo kleingeestig en zoo kinderachtig hatelijk kon wezen, - legden wij het
eerste pakje ter zijde en wendden wij ons tot D e n B l o e m i s t . Nu zou het toch
wel gedaan zijn met die gemelijke uitvallen. Onze vriend had immers zijn zin
gekregen. Flora had haar rijk gevestigd; de lente was gekomen, de zomer was gevolgd,
de zon had gezegevierd. Iederen dag had hij met open venster kunnen werken; de
opwekkende geuren van meidoorn en lenteroos, van sering en reseda waren zijn
kamer binnengedrongen, en de helft van den tijd had hij 's avonds kunnen thee drinken
in zijn priëel. En toch, helaas! ook in dezen bundel ademde niet alles lentelucht en
zonnegloed.
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Reeds in de eerste blaadjes vonden wij een paar uitvallen tegen vreemdelingen die
in Mei nog met een pels hadden geloopen; eene verhandeling over den termijn binnen
welken het een mensch geoorloofd is zich met een demi-saison te wapenen; een
verdachtmaking van de wieders, die een handvol onkruid juist tegenover zijn venster
hadden laten staan; zelfs een bijtend versje tegen de doorn die hem, terwijl hij zijn
rozen verzorgde, gestoken had.
Wij lazen dien dag niet verder, en legden de beide bundeltjes weer op hun plaats
in de roodlederen portefeuille.
Aan dezen vriend doet Dr. J. Va n V l o t e n mij denken. Ook deze geleerde heeft
- behalve zijn taalkundige en wijsgeerige studies - zijn zonnegloed, zijn bloemengeur,
zijn lentelucht en zonneglans waarmee hij dweept. En onder al wat er verkwikkelijks
en koesterends in de wereld is, koos hij waarlijk niet het minste. Op het gebied van
het geestelijk leven der menschheid ligt zijn ideaal; een tijdperk van zuiver
menschelijke beschaving en veredeling is het jaargetijde naar welks triumf hij
verlangend uitziet, voor welks zege hij zelf het harnas heeft aangegord. Ook hem
heeft zijn ideaal allerlei gedachten, indrukken, ontboezemingen in het hoofd en in
de pen gegeven; en wat hij daarover schreef onthoudt hij niet gaarne aan zijne
vrienden, nog minder gaarne aan zijne vijanden. Een volgend geslacht zal in twee
bundels het daarover geschrevene bijeenvinden; want ook Dr. Van Vloten verdeelde
daartoe zijn leven in twee tijdperken. Wat hij schreef van 1869 tot 1882 noemde hij
de Levensbode;
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van 1882 tot een nog onbekenden termijn verschijnt D e H u m a n i s t 1).
Indien Dr. Van Vloten niet zoo bang was voor het woord g e l o o f ; indien de titel
van zijn tijdschrift ons niet zoo bepaald verzekerde dat hij voor ‘geloofsvrije’
beschaving ijvert, dan zou ik lust hebben die naamsverandering een geloofsdaad te
noemen. Wanneer de L e v e n s b o d e zijn mandaat nederlegt en D e H u m a n i s t
het predikambt overneemt, dan kan dit toch niets anders beteekenen dan dat de tijd
der aankondiging verstreken is en die van de vervulling der belofte is aangebroken.
Mij dunkt, de redacteur van het laatste tijdschrift moet dien van het eerste zoowat
beschouwen als zijn Johannes den Dooper; en zoo d e H u m a n i s t tot motto gekozen
had: ‘de tijden zijn vervuld, het koningrijk is gekomen, gelooft in het evangelie!’ er
zou geen reden geweest zijn om zich daarover te verbazen.
Maar hoe kwam Dr. Van Vloten er toe om juist in 1882 zijn tijdschrift dien
beteekenisvollen herdoop te doen ondergaan? Voor mijn vriend Floris was het
gemakkelijk zijn L e n t e b o d e van zijn B l o e m i s t te scheiden. Hij had den kalender
slechts op te slaan. Wat deerde het hem of de Maartsche buiën in Mei nog niet van
de lucht waren, of de jonge bloesems ineenkrompen onder den killen adem der
nachtvorsten? Al wat na primo Mei geschreven werd, behoorde in het tweede pakje
t'huis.
Maar wanneer een denker het oogenblik vaststelt waarop de profetie in vervulling
treedt, waarop de beloofde dag is

1) D e H u m a n i s t , tijdschrift voor geloofsvrije menschelijke beschaving en veredeling, op
onbepaalde tijden in 't licht gegeven door J. Va n V l o t e n ; Eerste stuk. Haarlem 1882.
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aangebroken, waarop de lange rij der ‘Kristeneeuwen’ door die der ‘Menscheneeuwen’
wordt vervangen, - dan ligt in zulke eene verklaring, zoo zij geen daad van willekeur
is, een goede dosis geloof verborgen. Men vertrouwt dat het nu wel gaan zal, dat de
door enkelen ingeslagen weg steeds meerderen zal lokken, dat de wolken van het
vooroordeel, die nog dreigend in de lucht hangen, tot een aftrekkende bui behooren
en geen nieuwe onweders voorspellen.
Doch om dit alles in het jaar onzes Heeren 1882 te gelooven, daartoe is moed
noodig. ‘Geen Jood, noch Kristen - maar Mensch!’ roept men uit met Lessing; en
op hetzelfde oogenblik is in twee ontzaggelijk groote landen een strijd ontbrand
tusschen Kristen en Jood die aan den den haat der Middeneeuwen herinnert. Men
achte dien strijd niet gering! Van het barbarenland aan de oostelijke grens van Europa
moge het lot der ‘Menschheid’ voor het oogenblik niet veel te duchten hebben, is
men zoo zeker dat Duitschland zijn overwicht niet ook nog eens op dit punt
misbruiken zal? Fel waait er de wind uit den hoek der reactie. Met klimmend sukses
sticht de Academische jeugd er zijn antisemitische bonden, en door den bloem der
studeerende jongelingschap, niet minder dan door duizenden werklieden wordt de
hofprediker-agitator toegejuicht, die nog onlangs openlijk met de diepste minachtig
spreken dorst van de inzamelingen ten behoeve der vervolgde Joden, en deze
philantropie als een ongelukkig ziekteverschijnsel dorst brandmerken. Het is waar,
de Nederlandsche toestanden geven op dit éene punt meer moed. De stem van den
edelen Harting, die hulp vroeg voor de verjaagden eenvoudig omdat zij menschen
zijn, vond weerklank bij geloovigen en ongeloovigen beide. Maar dat ook in ons
lieve vaderland de onverdraagzaamheid nog tieren
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en razen kan, bewijzen, om niet meer te noemen, ‘de Rotterdamsche stoutigheden’,
die ook aan den redacteur van D e n H u m a n i s t niet ontgaan zijn1). En wie
waarborgt ons dat, bij de invoering van het algemeen stemrecht - een eisch van het
democratisch beginsel die op den duur toch bevredigd zal moeten worden - of zelfs
bij zeer gevoelige censusverlaging, onverdraagzaamheid en bekrompenheid niet nog
eens iets van het oude gezag zullen herwinnen? Weet men in Nederland niet reeds
de titularissen aan te wijzen voor een aanstaand ministerie van theocraten of
clericalen? En deze machthebbers zullen toch waarlijk van Vloten's motto niet vooraan
plaatsen in hun nieuwe Grondwet!
Zoo is er dan waarlijk nog wel wat geloof, en niet weinig zelfs, noodig om nu
reeds te durven verklaren: de era van het Humanisme is begonnen!
Toch durft Van Vloten die verklaring contrasigneeren. En wij zullen niet zeggen
dat hij ongelijk heeft. Integendeel. Er is werkelijk grond om te vertrouwen dat het
hardnekkigste en jammerlijkste van alle vooroordeelen, het theologische, zijn langsten
tijd heeft gehad. Want voor ééne macht moet het onherroepelijk zwichten, en juist
die macht is de glorie onzer eeuw: de macht van kennis en nadenken. Wat eenmaal
door de wetenschap veroverd is, blijft der menschheid onvervreemdbaar eigendom.
Wie langs wetenschappelijken weg er toe gekomen is zijne vroegere opvattingen te
vooroordeelen, dien is het voor goed onmogelijk geworden dat vonnis te herroepen.
De oude voorstellingen mogen nog een poos lang hare bekoring voor hem behouden,
zijn vertrouwen hebben ze voor goed verbeurd. Een mensch kan veranderen

1) De Humanist blz. 123 vlg.
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van smaak, van sympathie, van levensopvatting, van godsdienst zonder dat hij
eigenlijk weet te zeggen waarom. Maar een wetenschappelijk resultaat verruilt hij
niet tegen een ander, tenzij de gronden welke tot dien ruil hem nopen, klaar en helder
hem voor oogen liggen. Hier heerscht niet de i n d r u k , maar het i n z i c h t . En wat
iemand g e z i e n heeft, met open oogen gezien, van alle zijden bekeken, is geheel
iets anders dan hetgeen hij alleen heeft g e v o e l d . De voorstelling die hij er van
behouden heeft bepaalt voor goed de richting van zijn denken en doen. Om te keeren
op den ingeslagen weg is hem niet meer mogelijk, - tenzij het oog des ongelukkigen
door waanzin worde beneveld, of tenzij een vervloekt eigenbelang hem er toe verleide,
met moedwillige zelfverblinding zich het gezicht te benemen.
En daarom zal de wetenschap het altijd meer moeten winnen van mythe, legende,
dogme en illusie. Daarom zal de mensch die in zijne kinderjaren met warme liefde
hing aan het ongeziene, het onkenbare, het bovennatuurlijke, het mysterie, zich, man
geworden, bij voorkeur wenden tot het kleine veld dat met scherpe omtrekken open
ligt voor zijn blik.
Natuurlijk kan de volksgeest, met lichtschuwheid geslagen, nog langen tijd de
macht onthouden aan haar die het recht tot heerschen bezit; natuurlijk zal de ‘hoogere
politiek’ zulk een volkskwaal volgaarne dienstbaar maken aan hare fijne berekeningen.
Maar ten slotte ligt er toch te veel genot voor een menschenoog in het opvangen van
een zonnestraal, dan dat men aan het genezen dier kwaal zou behoeven te wanhopen.
Dit feit rechtvaardigt het zelfvertrouwen van den moedigen H u m a n i s t .
Wij nemen het dus aan; de ‘geloofsvrije Menscheneeuwen’ zijn begonnen. Maar
zijn we nu waar we wezen moeten? Is
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er nu eene aannemelijke oplossing gevonden voor alle vragen die in vroeger tijd door
een machtwoord werden beslist? Ligt er althans een antwoord gereed op de
gewichtigste van alle, op die welke voor de praktijk van het leven de hoogste waarde
hebben? Ach, een kind weet zooveel meer dan een man, omdat het zooveel meent
te weten; het is zooveel moediger en voortvarender, omdat het de bezwaren niet telt,
de gevaren niet ziet.
Dr. Van Vloten beschikt in dit opzicht over een optimisme dat men hem zou kunnen
benijden, indien men niet huiverde voor de naïveteit die er in verscholen ligt. Ik vrees
dat hij nog niet alles ‘heeft te niet gedaan wat eens kinds is.’ Het is waarlijk alsof de
taak van den H u m a n i s t in dezen niet moeielijker is dan die van den B l o e m i s t
van mijn vriend Floris. Wanneer deze aan het publiek de lommerrijkste plekjes had
aangewezen, de wandelpaadjes had opgenoemd waarlangs de meeste bloemen
geurden, dan kon men onbevreesd zijne aanwijzingen volgen. Men zou altijd tevreden
t'huis komen van de gemaakte wandeling. Maar de zaak wordt toch wel wat
ingewikkelder, wanneer een ‘geloofsvrij’ mensch een tocht moet ondernemen langs
de tallooze kronkelpaden van het leven.
Het eerste stuk van het nieuwe tijdschrift bevat een voordracht over ‘den grondslag
der humanistische zedewet’, waarin voortreffelijke bedoelingen, edele gevoelens,
ware gedachten bij menigte te vinden zijn, maar waardoor de quaesties van levensdoel,
van plicht en recht toch waarlijk niet voor goed van de baan geschoven worden. Het
klinkt zoo eenvoudig, als men zegt: ‘Ieder welberaden mensch kan voor zijn zedelijk
leven een steunpunt erlangen hechter dan eenig geloofsbegrip, en dat hem voor goed
een vasten grond onder de voeten geeft.
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Hij heeft zich eenvoudig af te vragen wat de mensch van aard en aanleg is. Daarop
geeft de natuur hem een afdoend antwoord. Van alle natuurgewrochten onderscheidt
zich de mensch door zijn hoogeren aanleg. Gelijk de bloem van nature tot bloeien
bestemd is, zoo is de mensch geroepen tot verstandelijke en zedelijke ontwikkeling
en beschaving. Voldoet hij daaraan, dan voldoet hij aan de taak hem door de natuur
opgedragen, gelijk de bloem wanneer zij gaat bloeien. En meer heeft hij inderdaad
volstrekt niet noodig om te weten wat hem in het leven te doen staat. Zijn p l i c h t
ligt hem daarin voor oogen. Of zal hij zich om dien p l i c h t niet bekommeren,
bewerend dat hij r e c h t heeft om het in de wereld naar zijn genoegen te hebben?
Een maatschappelijke drogreden! En bovendien; bestaat het grootste genoegen voor
iemand die zich mensch weet en gevoelt, niet juist hierin dat hij, met achterstelling
van stoffelijken welstand, zich als mensch ontwikkelt, beschaaft en veredelt? Zoo is
in hetgeen de natuur zelve onwillekeurig als p l i c h t voorschrijft, ten slotte ook het
hoogste geluk te vinden. Het beginsel waarvan men in het nieuwe tijdvak der
wereldgeschiedenis zal hebben uit te gaan, is dus, kort en klaar: het eenvoudig maar
volhardend op volgen van zijn menschelijke roeping door de natuur zelve
aangegeven’1).
Niemand zal ontkennen dat dit een voortreffelijk thema is voor een humanistische
preek. Maar een skepticus onder de toehoorders zal licht nog ongeveer evenveel te
vragen hebben als toen hij vroeger naar ‘moderne’ preken ging luisteren. Of is het
zoo uitgemaakt wat de mensch van

1) Men leze de geheele voordracht: ‘Het menschelijk plichtbesef’, t.a.p. blz. 141 vlg.

Los en vast. Jaargang 1882

149
aard en aanleg is? Is de m e n s c h eigenlijk wel iets meer dan eene abstractie? Ieder
onzer is nog iets anders dan m e n s c h ; of, wil men, hij is mensch op een bijzondere
manier, in een bijzonderen kring, onder bijzondere omstandigheden. En dat bijzondere,
waaraan hij al zijn aandacht moet schenken, zoo hij niet een onpraktische droomer
wil zijn, stelt het algemeen menschelijke soms allerwonderlijkst in de schaduw. Een
goed Spartaan werd eertijds een dief; een goed Semiet werd in vroeger dagen een
Farizeër of een heidenverachter; een goed Romein verging van nationalen trots; een
goed soldaat wordt in Duitschland nog altijd een ‘willenlose’ machine; een goed
veldheer acht het medelijden een even slechten raadgever als de vrees; een goed
geleerde onttrekt zich aan sociale bemoeiingen, die hem hinderen zouden bij de
beoefening van zijn studievak. Bovendien, zegt de skepticus, zou het niet eenmaal
wenschelijk zijn dat alle menschen, naar het bekende versje, ‘wijs waren’ en ‘wel
deden’; het zou een vervelend paradijs wezen; leegloopers hebben we noodig; een
wijze heeft er aanspraak op dat er een dozijn domooren schuilen onder zijn
toehoorders, en hier en daar zijn een paar boeven niet misplaatst; wat zou er van de
wereld worden indien het naäpen uit de mode kwam? ‘Es muss auch solche Käuze
geben!’
De skeptikus heeft nog lang niet uitgepraat. Plichten die de natuur voorschrijft?
zegt hij. Ik heb er nooit van gehoord. De heer Van Vloten zegt dan ook wijselijk, dat
zij die wetgevende macht ‘onwillekeurig’ uitoefent. Maar zulk een plicht, die mij
‘onwillekeurig’ voor de voeten valt, boezemt mij al even weinig eerbied in als de
donderslag die onwillekeurig mijn huis doet dreunen. Inderdaad, de natuur is voor
plichtsvervulling en plichtsverzuim vrij onverschillig.
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Zoo zij er prijs op stelde dat ieder mensch den aanleg ontwikkelde waarmee zij hem
ter wereld doet komen, zou zij ook wel wat omzichtiger zijn in het behandelen harer
creaturen. Maar, zoo zij de bloem ‘bestemd heeft tot bloeien,’ dan vindt ze er soms
een ontzettend vermaak in dat bloeien te beletten of, erger nog, zij vervangt die
zoogenaamde bloeitaak door een minder aangename opdracht: ontsieren, steken,
vergiftigen. Tegenover de menschen is zij al even hardhandig en zonderling; soms
fatsoeneert zij al zeer onbeholpen schedels, en met tronies komt zij voor den dag
waarop zij als dagtaak duidelijk heeft geschreven: zoo min mogelijk denken, zooveel
mogelijk eten en slapen. En, wat dat hoogste geluk betreft dat in plichtsvervulling
gelegen is, gelooft gij niet dat er luidjes in overvloed zijn die van de aarde zullen
heengaan zonder het een enkel oogenblik betreurd te hebben dat ze geen Spinoza,
geen Coornhert, geen Paulus, geen Willem de Zwijger waren?
Ik wil den skepticus niet langer aan het woord laten, want ik vind hem even
onuitstaanbaar als Dr. Van Vloten hem vindt. Maar ik neem niet aan om hem door
de lectuur der twaalf bladzijden uit het nieuwe evangelie te overtuigen dat hij niets
anders is dan een ellendige sofist. Zulk eene ‘Abfertiging’ durf ik niet voor mijne
rekening nemen. En of Dr. Van Vloten het er op den duur bij laten wil, zal de tijd
moeten leeren. Misschien kan zijn vriend Dr. Betz, die uit de L e v e n s b o d e mede
overstapte in den H u m a n i s t , hem hierbij van dienst zijn. Want, merkwaardiger
wijze, is deze denker vrij wat minder optimistisch en acht hij de zedelijke quaestie
vrij wat minder eenvoudig dan zijn vriend de hoofdredacteur. In ditzelfde nummer
van het nieuwe tijdschrift, een paar bladzijden vroeger, leest men: ‘Op zich
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zelve openbaart de rede ons niet wat zedelijk is, wat onzedelijk... Doch indien haar
wetenschappelijke gegevens ten dienste staan? Ja, dan toont zij altijd ontwijfelbaar
aan wat behoort gedaan te worden; wel te weten door hem voor wien die gegevens
wetenschappelijk waar zijn’1). ‘Iemand met volmaakte wetenschappelijke gegevens
en van alle hartstochten vrij, zou nooit aarzelen; een menschdom uit zulke menschen
bestaande, zou onveranderlijke en onverbeterlijke zedelijkheidsbegrippen hebben’2).
Maar wie zal in het eerste jaar van de eerste der ‘Menscheneeuwen’ zulk een
mensch gaan zoeken! Dr. Betz gaf dan ook die persoon slechts als een hypothetisch
wezen, als een fantasieproduct ten behoeve zijner argumentatie voortgebracht, als
een ‘hominem ad argumentum.’ Deze schrijver geeft verder nog eenige zeer
behartigingswaardige wenken over het verschil tusschen w e t e n wat gedaan moet
worden en d o e n wat men weet dat alzoo behoort te geschieden. ‘De handelingen,
zegt hij, worden niet uitsluitend bepaald door de kennis van hetgeen behoort te
geschieden; maar ook andere drangredenen, onze hartstochten, bijvoorbeeld, zijn
daar van invloed op. Welke drangreden den doorslag geven zal, is, wegens de
onvolkomenheid onzer menschenen zelfkennis, van te voren niet te beslissen. Op
welken grondslag onze plichtenkennis ook moge steunen,’ (het humanistische
standpunt heeft daarin, volgens Dr. Betz, dus niets voor boven het geloovige), ‘die
kennis is en blijft slechts eene van de vele drangredenen welke bij de bepaling onzer
handelingen in het spel komen, en van wier onderlingen

1) T. a. pl. blz. 39.
2) T. a. pl. blz. 40.
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strijd de uitslag niet te berekenen valt zoolang wij niet alwetend zijn’1).
Nu, dit laatste, dat w e t e n en d o e n twee zijn, zal de hoofdredacteur zijnen
medewerker wel toegeven. Liet hij zelf, de humanist bij uitnemendheid, de vurige
apostel van het liefdesevangelie, zich niet dikwijls verleiden tot een liefdeloos en
onbillijk oordeel over menschen wier gemoedsleven voor hem een geheim was, naar
wier motieven hij slechts raden kon? Maar ook de eerste opmerking, over het
moeielijke om den inhoud onzer plichten te bepalen, (van d e n plicht in het algemeen
wil Dr. Betz zelfs niets weten) kan hem bij gelegenheid te stade komen. In de
medewerking van den medicus-wijsgeer ligt dus een correctief dat voor den
H u m a n i s t werkelijk veel goeds belooft.
Maar ik meen dat men den skeptikus, die aarzelt om de nieuwe boodschap van
het humanisme zoo maar voetstoots te aanvaarden als het eeuwige evangelie, nog
meer kan toegeven. Hoezeer men ook zelf ingenomen moge zijn met de emancipatie
van zijn geest, welk een prijs men ook stellen moge op den titel van ‘geloofsvrij
mensch’, en hoe onmogelijk het ons ook geworden zij om het oude juk ooit weer op
de schouders te laden, - toch valt het niet te ontkennen, dat de geloovige boven den
‘geloofsvrije’ althans één ding voor heeft. Hij bezit een d o g m e , dat wil zeggen,
hij meent te weten van dingen die voor een ander verborgen zijn; en ingebeelde
wetenschap bewijst denzelfden dienst als echte zoolang men hare valschheid niet
heeft ingezien. Dit dogme betreft niet onverschillige zaken; het behelst eene
metafysica. Het doet uitspraak over het wezen en het doel der wereld,

1) T. a. pl. blz. 42.
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het wijst den mensch een zeer bepaald levenseinde en levensdoel aan in het verschiet.
Zoodoende geeft het een kleurigen, scherp omlijnden achtergrond aan zijn gansche
bestaan. Op dit dogme berust, bij den geloovige, zijne overtuiging dat hij plichten
te vervullen heeft, en zijne wetenschap welke die plichten zijn; aan de voorstellingen
waarmee het zijne verbeelding voedt, ontleent hij een sterken prikkel om te doen wat
hem is opgelegd.
Maar wij, die met het dogme, onder welken vorm ook, gebroken hebben, omdat
wij niet anders konden, - wat weten wij af van een wereldplan, van eene idee die
verwezenlijkt moet worden, van een scherp omschreven doel waarnaar wij te streven
hebben? Het bovenzinnelijke ontsnapt ons aan alle zijden, en de werkelijkheid geeft
meer stof tot vragen dan tot antwoorden. Wij hebben geen decoratief om voor den
ouden achtergrond in de plaats te stellen. Dit is zeker geen reden om het scherm te
laten vallen, om onze rol op te geven, of met die van figurant ons te behelpen; geen
reden vooral om de aanwijzingen te wantrouwen die wij bezitten en die, daar zij op
onderzoek en nadenken berusten, niet, zooals de vroegere, door een c h a n g e m e n t
à v u e (of beter, d e v u e s ) voor onze oogen kunnen worden weggetooverd.
Maar wie zich geen illusie maakt omtrent zijne verzekerdheid in geestelijke dingen,
die zal, vooreerst, zijne taak niet te licht tellen en zich niet te spoedig voldaan
verklaren over de nieuwste oplossing der zedelijke levensquaestie; en, ten andere,
zal hij niet minachtend nederzien op hen die het steunpunt van het dogme nog niet
kunnen missen, en zal hij huiverig zijn om met woesten ijver propaganda te maken
voor zijn ‘geloofsvrij humanisme.’
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In dat dogme bezit de geloovige nog iets anders dan ver zekerdheid: hij bezit g e z a g ;
en hoeveel menschen zijn er die het gezag niet kunnen ontberen! Wij zelve
ondervinden nog den steun van het gezag, wanneer de invloed onzer omgeving, de
opinie onzer vrienden en bekenden onze handelwijze in sommige opzichten bepaalt,
wanneer zij ons terughoudt van daden die door andere motieven ons niet krachtig
genoeg kunnen belet worden. Van autoriteit kan niemand zich geheel losmaken, en
dat hij dit niet kan, is een zegen, ook al blijkt het juk der autoriteit in duizende gevallen
een vloek te zijn. Het is niet waar, wat Dr. Van Vloten zegt, dat allen die voor hun
zedelijk leven nog waarde hechten aan een kerkgeloof, daarin ‘voortsleuren.’ Velen
leven eerst waarlijk, met die opgewektheid, die onbezorgdheid die een dubbele
behoefte voor hen is naarmate het stoffelijk leven hen meer met zorgen overstelpt,
als zij zich gedekt en bewaakt achten door de heilige tucht hunner kerk. Men moge
dit bejammeren, maar het is zoo.
Daarom kan men voor zichzelf uit volle overtuiging een ‘geloofsvrij’ humanist
wezen, men kan ijveren voor echt menschelijke beschaving en veredeling, en er zich
toch oprecht in verheugen, dat een instituut als de katholieke kerk voor velen nog de
heilsinrichting is die zij behoeven, die de deuren harer bedehuizen opent als zij zich
een oogenblik willen verheffen boven den bangen nood of het verbijsterend gewoel
van het leven, die vrede brengt waar gestreden wordt, vergiffenis waar gezondigd
is, leiding waar men worstelt, hoop waar men in smart en wanhoop dreigt onder te
gaan.
Zeker, dit is slechts eene enkele zijde van de werkelijkheid, niet meer misschien
dan een klein zonnig hoekje van
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het kille gebouw, waar zooveel geest gedood, zooveel gemoedsleven verstikt, zooveel
menschelijks vervalscht en vergiftigd wordt. Maar een onbeneveld menschenoog
ziet dit plekje niet voorbij, en, gelijk vader Abraham, zou hij om dit handjevol zegen
kunnen pleiten voor het behoud van Sodom.
Met volle sympathie begroeten wij dus d e n H u m a n i s t , ter wille van het beginsel
waarvan hij uitgaat en van de taak die hij zich stelt. Dat beginsel moge steeds meer
worden gehuldigd, die taak door steeds meerderen ter hand genomen. Maar tegen
geringschatting van den eisch dien deze taak den denker, den voorlichter, den publicist
stelt, wenschen wij op onze hoede te zijn. Het aantal vragen is groot, de oplossing
is moeielijk. ‘Geloofsvrij’ te zijn is uitnemend. Maar de nieuwe band, die dadelijk
voor de hand ligt waar het zuivere w e t e n s c h a p geldt, is niet zoo spoedig gevonden
waar de groote vraagstukken der p r a k t i j k aan de orde komen.
Wie eenvoudig zegt: ‘geen geloof maar wetenschap,’ hij heeft nog maar voor ééne
zijner geestelijke behoeften de nieuwe bevrediging gevonden. En wie er bijvoegt:
‘geen geloof maar liefde,’ hij heeft een vriendelijk woord gesproken, maar de diepte
der behoefte waaraan het geloof voldeed, nog niet gepeild.
Nog één wensch willen we den H u m a n i s t medegeven. Ik denk weer aan de
schrifturen van mijn vriend Floris. Och, het was toch zoo ergerlijk, in den
L e n t e b o d e , en helaas! ook in den B l o e m i s t , allerlei kleine, meestal pertoonlijke
polemiekjes te vinden, die met het aantrekkelijk onderwerp al heel weinig gemeen
hadden. Die ergernis heeft de L e v e n s b o d e zijn lezers nooit gespaard. Onbillijke,
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harde, dwaze, onbetamelijke uitvallen zelfs tegen personen, wier goede trouw zonder
reden verdacht gemaakt, wier ernstige arbeid geridiculiseerd werd, - ze waren er in
menigte te vinden.
Wij hoopten dat met den ouden naam de oude hebbelijkheid zou verdwenen zijn.
Doch heel bemoedigend ziet het er in dit opzicht niet uit. Ach, lieve hemel, wat kan
het aan de ‘geloofsvrije’, menschheid verschelen of er ergens in Nederland eenige
heeren zijn die gaarne baron willen heeten en die meenen recht te hebben op dien
titel. Misschien hadden zij er in hunnen omgang dagelijks last van, dat ze nog maar
jonkers waren. Misschien ook was het eenvoudig om recht te krijgen dat zij aanklopten
en aanhielden bij den Hoogen Raad van Adel. Nu zijn ze gelukkiger, kalmer, hebben
meer vrede met zichzelven. Het zij zoo. Maar Dr. Van Vloten achte zijne lezers toch
te hoog om met een strafpredikatie over dit voorval voor den dag te komen, en spare
Pegasus toch de vernedering van met een vrij gehavend tuig te worden behangen,
en, ter eere der nieuwe baronnen, hinkend en hinnekend heen en weer te draven. Ook
behoort de kritiek van een Haarlemschen gemeenteraad in een locaal blaadje thuis,
maar niet in een tijdschrift dat, blijkens zijn titel, de belangen der geheele menschheid
bepleiten wil.
Tegen de moderne predikanten vonden we ditmaal niets. Gelukkig. Het zal Dr.
Van Vloten misschien ook moeielijk vallen om aan de schimpnamen die d e
L e v e n s b o d e voor deze heeren heeft uitgedacht, nieuwe toe te voegen. En zoo
zal de H u m a n i s t misschien tegenover hen wat kalmer zijn dan zijn voorganger
geweest is; want dezelfde liedjes te herhalen, zou vervelend worden.
Hiermee is volstrekt niet aan Dr. Van Vloten de raad

Los en vast. Jaargang 1882

157
gegeven om het standpunt der ‘modernen’ voortaan buiten kritiek te laten. Integendeel.
Ook dezen hebben immers een poging gewaagd om buiten het dogma om, met alle
verwerping van het bovennatuurlijke, zonder eenig ander hulpmiddel dan ‘de natuur
en den aanleg des menschen,’ volgens eene methode die niet anders dan
wetenschappelijk wilde zijn, ‘die schöne Welt’ weer op te bouwen met wier
bouwvallen ook hun mokerslagen den grond hadden bedekt. Dat zij het daarbij nog
niet zoo heel ver gebracht hebben - al heeft hunne studie de grootste diensten bewezen
aan de theologische wetenschap - dat erkende nog onlangs een hunner bekwaamste
en wakkerste aanvoerders, toen hij, niet zonder ironie, zeide ‘dat de moderne partij
nog altijd in een staat van w o r d e n zich bevindt’, en toen hij verklaarde dat het
‘Mächtigste der Erdensöhne’ hem bijna als een bespotting in de ooren klonk1).
Wanneer zij zelve dit getuigen, dan behoeven vrijdenkers die sinds lang eene andere
richting kozen dan de hunne, niet toegevender te zijn; en voor hen die vroeger hun
medestanders waren, is er zeker meer reden om van vervlogen illusiën te spreken,
dan om te vreezen dat zij ongelukkig juist even te vroeg de gelederen verlieten om
hunne partij te kunnen meezingen in het lang verwachte triumflied. Maar dat de
modernen nog altijd niet hun laatste woord gesproken hebben, is toch geen reden
om ondankbaar te wezen voor de vele goede woorden die zij intusschen ten gehoore
brachten. Bovenal is het geen reden om hen te verdenken, zooals Dr. Van Vloten
deed, als zouden zij er intusschen maar wat op lospraten, om de goê gemeente te
behagen, en

1) Uit de openingsrede van Prof. Hoekstra, bij gelegenheid der vergadering van moderne
theologen te Amsterdam 12 en 13 April l.l.
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omdat hun stem zoo goed klinkt onder het klankbord van den preekstoel. Dergelijke
verdachtmaking is onteerender voor den man van wien ze uitgaat dan voor hen die
ze meent te treffen. Omdat Dr. Van Vloten een ‘goochelaar’ wezen zou, zoo hij ooit
sprak als een modern predikant, behoeft een modern predikant die niet spreekt als
Dr. Van Vloten, daarom nog geen leugenaar te zijn. Misschien heeft de man zelf ook al weer een scheve appreciatie - eenvoudig het gevoel dat hij iets anders is dan
een schreeuwer. ‘Les coeurs sont de divers metal’ zong reeds een oud Fransch dichter,
en het ligt alleen aan onze ooren wanneer wij, op den klank af, een blikken klok voor
een vervalschten en gebarsten klok van zilver houden. Wie de moderne gelederen
heeft verlaten, die verbaast zich soms achteraf over de goede trouw waarmee hij zijn
radicale denkbeelden eer als een prikkel dan als een belemmering beschouwde in
het uitoefenen zijner kerkelijke bediening. Hij spreekt nu van een zonderlinge
zelfverblinding, waaraan hij destijds leed. Maar dat die goede trouw eene realiteit
was, daarvoor staat zijne herinnering hem borg. En eerder zou hij nog aan eigen
eerlijkheid twijfelen, dan aan de oprechtheid van die allen wier trouw, wier eenvoud,
wier zelfverloochening, wier gemoedelijkheid, hem dikwijls met bewondering, maar
nooit met twijfel aan hun karakter heeft vervuld.
Ik wil gaarne bekennen dat ook de onaangename vormen van Dr. Van Vloten's
kritiek er bij menig moderne toe hebben bijgedragen om hem te nopen zich zelven
nauwkeurig te herzien en de balans zijner overtuigingen op te maken. Mij zijn er
bekend die, bij het ontvangen van de leelijke steenworpen, ongeveer spraken zooals
de vluchtende David toen hij Simeï's verguizing moest ondergaan. Maar ik durf
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Dr. Van Vloten ook wel verzekeren dat zijne kritiek veel meer waarde zal hebben
als hij er toe kan besluiten dat kwâjongenswapen ter zijde te leggen. Hij beware
slinger en steenen voor een strijd tegen Goliath!
En nu, waarde H u m a n i s t , heb het goed in de wereld der letteren en der
gedachten, en breng veel goeds aan hen die, aan alle dogme en kerkverband ontgroeid,
w a a r h e i d zoeken en l i e f d e najagen. Spreek ons veel van interessante
verschijnselen als het H u m a n i s m e i n d e f a b r i e k s w e r e l d 1); leid ons nu en
dan rond op het gebied der kunst; wij zijn het nog niet vergeten, dat uw redacteur de
schrijver is eener aesthetica; behandel met de uitvoerigheid en de kalmte die ze
verdienen alle wijsgeerige quaesties die de vraag naar geloofsvrije zedelijkheid aan
alle kanten omgeven; - en vergeet niet dat er vele skeptici schuilen onder uwe lezers.
En dan, zoo uw naam een leus is, blijf haar altijd zelf getrouw. Noblesse oblige.
Wat veredelen wil zij edel! Wat humaniseeren wil zij humaan!
A.G. VAN HAMEL.

1) T. a. pl. blz. 153; dit stukje bespreekt de uitnememende wijze waarop de heer van Marken
te Delft de arbeidersquaestie in zijne fabriek heeft pogen op te lossen.
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Carmen Sylva.
Ze zaten onder de bloeiende haag bij elkander. Met groote oogen zagen ze elkander
aan, en druk en levendig knikten ze elkaar toe.
‘Ja,’ zei de knaap, ‘grootmoeder weet het heel goed. Ze zegt, dat mijne moeder
een groote zondares is geweest, en ik moet mijn leven lang bidden, opdat zij niet in
de hel, maar uit het vagevuur in den hemel kome.’
‘En 't zal heerlijk zijn, Raoul, als ge geestelijke wordt; dan houd ik de kaars voor
u vast, en moeder maakt mij een witte jurk, en in den dom zal het koor zingen;
overheerlijk!’
De oogen van het kind werden hoe langer hoe grooter. De knaap staarde nadenkend
voor zich uit.
‘Maar dan kan ik niet met u trouwen, Editha!’
‘O, dat is niets; dan word ik non; want ik wil de vrouw van niemand anders zijn.’
‘En ik, ik kom bij u wonen, en doe uwe huishouding,’ klonk over de haag de stem
van een meisje, dat wat grooter was.
‘Gij, Berthalda? Grootmoeder zegt, dat gij non moet worden, even goed als ik
geestelijke.’
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‘Och, kom! Dat eeuwige zingen en bidden, dat is niets voor mij! Ik heb in 't geheel
geen stem en mijne knieën houden er niet van zich te buigen....’
‘Maar de zuster van den pastoor,’ meende Editha; en zij knikte weder, zoodat hare
blonde lokken haar over oogen en wangen vielen; ‘de zuster van den pastoor moet
ernstig en eerbaar zijn.’
Raoul zag haar in 't gelaat. ‘Wat zijt ge lief, Editha!’ En hij kuste haar.
Berthalda's lippen krulden zich minachtend om; zij plukte de meidorens en rook
er aan. ‘Bah, ze stinken!’ riep ze; zij trok den neus op en wierp ze over de haag.
‘Och, die arme bloemen!’ zeide Editha; zij raapte ze op en stak ze in haar keurslijf.
Berthalda lachte; uit haar bruin gelaat kwamen de witte schitterende tanden dreigend
te voorschijn, en hare oogen schenen zoo zwart als braambessen, van een blauwachtig
wit omgeven. Ze had kroes en pikzwart haar, terwijl Raoul bruine oogen had, met
een gouden gloed, en hetzelfde haar; zijne huid was lichter getint dan die zijner zuster.
Alleen bij Editha gezien, was hij donker. Hare oogen waren lichtblauw, met lange,
gouden wimpers en fijngetrokken wenkbrauwen; hare lokken blond als vlas en zacht
als zijde. Haar gelaatskleur was zóó teer, dat men, vooral aan de slapen, de blauwe
adertjes zag; en als haar koraalroode lippen zich openden kwam onder het bekoorlijk
boogje der bovenlip een rij tanden als parelen te voorschijn en klonk haar stemmetje
als zilver; Berthalda's stem had een diep geluid, en die van Raoul den metalen klank,
die iederen zondag door de bogen der domkerk trilde en alle vrouwen verrukte....
‘Wat heeft uwe moeder toch gedaan?’ vroeg Editha, terwijl zij groote oogen
opzette.
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Raoul's gelaat kleurde zich donkerder: ‘Ik heb het nooit gevraagd,’ zeide hij.
Editha bloosde zóó, dat de tranen haar in de oogen kwamen.
‘Ik weet het,’ zeide Berthalda, ‘maar ik zeg het niet.’
‘En toch wilt ge geen non worden?’ vroeg Editha.
‘Ik doe wat ik wil; waarvoor dient het vagevuur, als men heel zijn leven lang voor
zijne ouders moet boeten?’
‘Ge zijt goddeloos, Berthalda; kom, Editha, laat ons naar huis gaan.’
Zij gingen hand aan hand over het ongelijke plaveisel der kleine stad met haar
hooge gevels en rijk versierde borstweringen aan vensters en stoepen; zij droegen
sierlijk geplooide halskragen en lange kleederen, en de zwarte barret stond Raoul
goed op het donkere haar. De droefgeestige trek op zijn gelaat deed menig
voorbijganger naar hem omzien. Zij gingen met hun drieën zoo rustig en deftig voort,
als groote menschen; want zij waren vol van groote gedachten: Raoul zag zichzelven
reeds als geestelijke; Editha voelde zich bijkans een jonge non, en Berthalda zag
zichzelve in een draagstoel door haar eigen bedienden gedragen, in een kleed van
goudbrocaat, met een kostbare halsketting, en ringen aan iederen vinger. Zij spraken
ook niet meer, zoozeer waren zij bezig met wat hunne verbeelding hun voortooverde.
In dezer voege begint de novelle van Carmen Sylva: E i n G e b e t 1). Deze bladzijden
brengen, ons in kennis met de drie hoofdpersonen van het verhaal. Als alle kinderen
hadden zij hunne droomen van de toekomst; als alle menschen, wachtte ook hen de
ontgoocheling. Carmen Sylva zal u ver-

1) Bij Alexander Duncker, te Berlijn, 1882.
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halen, hoe die ontgoocheling kwam; hoe daarbij het noodlot zijn werk volbracht en
tevens de wet der gerechtigheid in vervulling trad. Grijpen deze twee niet overal in
elkander? Beider verschillend aandeel in de geschiedenis eens menschen kunt gij
niet scheiden: ze zijn één; toch zijn ze niet dezelfden. Het noodlot heeft èn voor
Raoul èn voor Berthalda èn voor Editha den weg afgeteekend, dien ze gaan zullen.
Het heeft Editha tot een offer gekozen; zoowel Raoul's liefde als Berthalda's haat zal
zij ten offer vallen. Ge gevoelt dat het zoo m o e t zijn. En als, wat gij verwachttet,
gekomen is, weet gij, dat het niet anders komen kon, maar ook, dat het niet anders
komen m o c h t . Daarin bestaat immers het karakter van het eigenlijke t r a g i s c h e ?
Tragisch in den waren zin des woords is deze vertelling.
Hierdoor onderscheidt zij zich reeds dadelijk van eene menigte verhalen, die de
pers verlaten, om den honger eener leesgrage wereld te bevredigen. We r p f u s c h t
n i c h t h e u t z u t a g e e t w a s i n d i e L i t e r a t u r ? Ge zijt lichtelijk geneigd
met den schrijver van ‘die Memoiren des Satan’ deze vraag te doen, wanneer u de
eene of andere pennevrucht van het legio schrijvers, onder eigen of verdichten naam,
in handen komt. Misschien kendet gij Carmen Sylva nog niet en hadt ge nog geen
enkele reden om van haar betere gedachten te koesteren. Maar als ge e i n G e b e t
gelezen hebt, bemerkt ge dat de auteur dezer vertelling boven het gewone peil zich
verheft. Het verhaal roert u. Doch het is eene ontroering van gansch eigenaardige
soort. Het is niet maar eene droevige, allerdroevigste gebeurtenis, die uwe tranen
doet vloeien. Hier is nog iets anders dan eene opeenhooping van noodlottigheden,
dan een samenraapsel van noodlottige toevalligheden. Carmen Sylva stelt er zich
niet mede tevreden, daardoor een beroep te doen op
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uw medegevoel. Voor haar wordt het menschelijk leven door wetten beheerscht;
door natuurwetten, waaraan, als aan het noodlot, geen ontkomen is; maar ook door
wetten van andere soort, wetten van zedelijken aard. Zij zal de laatste niet loochenen,
als waren de eerste alleen van kracht; zij zal deze niet buiten rekening laten, al laat
zij aan de andere volkomen recht wedervaren. In haar verhaal grijpen beide in elkaar,
zooals zij in het leven plegen te doen. En zoo is deze novelle, die de lotgevallen van
een drietal personen vertelt, in dat opzicht de spiegel geworden van het menschelijk
leven in 't algemeen. Wanneer ge er u toe zet, uzelven rekenschap te geven van den
indruk dien de lectuur van ‘ein Gebet’ bij u achterlaat, dan zult ge daarbij veel kunnen
opsommen, wat getuigenis aflegt van Carmen Sylva's merkwaardig talent. Daar is
in hare wijze van vertellen eene navïeteit, die u aan het ‘Märchen’ doet denken. Daar
ligt een romantische tint over het geheel; daar is aanschouwelijkheid in de teekening;
er schittert een gloed van kleuren, er tintelt het vuur van den hartstocht in; dit alles
bekoort en boeit u; in dit alles ligt zeker reeds eene groote verdienste. Maar de
omstandigheid, dat het den stempel van het in hoogeren zin t r a g i s c h e draagt,
verleent aan het verhaal eene eigenaardige d i s t i n c t i e en wijdt het tot een kunststuk
in de ongemeene beteekenis van het woord.
Misschien echter had ge reeds vroeger met Carmen Sylva kennis gemaakt. In het
vorige jaar zag onder haar naam reeds een viertal dichterlijke verhalen het licht,
onder den titel: ‘Stürme’1) tot één bundel vereenigd. Misschien noopte de
kennismaking met een en ander u reeds naar een latere

1) Te Bonn, bij Emil Strausz. 1881.
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lettervrucht van haar talent de hand uit te strekken. Na e i n G e b e t verliet een
episch gedicht van dezelfde schrijfster: ‘Jehovah’1) de pers. Indien de sluier van den
pseudoniem voor u nog niet werd opgelicht - een paar duitsche tijdschriften hadden
hun publiek het geheim reeds meegedeeld - dan was uwe vraag alleszins natuurlijk,
wie Carmen Sylva toch wel mocht zijn? Men kon u ten antwoord naar de eerste
aflevering voor '82 van ‘Nord und Süd’ verwijzen, waarin volledige opheldering
werd gegeven. Dit tijdschrift bracht de beeltenis van Elisabeth, koningin van Rumenië:
zij is het portret van Carmen Sylva. Mite Kremnitz, uit Bucharest2), verhaalt ons in
dezelfde aflevering van genoemd tijdschrift haar leven; beschrijft ons, wie zij, is en
doet ons met eene belangwekkende vrouw kennis maken. Ten overvloede ontvingen
wij nog eene nadere kenschetsing van haar persoon, in een verzameling van
aphorismen, in de fransche taal: ‘Les pensées d'une reine,’ door Louis Ulbach met
eene inleiding in ‘la Nouvelle Revue’ en sedert afzonderlijk uitgegeven3).
Elisabeth, koningin van Rumenië, is eene geborene prinses Van Wied, de eenige
schoonzuster van prinses Marie, de dochter van wijlen onzen prins Frederik. Den 29
Dec. 1843 werd zij in het slot te Neuwied geboren; omtrent het middaguur, ‘terwijl
de groote klokken luidden.’ Elisabeth's moeder beweerde later meermalen, dat het
gelui der klokken, waarmee de jonggeborene verwelkomd werd, door heel haar

1) Te Leipzig, bij Wilhelm Friedrich, 1882.
2) Mite Kremnitz, de Rumeensche schrijfster, die zich beijvert de literatuur van haar volk in
Duitschland bekend te maken, had reeds Rumeensche gedichten, door Carmen Sylva vertaald,
uitgegeven in de: ‘Dichtungen des Auslandes in vorzüglichen Ubersetzungen;’ IX Band.
3) Te Parijs, bij Calmann Lévy. 1882.
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leven heeft geklonken en er wijding aan heeft gegeven; het was symbolisch voor het
kind, welks welluidende taal later zoovelen verkwikken en vertroosten zou. Aldus
Mite Kremnitz. Men moet den Rijn kennen en den eigenaardig melodieusen klank
der klokken verstaan hebben, wanneer hare galmen langs de romantische oevers van
den ouden stroom zweven, om Elisabeth's moeder te begrijpen en Kremnitz'
mededeeling te waardeeren.
Den winter bracht de vorstelijke familie te Nieuwied door; den zomer op Monrepos,
een jachtslot diep in het woud gelegen. Toen de jonge Karel van Hohenzollern, de
vorst van Rumenië, in 1869 de jeugdige prinses als zijne gade naar het verre oosten
voerde, nam zij de herinnering aan haar geboortegrond mede, en de dichterlijke
indrukken, daar ontvangen, bleven haar bij in het eenigszins sombere paleis te
Bucharest, aan alle kanten door huizen omgeven, met een kleinen bloemhof aan de
eene zijde. Die herinneringen spelen overal door hare gedichten heen. Hoe duidelijk
ziet zij den Rijn nog voor zich, bij winterdag, als de ijsschollen in alle stilte, in rustige
vaart, binnen zijne oevers voortdrijven. ‘Aber Kind! wo warst du wieder?’ vraagt de
oude graaf, de bewoner van Hammerstein, in Carmen Sylva's gedicht van dien naam,
aan zijne dochter Else, als zij binnentreedt, na den mantel afgedaan te hebben en de
sneeuw uit hare lokken schuddende. ‘Aber Kind! wo warst du wieder?’ ‘Im Walde,
Vater,’ klonk het antwoord:
‘Im Walde Vater,
Auf den Hirsch- und Hasenfährten
Kreuz und quer; es knirschte köstlich
Unter'm Fusz mir und die Flocken
Wirbelten mir fein und spitz in's
Angesicht. Zum Rheine rannt' ich
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Auch, dort zogen ohne Laut die
Schollen hin, wie Heereschaaren,
Lichtgrün von der Lahn und stahlgrau
Von der Mosel; mitten inne
Schneebedeckt des Rheines Greise,
Die schon manchen Kampf bestanden.’

Men ziet, hoe nauwkeurig haar de ijsschotsen, in haar verschillende
kleurschakeeringen, nog voor den geest staan. En het woud, het woud van Monrepos!
Het zullen wel haar eigen indrukken en herinneringen zijn, die zij in het schoone lied
heeft weergegeven, dat dezelfde Else uit Hammerstein onder begeleiding van het
harpspel zingt:
‘Durch den Wald, durch den Wald kam ein fröhlich Lied
Auf lustigen Schwingen gezogen.
Wie der Westwind säuselnd durch Buchwald zicht
1st 's um die Harfe geflogen;
Die singt es weiter, dem grünen Rhein;
Drum wissen's die Bäume, die Vögelein,
Die ewig flüsternden Wogen.’
‘Durch den Wald, durch den Wald zog die Liebe hin,
Das war ein Knospen, ein Schwellen!
Es weckte die Vöglein die Sängerin,
Sie küszte die Blumen, die Quellen,
Die sangen nnd sagten's dem grünen Rhein Drum wissen's die Bäume, der Sonnenschein,
Die heimlich flüsternden Wellen.’
‘Durch den Wald, durch den Wald kam der Sturm daher,
Hat Lied und Liebe gefangen;
Er trug sie fort auf das weite Meer:
Im Hain ist's Blühen vergangen.
Nun wartet träumend der tiefe Rhein;
Es harren die Harfe, die Vögelein,
Und flüstern von Sehnen, Verlangen.’
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Het woud en de Rijn waren hare eerste en liefste vrienden. ‘Waldröschen’, zooals
zij door hare omgeving werd genoemd - wanneer zij zich in de herinneringen harer
jeugd verdiept, ziet zij zichzelve als ‘das wilde Waldeskind’ - was een bewegelijk,
levenslustig kind, door en door gezond en krachtig.
‘Wild war, unbändig, unzähmbar als Kind ich, und wollte
Nimmer den Nacken vor Anderen beugen, trotzig,
Stark wie ein Knabe.’

Aldus laat Carmen Sylva haar Sappho verhalen. 't Wil mij voorkomen, dat zij
daarmede zichzelve geteekend heeft; althans naar wat zij had kunnen worden, indien
niet, bij de strenge tucht die in het ouderlijk gezin heerschte, ook al de warmte en
teederheid der ouderlijke liefde haar waren te gemoet getreden en droevige
gebeurtenissen in den huiselijken kring niet reeds vroeg het vermogen der sympathie,
haar van nature in hooge mate eigen, hadden wakker geroepen en tot ontwikkeling
gebracht.
Koningin Elisabeth schijnt eene gelukkige mengeling te vertoonen van fierheid
en zachtheid. Zij behoort tot de absolute karakters, in wie wij de vrouwelijke
lieftalligheid dubbel waardeeren. Wederom met haar Sappho kan zij zeggen: ‘ich
habe den Sturm ja gesucht von Kind auf;’ haar lijfspreuk: ‘ganz oder gar nicht,’
teekent hare persoonlijkheid; ‘ich suche die Wahrheit und ich fürchte mich vor Nichts,
denn ich fühle mich stark,’ kan zij naar waarheid van zich zelve getuigen; maar
daarbij bezit zij al de eigenschappen die wij bij voorkeur als vrouwelijke liefhebben
en vereeren; die zij in E d i t h a uit ‘ein Gebet,’ in L a i s uit haar ‘Sappho,’ in A g n e s
uit ‘Hammerstein,’ in A d a uit ‘Ueber den Wassern’ met zooveel talent en liefde
geteekend heeft.
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Zij bezit gevoel zonder sentimentaliteit; een gemoed, dat met groote trouw en
aanhankelijkheid de herinnering aan het verleden bewaart, maar zich daarbij laat
leiden door het inzicht, dat de rouw over het verleden niet onbillijk mag maken
tegenover de genietingen van het heden: ‘sonst tragen wir träumend, noch traurig,
Lasten, die lange versunken.’ Een helder verstand, een warm gemoed, een krachtige
wil, eene rijke verbeelding - worden ze in harmonische ontwikkeling niet zeldzaam
aangetroffen? Moeten ze te zamen eene koningin niet tot eene buitengewone
verschijning stempelen in de wereld der vorsten? Deze allen in schoone vereeniging
schijnen Elisabeth van Rumenië te tooien, en reeds toen zij nog een kind was, moest
alles samenwerken om haar tot zulk eene begaafde vrouw te vormen.
De beoefening van kunsten en wetenschappen was van oudsher geen vreemdelinge
in het vorstenhuis zu Wied. Meerdere dichteressen, een reiziger en natuuronderzoeker,
een schilder telt onze schrijfster onder de laatste geslachten harer voorouders. Haar
vader, vorst Hermann zu Wied, schreef philosophische werken. Letterkundigen en
kunstenaars van naam waren welkome gasten onder het ouderlijk dak. Zij bewaarde
de herinnering aan Vader Arndt, op wiens knieën zij zat gedurende het tijdelijk
verblijf der familie te Bonn.
Met zorg werd over hare ontwikkeling gewaakt. Fräulein Lavater, hare gouvernante,
kende al de sprookjes en vertellingen van buiten waaraan het duitsche volk zoo rijk
is, en die in den duitschen grond niet maar als een verborgen schat zijn begraven.
Zij vormden de wereld waarin het kind het liefst zich bewoog. Ternauwernood
behoefde zij voor haar geopend te worden, of zij vond in haar eigen verbeelding

Los en vast. Jaargang 1882

170
stof genoeg om zich een eigen wereld te scheppen. Zij was beroemd onder hare
speelnooten, om de fantastische spelen die zij wist uit te denken; en niet zonder
bezorgdheid zagen hare ouders het aan, hoezeer hare kameraadjes, het mochten
dorpskinderen of vorstentelgen zijn, de tooverstaf, die zij voerde, als een veldheerstaf
eerbiedigden. Hare fantasie was levendig genoeg, dan dat zij romanlectuur behoefde
om haar te voeden; veeleer werd haar die om paedagogische redenen stelselmatig
onthouden. Trouwens - van de eigenlijke leeswoede was zij niet bezeten: haar
verbeelding dwaalde telkens af, om zich in haar eigen voorstellingen te vermeien,
en rusteloos spon zij voort aan de verhalen van eigen vinding; het veertienjarig kind
begon reeds drama's en zette een roman op touw.
Van der jeugd af was, naast de duitsche, de fransche taal haar eigen; doch alleen
Béranger en Molière en de oude fransche kronieken vonden, karakteristiek genoeg,
genade in de oogen van het opgroeiend meisje. Vroeg reeds leerde zij gedurende een
verblijf op het eiland W i g h t het engelsch zoo goed als haar eigen moedertaal;
Shakespeare, Scott en Dickens boeiden haar bovenal. Toen zij aan het hof van Zweden
een tijdlang vertoefde, maakte zij de noorsche talen zich eigen; de classieke beoefende
zij, en in 't algemeen was zij elk idioom spoedig meester: de gratie waarmede zij het
rumeensch spreekt, is eene der aantrekkelijkheden die haar persoon uitoefent op het
volk welks koningin zij thans is. Met haar vader werkte zij, en zij deelde in zijn
philosophischen arbeid. Het leven der natuur heeft zij bespied, en zij kent de namen
der planten en bloemen en haar geschiedenis. Voeg bij dit alles, dat zij muziek en
zang beoefend heeft - gedurende een verblijf aan het Russische hof was
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zij de leerlinge van Clara Schumann en Rubinstein - dat hare aquarellen kleine
meesterstukken zijn; dat zij met een enkelen trek portretten weet te teekenen; dat zij
eene kunstenares in vrouwelijke handwerken is en in dit alles een genialen aanleg
verraadt - en gij stemt toe, dat zelden voor veelzijdiger talent de toegang werd
ontsloten tot wat de wereld der gedachte en der schoone kunsten een vorstenkind
schoons en uitnemends kan opleveren.
Intusschen: noch het veelzijdig talent, noch de gelegenheid om het te kweeken en
te oefenen maken den dichter, in 't algemeen den kunstenaar bij uitnemenheid.
Daarmede zijn nog maar de voorwaarden aanwezig voor de kunstvaardige hand, de
welgekozen taal, de geoefende smaak, voor wat den vorm zal scheppen die de
conceptie zal aannemen; - iets anders is noodig voor de conceptie zelve. Of is kunst
voor u ook niet de openbaring van l e v e n , van het leven des kunstenaars? Is niet
h i j uw uitverkoren dichter, die tevens eene p e r s o o n l i j k h e i d is; een die denkt
en voelt; die zijn eigen weg gaat, overeenkomstig de levensbeschouwing die hij zich
gevormd heeft? Gij eischt van hem, dat hij uit de stof, door waarneming en ervaring
hem saamgebracht, zijn eigen wereld scheppe; eene wereld, die u belangwekkend
genoeg voorkomt, om haar voor een wijle tot uwe wereld te maken. Daartoe u te
dwingen - het is ten allen tijde de macht aller echt dichterlijke naturen geweest. Zij
eischen op hun beurt, dat gij u aan hen gewonnen geeft; dat gij, als gij met hen
verkeert, afstand doet van u zelven, om te zien met hun oog, te hooren met hun oor,
te gevoelen met hun hart, en hun leven te leven. Laat gij u door hen hun wereld
binnenvoeren, straks staan zij u toe, vorderen ze zelfs van u, dat ge weder uzelf wordt;
doch dan
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is uw wereld ruimer geworden: dan is uw blik verscherpt, uw gevoel verfijnd, uwe
verbeelding verrijkt; dan heeft uw leven gewonnen aan intensiteit, ook hier de vrucht
van sympathie, van eene die zij u wisten af te dwingen. L e s o l e i l - zegt Carmen
Sylva in een harer aphorismen, l e s o l e i l n e v o i t l e m o n d e q u e p l e i n
d e c h a l e u r e t d e l u m i è r e . S o y e z d'a b o r d s o l e i l - voegt zij er bij - e t
e n s u i t e r e g a r d e z l e m o n d e . Is in dat woord niet op uitnemende wijze de
taak ook des dichters geteekend? Van den dichter die in elken kunstenaar moet steken,
en dien wij in o n z e n dichter eischen, zoo hij ons leeren zal, dichters op onze beurt,
van zijn dichterlijke hoogte de wereld en het leven aan te zien; het leven en de wereld,
badende in het licht en de warmte die van onszelven uitstralen.
Daar zijn problemen, die de dichtende en denkende menschheid alle eeuwen door
worden voorgelegd. Wij allen, elk voor zich, dichter en denker op onze manier,
beproeven er eene oplossing van. Hoeveler a b s t e n t i o n i s m e zou, op de keper
bezien, blijken eene m y s t i f i c a t i e te wezen, waarvan zij zelven allereerst de
slachtoffers zijn? In die problemen heeft Carmen Sylva's muze zich wel is waar, één
gedicht: ‘Jehova’ uitgezonderd, tot nu toe niet verdiept. Evenmin heeft zij de groote
wereldgebeurtenissen bezongen: de geschiedenis trekt haar niet aan; zij wordt er te
veel door herinnerd aan de politiek. Dit moge ons eene averechtsche opvatting
schijnen: behoeft zij ons al te zeer te bevreemden in een vorstenkind van duitschen
stam? Bovendien: zij leeft in een door politieke partijen verscheurd land en behoort
daar het onpartijdig standpunt eener koningin in te nemen. Overigens blijkt genoeg
uit hare voorliefde voor volksverhalen en volksliederen; uit de zorg waarmede zij
de taal, de kleeding, de zeden en ge-
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woonten van haar tegenwoordig vaderland in eere houdt, welk een warm hart zij al
wat op het volksleven betrekking heeft, toedraagt. Maar al beweegt hare muze zich
dus bij voorkeur op het gebied der eenvoudige vertelling en der lyrische
ontboezeming, - ook zonder dat men zich in de goddelijke raadsbesluiten verdiept
of met de raadslagen der koningen zich bezighoudt, levert het menschen-lot en leven,
de wereld van innerlijke aandoeningen en gewaarwordingen, voor een dichterlijk
gemoed als het hare stof in overvloed voor dichterlijke bewerking. En de muze, die
‘aan den haard van 't hart zit en zijn vlam voedt’, kan zich ook in die bescheiden
houding eene dochter des hemels toonen; zij behoeft niet te vreezen, dat wij haar
eene Asschepoetster zullen smalen, evenmin als het bij haar zal opkomen er zichzelve
voor te houden.
Het gemoedsleven der jeugdige Elisabeth werd in het ouderlijk huis zorgvuldig
gekweekt. Zonder dat zij den invloed van een ziekelijk piëtisme ondervond, waarvan
bij Carmen Sylva geen spoor aanwezig is, lag over hare huiselijke omgeving het
waas eener dichterlijk-vrome richting, dat aan het familieleven van sommige duitsche
kringen nog steeds eene eigenaardige bekoorlijkheid leent. Elisabeth's moeder was
achttien jaren oud, toen zij aan hare dochter het leven schonk, maar schijnt ondanks
haar jeugdigen leeftijd het geheim te hebben bezeten, om met liefderijke doch vaste
hand, zoowel aan den smaak als aan het gevoel van het levenslustige, bewegelijke
kind de juiste richting te geven. Het tijdperk echter van Elisabeth's eerste ontwikkeling
valt gedurende elf jaren samen met de lijdensgeschiedenis van haar broertje, wiens
leven, met kleine tusschenpoozen van verademing, één voortdurend lijden was. Het
leven der
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vorstelijke familie bewoog zich om dit ziekelijke knaapje, dat de bijzondere zorg der
moeder genoot en welks geestelijk leven, gelijk meer met dergelijke jeugdige lijders
het geval pleegt te zijn, in hooge mate ontwikkeld was - totdat het onder de boomen
van Monrepos ter ruste werd gelegd. Deze episode uit haar jonge leven heeft op de
ontwikkeling van Carmen Sylva blijkbaar grooten invloed uitgeoefend. Ook de dood
haars vaders, waarvan de jonge prinses in Petersburg de tijding ontving, trof haar
zeer. Van nabij, in eigen kring, van der vroegste jeugd af met het lijden vertrouwd,
leerde zij er behagen in scheppen in haar omgeving het lijden op te zoeken en te
lenigen, waar zij kon. Als eene zuster van barmhartigheid, eene heilige Elisabeth,
deed zij de nooddruftigen en bedroefden wel, toen zij nog aan de oevers van den
Rijn vertoefde; als koningin wordt zij door hare onderdanen op de handen gedragen,
zoozeer heeft zij, door haar persoonlijk optreden en door allerlei stichtingen in het
leven te roepen, getoond in het lijden haars volks te deelen, het te willen voorkomen
en verzachten. Sedert den oorlog, waarin Rumenië in de jaren '77 en '78 gewikkeld
was, wordt zij om haar zorg voor de gekwetsten, vooral door het leger, als ‘de moeder
der gewonden’ vereerd; de vrouwen der officieren hebben haar ter eere een standbeeld
opgericht, dat haar in dit karakter voorstelt. N e v o u s p l a i g n e z p a s d e
s o u f f r i r , c a r v o u s a p p r e n e z à s e c o u r i r - zij heeft geleerd het als haar
eigen levenservaring uit te spreken. Maar bitterder droefheid nog zou haar in staat
stellen de diepte der smart te peilen en uit nog treuriger levenservaring zou het
veelszins gezegend vorstenkind op Rumeniëns troon den ernst van het leven leeren
verstaan. L e m é t i e r d e s o u v e r a i n e n ' e x i g e q u e t r o i s q u a l i t é s heeft zij ge-
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schreven - l a b e a u t é , l a b o n t é , l a f é c o n d i t é . Er spreekt diepe weemoed
uit dat woord. B e a u t é ; b o n t é - een blik op haar portret verzekert ons, en Mite
Kremnitz bevestigt het ons van haar koninklijke gebiedster, dat zij van de eerste dier
schatten verre van misdeeld is; dat zij de tweede bezit, getuigt de vereering die men
haar toedraagt. Doch de derde eisch door haarzelve aan eene koningin gesteld?
In '70 werd haar een kind geboren. Hoe levendig zal zij al de weelde der
moederliefde hebben gevoeld; l ' a m o u r m a t e r n e l e s t u n i n s t i n c t ; m a i s
i l y a d e s i n s t i n c t s q u i o n t u n s o u f f l e d e d i v i n i t é . Het kon der
koningin niet onverschillig zijn, dat zij in haar kind een erfgenaam van den troon
bezat, zoodat haar land met den vorst een vorstenhuis verzekerd was. Maar bovendien:
met welk een diep gevoel, met welk een kieschheid tevens, heeft zij het uitgesproken,
welk eene beproeving voor eene vrouw het gemis van kinderen is: O n n e d e v i e n t
p a s m è r e ;o n l ' e s t d e n a i s s a n c e .L a f a m i l l e n o m b r e u s e s a t i s f a i t
l a v o c a t i o n ; e l l e n e l a d o n n e p a s . Een viertal jaren maar mocht zij de
moederweelde smaken en vond haar vrouwelijk instinct bevrediging. In 1874 stierf
het kind. Toen schreef zij het schoone, diep-weemoedige woord: U n e m a i s o n
sans enfants est comme une cloche sans battant. Le son qui
dort serait bien beau, s'il y avait quelque chose pour le
réveiller!
Men ziet, van buitengewone rampen is hier geen sprake. Smarten als Carmen
Sylva gekend heeft worden iederen dag geleden. Talloos velen zijn er wie ze treffen,
en die met eene elasticiteit, waarom men hun benijden of hen beklagen kan, al naar
het standpunt waarop men zich plaatst, straks
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zich weer opheffen uit den tijdelijken druk, om - te blijven, die ze waren. Anderen
zijn er die soortgelijke levenservaringen niet van zich laten gaan, zonder er de
elementen uit op te nemen, welke hunner karaktervorming en levensopvatting kunnen
ten goede komen. Tot de laatsten behoort Carmen Sylva. Uit vele harer aphorismen
blijkt, dat zij er behoefte aan heeft gevoeld hare smartelijke gewaarwordingen en de
gevoelens die daarmee gepaard gingen, te ontleden en te zuiveren. L e m a l h e u r
p e u t r e n d r e f i e r ; l a s o u f f r a n c e r e n d h u m b l e , heet het hier. L a
s o u f f r a n c e e s t u n e l o u r d e c h a r r u e , - lezen we elders - c o n d u i t e p a r
une main de fer. Plus le sol est ingrat et rebelle, plus elle le
d e c h i r e ; p l u s i l e s t r i c h e e t f a c i l e p l u s e l l e ' s e n f o n s e . Elk
aphorisme van die welke door Louis Ulbach onder de rubriek L e M a l h e u r e n
L a S o u f f r a n c e vereenigd zijn, bewijst, hoezeer zij is binnengedrongen in de
geheimen eener smart, die niet alleen maar over de oppervlakte van het leven strijkt.
Zij moet diep geleden hebben, die schreef: d a n s l a g r a n d e s o u f f r a n c e
vous vous fermez comme l'huitre.Si on vous ouvrait le coeur
d e f o r c e , o u v o u s t u e r a i t . Zij moet om de overwinning wel heftig geworsteld
hebben, die ondervond: L a d o u l e u r s e v e n g e d e n o t r e c o u r a g e ; e l l e 's
a u g m e n t e . Iemand, met zoo krachtig gevoel en zoo levendige fantasie begaafd,
moet wel smartelijke ontgoochelingen hebben getroffen, die 't haar als hare ervaring
deden uitspreken: L e b o n h e u r q u a n d i l e s t d e v a n t n o u s p a r a i t s i
grand, qu'il touche ou ciel. Pour passer sous notre porte, il
se rapetisse tant,que bien souvent nous ne l'apercevons plus.
Welk een afkeer heeft zij van al wat naar tentoonstelling van droefheid zweemt, en
hoe gevoelt
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zij, dat waarachtige smart daarvoor te heilig is: U n e b ê t e q u i s o u f f r e
cherche la solitude. Il n'y a que l'homme qui aime à faire
p a r a d e m ê m e d e s a s o u f f r a n c e . Welk een afkeer ook van alle ziekelijk
verzinken in het lijden: I l y a d e s h o m m e s q u i s e n o u r r i s s e n t d e
l e u r d o u l e u r , a u p o i n t q u ' i l s s ' e n e n g r a i s s e n t . Doch hoezeer getuigt
ook menig woord van hervonden levenslust; van vertroostingen, die eener zoo rijk
begaafde natuur en iemand met haar karakter niet konden ontbreken: c ' e s t a s s e z
de bonheur que de faire une bonne action. Il n'y a qu'un
bonheur: le devoir; il n'y qu'une consolation: le travail; il n'y
a qu'une jouissance: le beau.
Carmen Sylva behoort tot die dichterlijke naturen, wie een onverklaarde en
onweerstaanbare behoefte drijft, om aan hunne gevoelens en gewaarwordingen de
eene of andere uitdrukking te geven. In ‘les pensées d'une reine,’ is natuurlijk niet
elke gedachte treffend door nieuwheid of diepzinnigheid; doch bijna alle dragen zij
het kenmerk van een oorspronkelijken geest. De puntige dictie; het schilderachtig
beeld; de humor hier en daar; het satyrieke ginds geven er zekere frischheid aan.
Maar vooral in lyrische gedichten, sommige van ongemeene schoonheid, heeft zij
uitgestort, wat haar hart vervulde. Mite Kremnitz heeft inzage gehad van de albums,
waarin Carmen Sylva sedert eenige jaren gewoon is, wat haar bezielt te vertolken.
In het meer gemelde opstel heeft zij eenige proeven van deze liederen en gedichten
medegedeeld. Ik mag er wel een enkele van afschrijven?
Als bruid dichtte zij op den r i n g , dien zij van haar verloofde ontving:
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Der Opal.
Wie meines Liebsten Herz so rein,
So rein bist Du.
Ich drück Dich fest an 's Herze mein
Voll Fried' und Ruh!
Ich halt' Dich still in meiner Hand,
Du klarer Stein,
In deine Tiefen unverwandt,
Schau ich hinein.
Dich halt' ich dreist in 's Sonnenlicht,
Ob 's Dich verzehrt?
Dein Farbenspiel erbleichet nicht:
Du bist bewährt!

Hoe fijn gedacht en keurig uitgedrukt is het volgende versje:
Im Blätterdach
Laubschwerer Gipfel,
Grüngoldner Wipfel
Die Sonne lag.
Sie athmet warm
Und legt sich schmeichelnd
Mit Wonne streichelnd
In Baumes Arm.
Doch wie er faszt
Und hält die Seine
Enteilt die Reine,
Die goldne Last.
Er steht betrübt.
Wo bleibt der Schimmer,
Der Abends immer
Sein Hanpt umgiebt?
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De herinnering aan hare moederweelde toovert haar het beeld van haar kind voor
den geest, zooals het in al zijn schoonheid en aanvalligheid in de zonnestralen zich
baadde:
- O, wie oft hast Du, Kleine!
Lächelnd im Glanze gelegen -

en dan perst zich de roerende klacht van hare lippen:
Ich habe Dich zweimal geboren,
Mein Kind - mein Kind! Und doch als wärst Du verloren
Die Thräne rinnt.
Zweimal risz neues Leben
Dich von mir los,
Mein Kind, Du musztest entschweben
Dem Mutterschoosz.
Und Beide muszten wir klagen
In Schmerzens pein
Drum bist Du - ich darf es sagen Nun zweimal mein!
Und doch als wärst Du verloren
Die Thräne rinnt Und habe Dich zweimal geboren,
Mein Kind - mein Kind!

Zangerig in hooge mate; bevallig en eenvoudig; warm en innig van gevoel, behoeft
waarlijk Carmen Sylva's muze er geen verschooning voor te vragen, dat zij zich
binnen een bescheiden kring beweegt en meer persoonlijke gevoelens en
gewaarwordingen, dan de groote ideën, de machtige problemen, de gebeurtenissen
van ‘welthistorische’ beteekenis tot stof harer zangen kiest. Hetzelfde meesterschap
over den vorm kenmerkt hare dichterlijke vertellingen. De verzen, waarin
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‘Sappho’ geschreven is, getuigen van een bewonderenswaardig talent; hun inhoud
van eene geheel oorspronkelijke opvatting. ‘Hammerstein’ bezit ongemeene
frischheid. ‘Ueber den Wassern’ is aandoenlijk in de hoogste mate, bijna week. Uit
den titel van het vierde gedicht: ‘Schiffbruch’, zou men niet opmaken dat dit eene
vertelling bevat, waartoe aan de nicotine-vergiftiging, die voor eenige jaren in België
plaats had, de stof schijnt ontleend te zijn; eene niet alledaagsche kunstvaardigheid
heeft er eene ballade van gemaakt van huiveringwekkende kracht. Over ‘Sappho’
ligt een classieke kleur; over de andere verhalen een romantisch waas; allen zijn ze,
ondanks het spelend vernuft, dat hier en daar een vroolijke lichtstraal laat vallen,
eenigszins droefgeestig getint. Een nieuwe bundel verhalen is ter perse, en in den
loop dezes jaars zal bij Duncker in Berlijn een boekdeel verschijnen, dat voor elke
maand een ballade, voor elken dag een gedicht of eene spreuk van de hand onzer
schrijfster zal bevatten, onder den titel: ‘Meine Ruh!’ Reeds die titel wijst zoowel
op den oorsprong als op de bestemming van het boek. Een goed deel van den dag en
menige avond roept de koningin van Rumenië tot hare plichten. In den vroegen
morgen; nadat zij met eigen hand de lamp heeft ontstoken, die een rustig licht in haar
werkkamer verspreidt, welks gezellige en artistique stoffaadje, zoowel haar huiselijken
zin als haar kunstsmaak verraadt; vindt Carmen Sylva zichzelve terug; leeft zij haar
eigen leven en leent zij vleesch en bloed aan wat haar hoofd en hart vervult. Te
midden van dien arbeid vindt zij haar r u s t ; de uren die zij aldus doorbrengt zijn
hare ‘Stunden der Andacht’: zij mogen ten goede komen aan zoovelen die, als zij,
er behoefte aan gevoelen in hun veelbewogen leven - en wiens leven is in onzen tijd
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niet v e e l b e w o g e n ? - nu en dan een rustig plekje te vinden. Een rustig plekje;
van waar zij in staat worden gesteld hun leven, dat te midden van het allerlei en
velerlei, waardoor het wordt verdeeld, in even zoovele stukken dreigt uit één te vallen,
onder een hooger licht als een geheel kunnen overzien. Carmen Sylva is zich, zou
ik bijkans zeggen, in dat opzicht van eene profetische roeping bewust. Zij gevoelt
hare kracht en wenscht hare zusters krachtig als zij zelve is. Zij heeft de heldenmoed
der vrouw en denkt zich dien gaarne in hare zusters. L a f e m m e d o i t s u b i r
l'amour, souffrir pour enfanter, partager vos soucis, conduire
votre maison, élever votre familie, être jolie et aimable par
dessus le marché. Que disiez-vous dont de sa faiblesse tout
à l ' h e u r e ? Volgens haar zal de vrouw hare sterkte niet moeten zoeken in
verloochening harer vrouwelijke natuur. Het ideaal, naar welks vervulling zij streeft
en dat zij zich ten doel stelt der vrouw in 't algemeen voor te houden, teekende zij in
de schoone verzen, waarmede haar dichtbundel ‘Stürme’ geopend wordt:
Euch die zum Dulden habt Muth und Kraft,
Im Feuer geglühte Seelen,
Euch, die die Flammen der Leidenschaft
Nur heiligen, festen und stählen,
Euch, die im Sturme habt Muth genug,
Das Haupt noch frei zu erheben,
Euch die mit ernstem Gedankenflug,
Beherrscht das erdrückende Leben,
Euch, die als athmender Sonnenstrahl,
Nur Helle und Wärme versendet,
Und zartlich der Erde, die kalt und kahl,
Erst Freude and Lieblichkeit spendet,
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Euch die mit lächelndem Munde schon
Habt Berge von Lasten getragen,
Die ohne Posaunen und Rausch und Lohn
Schon sieghafte Schlachten geschlagen,
Wo Lorbeer nicht blühet, nicht hallt der Ruhm,
Nur heimliche Thräuen thauen,
Dem Ungesehenen Heldenthum Ich weihe dies Büchlein den Frauen.

Tot dat ‘ungesehene Heldenthum’ wenscht zij, dat de vrouw behoore. Zeker treedt
het in den vrouwelijken levenskring in eigenaardige gestalte op en vindt het
daarbinnen zijn eigen werkkring. Doch mogen wij er overigens niet op toepassen:
h i e r i s n o c h v r o u w n o c h m a n ? Het is een der schoonste bloesems van de
m e n s c h e l i j k e natuur in 't algemeen. Het is het ‘Ewigweibliche;’ het trekt ons
aan en verheft ons. Bovendien: l a p a t i e n c e n ' e s t p a s p a s s i v e ; a u
c o n t r a i r e , e l l e e s t a c t i v e ; e l l e e s t l a f o r c e c o n c e n t r é e . Doch deze
heldenkracht en heldenmoed wordt slechts dan gekweekt, wanneer het leven een
plaatsje ons laat; of anders wanneer wij het ons weten te veroveren; waarvan wij
zeggen kunnen: ‘M e i n e R u h . En het is verkwikkelijk daar met eene als Carmen
Sylva te verkeeren. Reeds omdat zij behoort tot hen wier dichterlijk lied ontspanning
en verlichting aanbrengt, als het aan onze smart woorden leent en tranen tevens;
gelijk de zinrijke legende verhaalt van het oude lied “Stabat mater Dolorosa”, dat,
toen het op de tonen der herdersfluit door het loover ruischte, het steenen beeld van
de Moeder des Heeren aan den voet van het kruis weenen en daardoor de strakstaande
trekken zich ontspannen deed. Want, indien er tranen zijn die week en krachteloos
maken - l e d e c o u r a g e m e n t e s t c o m m e u n e é p o n g e : i l
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g r o s s i t p a r l e s l a r m e s ; er zijn ook tranen, die verlichting brengen en de
veerkracht herstellen; immers: L a d o u l e u r e s t c o m m e u n e s o u r c e
chaude: plus on la comprime plus elle bout.
Toen prinses Elisabeth twintig jaar oud was, had zij reeds menige novelle opgezet;
doch zij liet ze onvoltooid. Zij gevoelde dat zij nog te weinig van het leven kende.
Zij was “maar een prinses” placht zij te zeggen; zij was er zich van bewust, dat uit
den aard der zaak, in menig opzicht althans, maar ééne zijde der wereld naar haar
was toegekeerd. Allengs echter breidde haar gezichtskring zich uit. Haar
opmerkingsgave, geholpen door het divinatie-vermogen, dat menige vrouw in zoo
hooge mate bezit en waardoor zij als bij intuïtie verstaat, wat anders eerst langs den
omweg van zorgvuldige waarneming en langdurig nadenken ter onzer kennis komt,
deed haar in wereldkennis toenemen. In dezelfde mate ook zag zij den voorraad van
materialen verrijkt, waarover haar kunstvaardige hand te beschikken had.
Kunstenaresse geboren, heeft het geruimen tijd geduurd eer Carmen Sylva, dichtende
en schrijvende, zich er van bewust was, dat zij eene k u n s t beoefende. Eerst de
laatste jaren; nu zij, wanneer zij den blik laat weiden langs de rijzende muren van
het groote slot, dat haar gemaal te Sinaïa laat bouwen, reden heeft om te zuchten:
“Wozu das grosze Schlosz, wir sind nur Zwei?” schijnt zij de beoefening der letteren
als haar levenstaak te beschouwen.
Hebben wij in haar auteursleven nog eene andere periode te wachten? Zal hare
muze zich op den duur niet tevreden kunnen stellen met den, in zeker opzicht ten
minste, beperkten kring, waarin zij zich tot hiertoe bewoog? Wat van
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haar het licht zag, schijnt, met eene enkele uitzondering, de oogst van vroegere jaren
te zijn. Naar 't mij voorkomt hebben wij van haar nog de “Laatste der Eerste” te
wachten; dan zal zij de tweede periode in haar schrijversleven beginnen. Wie “les
idées d'une reine” aandachtig leest, vindt daarin reeds menige aanleiding, om van
Carmen Sylva nog geheel iets anders te gemoet te zien, dan zij tot nu toe gaf. Reeds
arbeidde zij voor het tooneel. Behoorde Molière niet reeds vroeg tot hare
lievelingsschrijvers? Hare aphorismen bewijzen nu en dan eene menschenkennis,
die aan La Bruyère doet denken. Door menige satyrieke opmerking wordt ge verrast.
Ik verzeker u, zij heeft haar wereld bestudeerd, en wat zij er van heeft leeren kennen
doorziet zij; wat er kleins is in het hofleven, in de “hooge” politiek, ontgaat haar niet.
Zij heeft een oog voor de ellenden der schitterende wereld, waarin zij verkeert.
Misschien hadt gij niet verwacht van haar een woord te lezen, als dit: l e s e n f a n t s
de l'amour sont généralement beaux et intelligents. Quelle
c r i t i q u e d e n o s m é n a g e s m o d è l e s ? En, indien gij u haar het liefst had
voorgesteld met een weemoedige plooi om de lippen, de fijne glimlach en de
ondeugende oogopslag zal u niet ontgaan, als ge haar ziet nederschrijven: Q u a n d
deux femmes intelligentes ne parviennent pas àtirer quelque
c h o s e d ' u n h o m m e , s o y e z s u r q u ' i l n ' y a r i e n ,’ of: L e s h o m m e s
étudient la femme, comme ils étudient le baromètre; mais ils
n e c o m p r e n n e n t j a m a i s q u e l e l e n d e m a i n . En wat dunkt u van een
woord als dit: L e j e u n e r e n d a p ô t r e ; l a b o n n e c h è r e r e n d
diplomate?
Nauwelijks meent gij in een en ander stof voor de c o m é d i e gevonden te hebben,
voor het hekeldicht althans, dat met een
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vroolijken lach of met de snerpende geeselroede het kleine en belachelijke zal treffen,
of reeds heeft menig aphorisme u aan eene novelle, een roman, een drama doen
denken, spelende in de moderne wereld. ‘Q u e l d o u l o u r e u x s p e c t a c l e d e
v o i r l ' e n f a n t s e r v i r d e r e f u g e e t d e p r o t e c t i o n à l a m è r e !’ Is het
niet als ziet ge het droevige huiselijke drama voor u afspelen? Brengt ge er misschien
dat andere woord mee in verband: L e s d é f a u t s d e v o t r e m a r i o u d e
votre femme ne sont insupportables que tant que vous
insistez pour les corriger. Prenez en votre parti, comme de
l'odeur de votre chien que vous supportez, parce que vous
l'aimez?
Daar is genoeg wat de verwachting wettigt, dat Carmen Sylva's veelzijdig talent
en ontwikkeld gemoedsleven, bij den scherpzinnigen blik die haar eigen is, nog wel
op andere wegen dan die zij tot nu toe insloeg, voor de scheppingsdrift die haar
beheerscht, bevrediging zal zoeken. Gaf zij naar 't mij voorkomt tot nu toe ‘Laatste
der Eerste,’ reeds leverde zij het bewijs, dat zij eene nieuwe periode van haar
auteursleven is ingetreden. Hare muze verdiept zich nog niet in de velerlei problemen,
die het hedendaagsch geslacht van nieuws worden voorgelegd en het nopen eene
nieuwe oplossing van het wereldraadsel te beproeven - doch ik maakte reeds eene
uitzondering. In het gedicht ‘Jehovah’ ontmoeten wij een geheel ander genre, dan
waarin wij tot nu toe Carmen Sylva leerden kennen.
Wat mag de schrijfster bewogen hebben dit gedicht, eerst onder den titel
‘Ahasverus’ uitgegeven, om te doopen in ‘Jehovah’? Ahasverus wordt er in
opgevoerd, die uitgaat om zijnen God, om Jehovah te zoeken. Als men hem den
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god toont, die het Al heeft geschapen; wiens macht de zon langs haar baan leidt; die
zich openbaart in den stormwind de boomen wegmaaiend als gras, dan zal hij hem
aanbidden. Den lijdenden Christus heeft men ‘God’ genoemd. Een God die versmacht;
die uit zijne wonden bloedt; die stervend ondergaat...? Zijn God kan het niet zijn. Is
hij gedoemd eeuwig te leven om deze lastering? Welnu, hij zal leven - leven ook als
alles om hem heen een prooi der vergankelijkheid wordt; leven, tot Jehovah hem
verschijnt - dan zal hij aanbidden en sterven.
Mijmerend voor de Memnonszuilen in de heete zandwoestijnen van Egypte; als
een heilig asceet aan de oevers van den Ganges; straks onder de saraceensche
heirscharen ten strijde trekkende, zoekt hij zijn god. Nergens vindt hij hem. In den
strijd niet; maar daarna ook niet in het Lied, dat hem de bewondering en de toejuiching
der menschen, den roem des zangers doet oogsten. De zinnelijke Liefde wiegt hem
in den roes van den wellust; maar als hem een zoon wordt geboren heet het:
Wärst Du, Jehovah,
Nicht hätt' ich ein Sohn, nicht Samen, der
Mit Zweifelsucht die Welt in Flammen setzte.
Dich laut verneinend!

Hij rukt zich den wellust uit de armen; zal hij, indien hij zijn gouddorst stilt, bevredigd
zijn?
Eens toeft hij in zijne onderaardsche kelders, waar het goud ligt opgetast. Daar
siddert de aarde; de deuren vallen in het slot; dof dreunt het boven zijn hoofd; hij is
levend begraven. De fakkel werpt nog een rossen gloed over den goudstroom, die
uit de gebersten geldbuidels breekt; dan
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dooft zij uit. Ahasverus ligt op den goudhoop neder; in den eeuwigen nacht; den
honger ten prooi.
Doch hij kan niet sterven, al maakt de wanhoop zich van hem meester.
Na honderd jaren verrijzen op de verwoeste plek, waar hij levend een graf vond,
kathedralen, kloosters en kapellen. Men woelt in den grond, waar het huis van
Ahasverus stond. De kelders, die men ontdekt, blijken als folterkamers der inquisitie
bij uitnemendheid geschikt. Daar stuit men op Ahasverus. - Wie zijt gij? - ‘Ik ben
de Tw i j f e l !’ - En hij wordt tot het rad veroordeeld; hij moet sterven! Sterven? ‘Ik ben eeuwig, ben Ahasverus!’ - En ontzetting bevangt de schare, als hadden zij
Satan zelf aanschouwd. Dan barst hij in een spotlach uit:
Ihr elendes Gewürm mit Eurer Frommheit,
Erst habt Ihr Ihn gemartet, und nun martert
Ihr mich, in Seinem Namen, Ihm zu Ehre!
Es ist kein Gott, sonst hätt' 'er Dich zertreten!

En hij ontvliedt: ‘Es ist kein Gott! es ist kein Gott!’
We zien Ahasverus aan het hoofd van hen, die zich in de Nieuwe Wereld vestigen.
Zijne wijsheid regeert over een gelukkig volk, dat in vrede, in schoonheid, in rijkdom
mag roemen. Maar als hij het geluk van den een kan bewerken, doodt hij dat van den
ander. Het g e h e e l moge g e lukkig zijn, doch de d e e l e n !.... De menschen, e l k
v o o r z i c h !....
‘Könnten
Nur glücklich, glücklich sein die Menschen! Ach!
... Ist das
Dein Werk, - zerstör 'es wieder, Jehovah!’

En als zich, ondanks zijn beste pogen, de ontevredenheid

Los en vast. Jaargang 1882

188
verheft en zich morrend tegen hem verzet, neemt hij andermaal de reisstaf op.
Hij trekt door de eindelooze sneeuwvlakten. Slechts één, Matotope, zijn
dienstknecht, die hem is trouw gebleven, vergezelt hem en gaat met hem scheep. Als
de storm het schip verbrijzelt, voelt hij, op het punt van weg te zinken in de diepte,
door Matotope zich aangegrepen. Beide klemmen zij zich aan een stuk wrakhout
vast. De reddingsplank kan hen beiden niet torschen; de trouwe knecht red hem het
leven door het zijne te offeren: hij laat zich in de golven glijden en vindt daar den
dood zonder een klacht te slaken. Kon Ahasverus niet behouden worden dan ten
koste van dat leven? - Van dorst versmachtend, met gebroken hart, drijft hij rond op
den Oceaan, tot een schip hem opneemt,
Und wie ein Wunder das erlosch'ne Leben
Von Neuem aufflammt mit der alten Frage:
‘Wozu die Welt und wo ist Jehovah?’

In Florence, te midden eener wereld van schoonheid, vinden wij Ahasverus, als
kunstenaar, terug, bezig met telkens eene nieuwe wereld van schoonheid te scheppen.
Hij is zijn God op het spoor! Zijn eigen geest omvat het heelal. Zijn eigen
scheppingskracht roept eene wereld in het leven:
‘Welt! ich will Dich fassen,
Ich will erkennen Dich und Dich enthüllen,
Ich selbst, ich bin der Gott!’

Terwijl al de weelde der bewuste scheppingskracht hem doortintelt treedt hij buiten
zijne werkplaats. Daar, in de schemering van het kerkportaal, valt een breede
zonnestraal op eene schoone jonge vrouw, wier gelaat zich naar het kind wendt, dat
de handjes kozend uitstrekt naar de moeder-
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borst. De begoocheling is verdwenen. Hij - God? Dwaas die hij is! Als een
waanzinnige zoekt hij zijne kunstwerken op en vernielt ze met eigen hand. Aan gene
zijde der Alpen ligt hij stenend en onder heete tranen op het grasperk in het woud.
't Is lentetijd. Bloemen en insecten vieren hun bruidstijd. De vogelen bouwen hun
nest. De ree breekt met hare jongen door het struikgewas, en een jongeling geleidt
onder fluisterend minnekozen zijne bruid in de schemering van het woud. Toen
sprong Ahasverus op, en een bovenaardsche glans straalde van zijn voorhoofd. Hij
heeft zijn God gevonden! Overal zocht hij hem - overal te vergeefs.
‘Doch nun schauen meine Augen: Im Werden da ist Gott,
Gott ist ewig Werden!
Was bin ich denn, dass ich Wohlthat begehre? Ich will nur anbeten
Gott; denn Er ist gut!’

Nu kan hij sterven. Hij zal het zoete proeven van den dood. Jehovah zij geloofd!
Und sank in duft'ge Blumen, wie ein Reis,
Das hin der Wind geschüttelt und verschied.

Ziedaar de hoofdinhoud van ‘Jehovah’ kortelijk weergegeven. De gloed en de kracht
der verzen; de rijkdom der verbeelding en de soberheid in den vorm, maken het tot
een verheven dichtstuk. Er zijn verwonderlijk schoone d é t a i l s in. Ik zal het mijne
lezers echter niet euvel duiden, wanneer het geheel, afgescheiden nog van de
wereldbeschouwing die het predikt, hen niet bevredigt. Er is zekere onevenredigheid
in de onderdeelen en hun onderling verband is niet altijd te doorzien; hier en daar
ook vind ik geen bevredigend antwoord op de vraag: in welk verband zij wel staan
met de hoofdgedachte.
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Welke is de hoofdgedachte? Heeft Carmen Sylva het willen uitspreken, dat zij alleen
in het ‘worden’; of liever in den ‘onbewusten wil’, den natuurdrang, die onder allerlei
begoochelingen, ondanks de telkens en altijd meer opgedane ervaring, dat ook het
beste in de menschheid zijn keerzij heeft en dat ook de hoogste lust tot onlust
overslaat, dwingt tot instandhouding van het veelszins jammerlijke leven; dat zij
alleen in dien ‘onbewusten wil’ haar God erkent? Voelt Ahasverus zich, op het eigen
oogenblik, dat hij zich schepper weet eener ideëele wereld, onderworpen aan,
machteloos tegenover dat eeuwige ‘worden’? Heeft Carmen Sylva ten slotte voor
zich op die wijze eene keuze gedaan uit het dilemna, dat zijzelve stelde: I l f a u t
être ou très pieux, ou très philosophe; il faut dire: Seigneur,
q u e t a v o l o n t é s o i t f a i t e ! - o u : N a t u r e , j'a d m e t s t e s l o i s , m ê m e
l o r s q u ' e l l e s m ' é c r a s e n t ? Meent zij, dat deze tegenstelling absoluut is?
Ik laat het gaarne aan mijne lezers over, deze vragen te vermeerderen en er het
antwoord op te zoeken. Men ziet zoo dikwijls eene feitelijk ideale levensopvatting
met materialistische theoriën vereenigd; en het pessimisme heeft in zijn laatste phase
ons getoond, dat het eene theorie wil zijn, die de ideale goederen der menschheid
het best meent te kunnen dienen. Indien hierin naar onze overtuiging misschien eene
tegenstrijdigheid schuilt en de theorie niet past op de practijk, dan blijkt hieruit te
meer, dat ons geslacht, bezig eene nieuwe wereldbeschouwing te vormen, nog zijn
laatste woord niet sprak. Hebben we in ‘Jehovah’ een nieuwe periode in Carmen
Sylva's auteursleven zien aanbreken, ook zij sprak haar laatste woord nog niet. Het
zou kunnen zijn, dat zij, worstelende met zichzelve; ontgroeid aan tradi-
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tioneele denkbeelden en voorstellingen; hakende naar eene bevredigende
wereldbeschouwing; kind van haren tijd in eén woord, er behoefte aan gevoelde om
de verschillende theoriën, die zij op haren weg ontmoet, ter toetse te brengen.
Misschien dat de betrekkelijke waarheid, die ze er in uitgesproken vindt, zich van
haar meester maakt en dat de kunstenares, die in haar leeft, haar dringt er vorm en
gestalte aan te geven.
Klinkt het u misschien materialistisch wanneer zij schrijft: I l v a u t m i e u x
a v o i r p o u r c o n f e s s e u r u n m é d e c i n q u ' u n p r ê t r e . Vo u s d i t e s
au prêtre, que vous detestez les hommes; il vous répond que
v o u s n'ê t e s p a s c h r é t i e n .L e m é d e c i n v o u s d o n n e d e l a r h u b a r b e
e t v o i l à q u e v o u s a i m e z v o t r e s e m b l a b l e . Vo u s d i t e s a u p r ê t r e
que vous êtes fatigué de la vie;il vous répond que le suicide
est un crîme. Le médicin vous donne un stimulant, et voilà
q u e v o u s t r o u v e z l a v i e s u p p o r t a b l e ? Of meent ge het zelfs te bespeuren
in de uitspraak: E t u d i e z l e c o r p s h u m a i n ; l ' a m e n ' e s t p a s l o i n ? Plaats
dan daarnaast; indien gij wilt, daartegenover: P o u r m e s u r e r l ' e s p r i t n o u s
mesurons les crânes.C'est comme si l'on mangeait des peaux
d e r a i s i n p o u r t r o u v e r l e b o u q u e t d e v i n - en erken, dat terwijl de
vaste theorie haar ontbreekt en zij zich aan geen dogmatisme gevangen geeft, haar
scherpziende blik zoowel aan den eenen als aan den anderen kant de betrekkelijke
waarheid ontdekt. Wat; indien gij van haar leest: l e p e t i t s u c c o m b e s o u s
le grand; c'est une loi de la nature; et le grand, n'est pas
g é n é r e u x ; c ' e s t u n e l o i h u m a i n e - wat meent ge? Schrijft zij dit neder als
een feit, dat zij meent
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waar te nemen, doch waarmede geheel haar leven in tegenspraak is; of als de uitspraak
van haar beleedigd gevoel, dat met het bittere woord zelf alreeds ontkent, dat voor
de menschheid zulk eene wet zou bestaan?
Ook Carmen Sylva bedreigt zeker het gevaar, dat wij allen in meerdere of mindere
mate loopen, indien wij in onze dagen naar de formule zoeken, die ons het
wereldraadsel zal verklaren; het gevaar, dat de bekoorlijkheid van een afgesloten
systeem ons zal verleiden de halve waarheid voor de geheele te nemen, en zoo
onmiddellijk tot een leugen te maken. Wat mij betreft, ik zie met gerustheid te gemoet,
wat haar tweede periode verder ons brengen zal. Woorden als het reeds genoemde:
c'est assez de bonheur que de pouvoir faire une bonne
action;
in verband met een ander uit ‘les idées d'une reine’:
le devoir ne fronce les sourcils que tant que vous le fuyez;
suivez-le, il vous sourit;
woorden, die door al haar leven en dichten en denken bewezen worden de
grondtoon harer persoonlijkheid uit te drukken, schijnen mij, hoe eenvoudig zij
klinken mogen, levenservaringen weer te geven, waarmede èn het materialisme èn
het pessimisme op den duur onbestaanbaar is. Ik weet, dat niet allen er zoo over
denken; maar 't zou mij verwonderen, indien het bleek, dat Carmen Sylva het niet
deed.
J. VAN LOENEN MARTINET.
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Beschaving en geluk.
Vooruitgang en Armoede. Toenemend gebrek bij klimmenden rijkdom,
hoe te verklaren? hoe te genezen? door Henry George, uit het Engelsch
vertaald door J.W. Straatman. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1882.
‘Hij, aan wien de grond behoort, is ook meester van de vruchten van den grond. Witte
zonneschermen en olifanten, waanzinnig van trotschheid, zijn de bloemen van een
geschenk in grond’1).
Ik zie hier geen zonneschermen, behalve misschien een enkele parasol, geel alpacca
van buiten en van binnen met witte zijde gevoerd, onder den arm van den een of
anderen fat aan ons badplaatsenrijk strand. Onder den arm, maar opgestoken? zelden.
Ik wenschte dat ik ze mocht zien, niet om de zonneschermen; ach, weer de weinige
bleeke stralen, die er tusschen de regenwolken doorschieten niet af; maar om de zon.
Wat meent gij: ik ben geen Italiaansche lazza-

1) H. George, Vooruitgang en Armoede, enz. blz. 312.
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rone maar ik koester mij toch ook wel eens graag in stovende warmte; ik voel mij
ook wel gaarne eens ‘lekker.’ Maar ik zie meer en meer dat, wil ik dien graad van
welbehagelijkheid ooit bereiken, ik mij warm zal moeten loopen.... of schrijven; ik
koop daarom vooralsnog geen witte zonneschermen en geef er hoogstens mijn vrouw
een cadeau, als 't lijden kan, of als het mag, hetgeen nog te bezien staat wanneer de
sociaal-democraten terecht alle weelde af keuren. Want, bij de goede goden, weelde
is het, ik heb inderdaad geen hinder van de zon en mijn vrouw ook niet. Ik koop dus
nog geen zonneschermen.
En ook geen olifanten. Ze kunnen er zelfs, naar het schijnt, in Atjeh niet meê te
recht, en wat zou ik er dan meê doen? Ze loopen de menschen maar in den weg. Zie
deze straat in het stratenrijke Damaskus; herinnert ge u de Jodenbreêstraat, voordat
op hoog bevel de kruiwagen-negotie met haar kleuren geur- en glansrijken toestel
werd verwijderd? Precies Damaskus, behalve dat het dáár nog wat volkrijker en door
de talrijke tegen de huizen opgestelde bazars nog wat nauwer is. Men verdringt zich
onder vroolijk Arabiesch gebabbel en met Turksche lankmoedigheid laat men zich
dringen totdat.... Een paar olifanten, waanzinnig van trotschheid, dragende op hunnen
rug.... (maar dat doet er niet toe: 't zit 'm meer in de breedte dan in de hoogte) een
paar olifanten dan stappen statig voort door de straat, die, ledig van menschen en
bazars, hun nauwlijks ruimte zou laten, en krak, krak, zeggen de steunsels en de
schermen der luchtige oostersche winkels, op zij geschoven en daarna platgetreden
door de viervoetige grondbezitters, nu nog meer waanzinnig van trotschheid, terwijl
de kooplieden en koopers, die de straat bevolkten, met Oostersche deemoedigheid,
voor zoover de
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ruimte en de schrik 't hun vergunden, het hoofd bogen in het stof voor de berijders,
wanneer ze niet reeds, onder het mompelen van eenige hartelijke verwenschingen,
zich gehaast hadden ruim baan te maken.
Het komt mij voor dat de kern van het boek welks titel ik hier boven afschreef en
aan welks bespreking dit opstel zal zijn gewijd, moet gezocht worden in de spreuk
der oude Bhramanen, welke door Henry George op nog een paar plaatsen1) van zijn
lijvig boek met ingenomenheid wordt geciteerd. De rijkdom en het geluk zijn zóó
ongelijk en onrechtvaardig verdeeld dat enkele bevoorrechten zonneschermen noodig
hebben om den overvloed van warmte en den stroom van licht tegen te houden, die
in den vorm van voorspoed en macht, van stoffelijke en geestelijke genietingen op
hen uitstraalt, terwijl deze zelfde zonneschermen, boven de hoofden dier enkele
bevoorrechten gedragen, zich voor des schrijvers verbeelding uitbreiden tot een
reusachtig dak, 't welk de gezegende zonnestralen terughoudt van de millioenen die
in hun langen nacht van ellende wel op handen en voeten zouden willen kruipen naar
een plekje dat zij 't hunne konden noemen, en waar zij 't bibberende lijf een oogenblik
zouden kunnen koesteren in het weinigje licht dat nog bezijden de schermen viel.
En evenals de machtige radja's van Indie zich niet tevreden stellen met te troonen
hoog boven hunne hongerige onderdanen, maar zich plaatsen op den rug van olifanten,
en zoodoende de duizenden vredige kooplieden met hunne huizen en waren verdrijven
en de straten schoonvegen, zoo hebben

1) Bl. 363, 368, 276, waar de herkomst dezer spreuk wordt medegedeeld in deze woorden: ‘Sir
Wm Jones' Vertaling van een indisch geschenk van grond, te Tanna gevonden,’ bl. 330.
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in de geheele wereld, en niet het minst in haar meest beschaafd gedeelte, de weinigen
die den grond in bijzonder eigendom bezitten het zoo ver gebracht dat zij de overige
millioenen die de aarde bewonen, slaafs en onderworpen zien knielen voor hun goud
en ivoor, voor hun macht en hun pracht, of zien wegvluchten voor hunne olifantachtige
breedheid, voor hun alles vertredenden voet, of ook (‘quem Deus perdere vult, prius
dementat!’) de dwazen, dat ze niet zien hoe hier en daar de vuisten der vluchtenden
zich ballen tot wraak; de onnoozelen, ‘waanzinnig van trotschheid’ dat ze niet hooren
de kreten van smart en vloek, die daar klinken over de sawas van Indië en de prairieën
der Nieuwe Wereld, op de aardappelvelden van Ierland en op de ijsvlakten van
Siberisch Rusland!
‘De Engelsche vrije boer1), het onbuigzaam ras dat de veldslagen van Crecy, Poitiers
en Agincourt won, is verdwenen en uitgestorven als de mastodon. De Schotsche
clansman, wiens recht op de heuvelen van zijn geboortegrond destijds even
onbetwistbaar was als dat van zijn opperhoofd, is verdreven uit zijn recht, om plaats
te maken voor de schapenfokkerijen en hertenparken van den afstammeling diens
hoofdmans, en het stamrecht van den Ier is veranderd geworden in een huurcontract
dat elk oogenblik opzegbaar is. Dertig duizend personen bezitten het door de wet
beregeld recht om uit vijf zesden der britsche eilanden de geheele bevolking te
verjagen, en de groote meerderheid van het britsche volk heeft op den geboortegrond
niet het minste recht, behalve het recht van op de straat te wandelen en de wegen te
bereizen. Op dat volk kan men ge-

1) Bl. 401, 402.
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voeglijk de woorden van een Romeinschen volkstribuun toepassen: Romeinen, sprak
Tiberius Gracchus, Romeinen, gij heet de heeren der wereld en toch hebt gij geen
recht op een voet breed van haren bodem! De wilde dieren hebben hunne holen, maar
de soldaten van Italië hebben slechts water en lucht!’

I.
Wie hoort in deze taal niet de hevigheid van den man die het opneemt voor den
proletariër tegenover den bezitter, van den advokaat, gelijk hij het onderscheid
karakteriseert, van het Huis van Ontberen contra het Huis van Hebben? Er is inderdaad
weinig onderscheid tusschen de invectieven van Karl Marx tegen zijne gehate
vijanden, de kapitalisten, die hij plusmakers en dieven noemt, én die van Henry
George tegen hen die, niet maar in Engeland en Amerika, al valt het in deze beide
landen het scherpst in het oog, grond bezitten in bijzonder eigendom. In zoover sluit
dit boek zich dan ook aan bij de sociaal-democratische geschriften van onzen tijd
die den oorlog verklaren aan het kapitaal. Er zijn ook nog andere redenen waarom
we recht hebben het hoek tot de geschriften te rekenen waarmede het socialisme zijn
voordeel zal doen en waarover we straks gelegenheid zullen vinden te spreken, maar
er is ééne zaak waardoor het zich van de gewrochten dezer richting onderscheidt,
althans zelf meent zich te onderscheiden.
Het is dit, dat het den strijd onzer dagen niet gelegen acht
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tusschen de beide machten: a r b e i d en k a p i t a a l 1) maar het er integendeel voor
houdt dat deze beide natuurlijke bondgenooten zijn tegen een derde, nu wel waarlijk
vijandige macht: het b i j z o n d e r g r o n d b e z i t . Arbeid en kapitaal, geen vijanden
maar natuurlijke bondgenooten! Welken indruk moet deze verklaring maken? Ik
herinner mij, het was in 1866, toen Pruisen den oorlog had verklaard aan Oostenrijk
en zijne betrekking met Frankrijk reeds hoog gespannen was, dat de geleerde en
welsprekende hoogleeraar in de rechten te Amsterdam, Prof. M. des Amorie van der
Hoeven, in een debating club van studenten met wegslepende kracht de stelling
verdedigde dat Pruisen en Frankrijk krachtens hun geheele verleden elkanders
natuurlijke bondgenooten waren en 't ook nu moesten zijn. Hoe wegslepend, hoe
geleerd, hoe onderhoudend het twee uren lange betoog van den geestvollen man ook
was, hij heeft niet kunnen verhinderen dat aan het einde ervan zijne stelling op ons
den indruk maakte van een geniale paradox te zijn. Dit nam evenwel niet weg dat
de redenaar meermalen werd afgebroken door luide toejuichingen, dat het genot, 't
welk hij zijnen hoorders door zijn betoog verschafte, behoort tot de beste
herinneringen uit onzen studietijd, en dat menigeen onder 't luisteren den hartelijken
wensch voelde opkomen: och, dat hij gelijk had, en dat, om der wille van Europa's
vrede, beide volken nu nog hun wezenlijk belang mochten begrijpen! Ik weet geen
betere vergelijking om den indruk weer te geven, dien het in de vertaling van
Straatman bijna 600 bladzijden groote werk van Henry George op ons maakt.

1) Bl. 197, 329.
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In de Vragen des Tijds1) heeft Mr. J.D. Veegens er reeds op gewezen dat de schrijver
een autodidact is en dan ook geenszins de gebaande wegen eener zuiver
wetenschappelijke behandeling van het vraagstuk bewandelt. Hij is er misschien
niets minder om, maar 't blijft niettemin merkwaardig om een boek dat zoo
systematisch schijnt ingedeeld2), dat vol is van staathuishoudkundige definities en
statistische gegevens, niet alleen geïllustreerd te zien met gedichten3), voor welker
meestal vloeiende vertaling in het voorbijgaan een woord van lof aan den vertolker,
wiens arbeid hier en daar inderdaad niet gemakkelijk moet zijn geweest) waarvan
de meeste niet van overgevoeligheid en hartstochtelijkheid zijn vrij te pleiten, maar
het te hooren eindigen met een tirade die aan Bunyan herinnert, en die de eindelijke
oplossing van het vraagstuk vastmaakt aan een eigenaardig Christelijke verwachting.
‘Wat is, aldus lezen we bl. 594 en vgg. de beteekenis van het leven, het leven dat
onvoorwaardelijk en onvermijdelijk door den dood wordt begrensd? Voor mij is het
alleen begrijpelijk als weg en voorhof tot een ander leven. En de feiten des levens
schijnen alleen verklaarbaar te zijn met behulp eener theorie die niet dan in mythen
en symbolen kan worden uitgesproken, en waaraan de mythen en symbolen waarin
de menschen hunne diepste gewaarwordingen trachten weêr te geven, overal en in
alle tijden vorm en uitdrukking zoeken te schenken.... Uit de keten van gedachten
die wij zijn gevolgd schijnt zeer onbepaald en nevelachtig een glimp voort te komen
van hetgeen de

1) April 1882, bl. 1. Arbeid en Kapitaal door Mr. J.D. Veegens.
2) Zie de voorrede voor den 4den druk bl. VIII-XI.
3) Bl. VI, 1, 91, 237, 417, 585.
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heilige schriften der menschen, de geheime leeringen van oude wijsgeerige scholen,
de innerlijke beteekenis van groteske godsdiensten, de dogmatische bepalingen van
algemeene conciliën, de preeken van mannen als Fox, Wesley en Savonarola, de
overleveringen der Roodhuid-Indianen heel uit de verte zagen, eene flauwe
schemering van eindverhoudingen die, zoodra men ze in woorden wil kleeden, het
gebruik van beelden en gelijkenissen onvermijdelijk maken. Een tuin waarin de
boomen des goeds en des kwaads zijn geplant. Een wijnberg, waarin het werk van
den heer des wijnbergs is te verrichten. E e n d o o r g a n g v a n e e n l e v e n h i e r
t o t e e n l e v e n g i n d s . Een tijd vanbeproeving en strijd, waarvan wij het einde
niet kunnen zien... De hoop, die verheft, is de ziel van alle godsdiensten! De dichters
hebben haar bezongen, de zieners haar verkondigd, en in de diepte van het menschelijk
hart strekt een nameloos verlangen zich naar haar uit. Hetgeen Plutarchus heeft
gezegd is hetzelfde dat in alle tijden en in alle tongen gezegd is geworden door de
reinen van hart en de scherpen van oog, die a.h.w. op de bergtoppen van het denken
staande en over den donkeren oceaan den blik latende weiden, het land in de verte
hebben zien opdoemen. De menschelijke ziel, hier met een lichaam en hartstochten
omgeven en beswaard, heeft geene gemeenschap met God behalve wat zij door
middel van wijsbegeerte bereiken kan als bloote voorstelling, als in een soort van
duisteren droom. Maar als zij van het lichaam wordt verlost en verplaatst naar het
ongeziene, onzichtbare, onvergankelijke en reine land, dan is die God haar leidsman
en koning; daar zal zij zich, om zoo te zeggen, geheel en onverdeeld aan Hem hechten
en zonder moede te worden de schoonheid aanschouwen en
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hartstochtelijk liefhebben die door menschen niet kan worden uitgesproken of
beschreven.’
Gaat het u zooals mij, dan vindt ge deze ontboezeming wel fraai, maar het tevens
een weinig vreemd om op deze wijze een boek te hooren besluiten hetwelk zich de
kalme uiteenzetting van een vraagstuk en de koele aanwijzing van het geneesmiddel
voor de kwalen des tijds heeft ten doel gesteld. Misschien zijn enkelen het hierin niet
met mij eens, vragende waarom een warme godsdienstige toon niet gepaard zou
kunnen gaan met echten wetenschappelijken zin. Natuurlijk is dit niet onmogelijk,
en we hebben er den schrijver temeer lief om; maar het is hier meer dan de toon
alleen, en ik meen dat waarlijk godsdienstige menschen zich schuldig maken aan
een grove inconsequentie, wanneer zij aan de ééne zijde de bekeering, de
wedergeboorte, het nieuwe leven met God als het uitgangspunt aanmerken van een
beter en onzelfzuchtig streven, en aan den anderen kant ons verzekeren dat alle
menschen elkander als broeders zullen liefhebben en dat de gouden eeuw aanstaande
is wanneer de verdeeling van rijkdom slechts niet meer zoo ongelijk, wanneer de
toestanden slechts beter, de omstandigheden gunstiger en wanneer Vrijheid, Gelijkheid
en Broederschap op hoog bevel zullen zijn ingevoerd.
Grover materialisme is haast niet mogelijk dan ligt opgesloten in de uitspraak: de
omstandigheden maken den mensch, de toestanden hervormen zijn wezen; het
godsdienstig geloof daarentegen zegt: ‘God schept in ons een rein hart’ en vandaar
uit gaan de krachten die de toestanden hervormen en de wetten doordringen. - Men
moet Engelschman of Amerikaan zijn om aldus piëtisme en materialisme broederlijk
te doen samenwonen in hetzelfde ruime hart!
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Als leek in het vak der staathuishoudkunde kan ik niet beoordeelen of het waar is
wat Mr. Veegens1) beweert, dat de waarde van George's werk zou verhoogd zijn
geworden wanneer de schrijver kennis had kunnen of willen nemen van hetgeen de
nieuwste Duitsche economisten hebben gepresteerd, maar wel durf ik zeggen dat in
het klassieke werk van K. Marx, d a s C a p i t a l , de klip is vermeden waarop George
is gestrand, doordat de eerste aan den materialistischen grondslag zijner methode is
getrouw gebleven. Wees materialist en geloof dat de wetten van het leven niets anders
zijn dan de uitdrukking door het menschelijk verstand van materiëele toestanden,
die zich telkens wijzigen, dan gelooft ge aan iets en kunt die toestanden helpen
wijzigen naar de gegevene omstandigheden en met de voorhanden zijnde middelen;
of wees idealist en geloof in de zegevierende macht van de idee der gerechtigheid,
maar wees niet nu eens het een en dan weêr het ander; zeg niet op de ééne plaats2):
‘ik geloof in een kracht die de zelfzucht in den mensch overwint en verdrijft, een
kracht die de electriciteit der zedelijke wereld is, eene kracht bij welke vergeleken
alle andere krachten zwak zijn,’ en op eene andere3): ‘De wet der grondrente (door
Ricardo ontdekt en door mij begrepen en toegepast) rust, tot het uiterste ontleed, op
het grondleggend beginsel, 't welk voor de staathuishoudkunde is wat voor de
natuurkunde de wet der zwaartekracht blijft, dat de m e n s c h e n hunne b e h o e f t e n
en w e n s c h e n z o e k e n te b e v r e d i g e n ten k o s t e van de m i n s t e m o e i t e
en

1) l.l. bl. 3
2) a.w. bl. 488.
3) Bl. 176.

Los en vast. Jaargang 1882

203
i n s p a n n i n g ,’ want aldus sprekende, zoudt gij met twee maten meten. Om ons te
doen gelooven dat de voortbrenging even krachtig en krachtiger nog door de menschen
zou terhand genomen worden wanneer gij de concurrentie en den prikkel der behoefte
hebt weggenomen, beroept ge u op de aangeboren edele eigenschappen van den
mensch1) en gij schijnt ons toe te gelooven in God; maar wanneer gij het noodig acht
de bestaande maatschappelijke toestanden te veranderen, dan zegt gij dat dit
noodzakelijk is om het algemeen bekend egoïsme der menschen, die ‘immers altijd
hunne behoeften zoeken te bevredigen ten koste van de minste moeite en inspanning.’
Strikt genomen zal dus in uwe gewijzigde maatschappij de zelfzucht even groot
blijven; gij zult haar alleen de gelegenheid hebben benomen zich te openbaren. Ik
noem dit, met uw verlof, een zeer ongeloovige menschenkennis en een weinig
diepgaande moraal.
Bezien we dit theoretisch deel van het boek eens wat van naderbij! Op bladzijde
490 vinden we een dier verhalen waarmede de groote belezenheid en het rijke
geheugen van den schrijver ons telkens prikkelt en boeit.
‘Op de stampvolle stoombooten der eerste Californische stoomvaartlijnen vertoonde
zich dikwijls een in het oogvallend onderscheid tusschen de manieren van het
tusschendek en van de kajuit, hetwelk dit beginsel (nl. dat 's menschen gierige trek
naar rijkdom terstond wijken zou voor een billijke verdeeling ervan) der menschelijke
natuur in het licht stelt. Overvloed van spijzen was zoowel voor het tusschendek als
voor de kajuit aanwezig, maar bij het eerste

1) Zie vooral 9de Boek, 4de Hoofdst.
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bestonden geene voorschriften en regels die eene goede bediening waarborgden, en
daarom werden de maaltijden tot gevechten. In de kajuit daarentegen was aan ieder
zijn plaats aangewezen en behoefde niemand te vreezen dat hij niet genoeg zou
krijgen, en daarom was in de kajuit ook niet zulk een gekibbel en ging ook niet
zooveel verloren als tusschendeks. Het verschil was niet gegrond in het karakter der
menschen, maar eenvoudig in het genoemde feit. De kajuitspassagiers, naar het
tusschendek verplaatst, zouden aan het hebzuchtig gedrang hebben deelgenomen,
en de reiziger van het tusschendek, naar de kajuit overgebracht, zou aanstonds
fatsoenlijk en beschaafd zich hebben gedragen. Hetzelfde verschil zou zich in de
groote maatschappij openbaren, als de tegenwoordige onrechtvaardige verdeeling
van rijkdom door eene rechtvaardige vervangen werd.’
Mochten we den schrijver hier op zijne woorden vatten, dan zouden we ons haasten
te verklaren dat het ons eigenlijk bitter weinig schelen kan of, tengevolge eener door
hem voorgestelde billijker verdeeling enz., de menschen wat beschaafder en
fatsoenlijker manieren zouden verkrijgen, aangezien dit nog geenszins een waarborg
wezen zou dat de maatschappij zich nu voortaan ook beveiligd zou kunnen achten
tegen de dieper liggende zelfzucht en de ernstiger hartstochten hetzij van kajuits- of
van tusschendekspassagiers. Rekent men bv. de jeunesse dorée der beschaafde
Europeesche staten tot de kajuitspassagiers, dan zou men haast geneigd zijn van
beschaafde en hoofsche manieren te zeggen: ‘Ik geef er geen duit voor!’ 't Zou
inderdaad beter zijn dat ze onder elkander wat te kibbelen hadden om den bak en het
oorlam, ten einde wat minder tijd te hebben
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voor 't smeden van allerlei booze plannen tegen de blanke veêren van onnoozele
duiven en tegen de dikwijls vederlichte en onbeschermde onnoozelheid van blanke
duiven onder onze zusteren!
Maar we behoeven het boek slechts onpartijdig te lezen om te gevoelen dat Henry
George oprechtelijk meent dat de menschen niet maar alleen betere manieren zullen
aannemen maar ook waarlijk beter zullen worden wanneer de maatschappelijke
toestanden verbeterd zijn.
Dit nu heb ik een inconsequentie genoemd.
Is het anders niet? Ik ken er wel die zeggen zouden: leve de inconsequentie! We
weten genoeg van het doctrinarisme om te gevoelen dat het allerminst op zijn plaats
is ter verklaring en regeling van een zoo levend, ingewikkeld, bewegelijk, vloedend
en ebbend organisme als de menschelijke samenleving is. Op elk gebied, maar hier
vooral, eindigt het met den zelfmoord van hetgeen het had willen redden. Wilt ge
een treffend voorbeeld? Het doel van het socialisme is grootsch en edel; het beoogt
de welvaart en de vrijheid van alle burgers van den staat. Deze beide worden
belemmerd door de zelfzucht van het kapitaal, dat de loonen neêrdrukt. Op den weg
der arbeiders ligt dus staking van het werk; de taak der volksleiders wordt organisatie
van het leger der arbeiders, opdat de beweging eene internationale worde. Maar wie
ziet niet dat, bij volstrekte toepassing dezer maatregelen, beide, welvaart en vrijheid,
te gronde gaan? Tijdelijk en plaatselijk mogen inderdaad de loonen ietwat worden
verhoogd: de aanvoer van goedkoopere werkkrachten, de kwijning van bepaalde
industriën, en ten laatste vermindering der welvaart met al de treurige gevolgen van
een maatschappelijken oorlog vloeien er onvermijdelijk uit voort, terwijl
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ieder werkman die zich laat inlijven in het leger der internationale, (hetwelk intusschen
nimmer volkomen internationaal wezen kan) van zijne persoonlijke v r i j h e i d voor
goed afstand heeft gedaan. Wie van de Consequenzmacherci der Duitsche socialisten
meer wil weten raadplege het geschrift van Dr. A. Schäffle, d i e Q u i n t e s s e n z
d e s S o c i a l i s m u s 1).
In plaats van tot verwijt kan het dus den Amerikaan tot lof strekken dat hij het
doctrinarisme der Duitschers heeft vermeden; maar zijne inconsequentie is niet zoo
onschuldig als die van u of mij, die verschillende maatregelen verlangen in verband
met uiteenloopende toestanden; zijne inconsequentie is geen logische maar is er eene
van het gemoed. En dit gaat niet aan. Men gelooft in den mensch of men gelooft niet
in hem. Henry George doet nu het een en dan het ander. Dit is een zonde die niet
mag vergeven worden.
Liever dan hier van inconsequentie te spreken had ik dan ook misschien moeten
zeggen dat zijn geheele boek, uitgenomen de laatste hoofdstukken, blijk geeft van
dat ongeduld dat wel niet vereenigbaar is met een groot en machtig geloof, maar
waardoor toch bij gewone en vooral bij praktische menschen een geloovige stemming
vaak wordt afgewisseld. Ik houd het er zelfs voor dat echt praktische menschen zich
van zulk een onvereenigbaarheid van geloof en ongeduld nimmer bewust worden.
Hoe zult gij dit b.v., waarde lezer, ooit uwe wederhelft aan het, overigens zeer
scherpzinnig, verstand brengen? Gij zijt op uw manier oeconcoom, gij zijt een warm
voorstander van self-help, gij gelooft dat onderstand aan en voorthelpen van menschen
die arbeiden kunnen luiheid en lichtzinnigheid in de hand werken; uwe vrouw

1) 5te Auflage, Gotha, F.A. Perthes, 1878.
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is het volkomen met u eens, zij gelooft in de waarheid uwer meermalen met klem
en nadruk voorgedragene stellingen, maar dit neemt niet weg dat zij (gij zijt rijk en
dus hindert het u niet) hier en daar zoo hare ‘mensjes’ heeft, die, zoo deze spreken
mochten, u konden overtuigen dat zij, met haren praktischen zin, door krachtige en
tijdige hulp, meermalen ontrouw is geworden aan haar geloof.
Is het zoo te verwonderen? Gij, in de sferen van uw stelsel, hebt geen oog voor
deze dingen; practische menschen komen overal en zien van allerlei. Henry George
is een practisch man; hij is zelf werkman geweest; hij laat ons het een en ander zien
en vat zijne conclusie over hetgeen hij te zien heeft gegeven, o.a. aldus samen1): ‘Als
de zuidelijke slavenhouders een blik wierpen op den toestand der vrije arme arbeiders
in de bloeiendste beschaafde landen, is het niet te verwonderen dat zij zoo vrijmoedig
de slavernij als een goddelijke instelling beschouwden. Dat de veldarbeiders der
Zuidelijke staten een klasse vormden die beter gevoed, beter gehuisvest en beter
gekleed was; dat zij minder zorg en grooter aandeel hadden aan de genoegens en
genietingen des levens dan de boerenarbeiders in Engeland, lijdt geen twijfel; en
zelfs in noordelijke steden konden de slavenhouders dingen zien en hooren die onder
hunne zoogenaamde organisatie van den arbeid onmogelijk waren. De meester die
in de zuidelijke steden, tijdens het bestaan der slavernij, zijne slaven had willen
dwingen om zoo te werken en te leven als groote scharen van vrije blanke mannen
en vrouwen genoodzaakt zijn in vrije landen te werken en te leven, zou voor een
schandelijk man

1) Bl. 372, 373.

Los en vast. Jaargang 1882

208
gehouden zijn geworden, en zoo de openbare meening hem niet had teruggehouden,
zou zijn eigen belang bij het behoud van gezondheid en sterkte zijner levende have
dit hebben gedaan. Maar te Londen, New-York en Boston kan men onder menschen
die goed en bloed veil hebben gehad en nog veil hebben voor de afschaffing der
slavernij, waar men in het openbaar geen beest kan mishandelen zonder
gevangenisstraf of boete te beloopen, kinderen, zelfs midden in den winter, op straat
zien zwerven, barrevoets en in lompen gehuld; en op morsige zolderkamertjes en in
vochtige kelders vrouwen haar leven zien verslijten met loonarbeid die haar niet eens
van de noodige warmte en voedsel kan voorzien. Is het dan vreemd, dat de eisch van
afschaffing der slavernij aan de zuidelijke slavenhouders in de ooren klonk als het
gefemel der huichelarij?’ - Een vooral niet minder scherp opmerker, K. Marx, verhaalt
in zijn daar straks genoemd boek1): ‘In de laatste weken van Juni 1863 kon men in
alle Londensche dagbladen eene kolom zien met het sensatiewekkend opschrift:
Dood tengevolge van overmatigen arbeid. Er werd in gesproken van een modiste,
Mary Anne Walkley, 20 jaar oud, bediende in een zeer respectabel hofmodenmagazijn,
onder het bestuur eener dame die den vriendelijken naam Elise droeg.
De oude, dikwijls verhaalde geschiedenis werd nu bevestigd, dat nl. deze meisjes,
doorééngenomen, 16½ uur, maar gedurende het saizoen wel 30 uren aan een stuk
doorwerken. Gedurende dien tijd wordt hare arbeidskracht, wanneer die het dreigt
op te geven, aan den gang gehouden door het toedienen van port, sherry en koffie.
Het

1) Das Kapital 2te Aufl., bl. 249.

Los en vast. Jaargang 1882

209
was in 't drukst van het saizoen. De galatoilletten van adellijke dames, die het bal
zouden bijwonen ter eere der zooeven geïmporteerde prinses van Wales, moesten in
een ommezien in gereedheid worden gebracht. Mary Anne Walkley had, zonder
verpoozing, 26½ uur aaneen gewerkt in gezelschap van 60 andere meisjes, 30 in
iedere kamer, welke nauwlijks ⅓ van de vereischte kub. meter versche lucht bevatte,
terwijl zij met haar beiden een bed deelden in een der benauwde vakken waarin een
slaapvertrek door schotten verdeeld was. En dit was een van de beste modemagazijnen
van Londen. Mary Anne Walkley werd Vrijdags ziek en stierf Zondags, zonder zelfs,
tot groote verbazing en verontwaardiging van Mad. Elise, het toilet dat ze onder
handen had, te hebben afgewerkt. De te laat aan het sterfbed geroepen arts, Dr. Keys,
legde voor de jury deze verklaring af: ‘M.A. Walkley is gestorven aan de gevolgen
van al te lange werkuren in een overvolle werkplaats en het verblijf in een veel te
enge, slecht geventileerde slaapkamer.’
Wat dunkt u: wanneer we zulke dingen lezen (en dit is natuurlijk nog bij lange na
het ergste niet van wat schrijvers als George, Marx, Lasalle en anderen ons verhalen)
dan vergeten we licht alle theoriën en roepen: ‘help!’ zonder eerst te onderzoeken
of ‘hulp!’ ook misschien grammaticaal juister zou zijn. Als er maar geholpen wordt,
dat is het voornaamste!
Het gaat niet aan om de Russische patriotten, die men Nihilisten noemt, eenvoudig
te veroordeelen omdat zij om ‘grond en vrijheid’ roepen en naar Siberië gezonden
worden; 't is niet onmogelijk dat zij, eer wij 25 jaar verder zijn, vandaar onder luid
gejuich als echte vaderlanders worden teruggeroepen, wanneer zij niet door koude
en ontbering
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zijn weggemaaid; wij komen er met een onnoozelen glimlach en enkele
Chauvinistische artikelen in sommige bladen over de Iersche Boycotters niet af; zij
behoort gelukkig tot het verledene, de meening dat men het socialistisch stelsel
voldoende had weêrlegd door te spotten met de ruwe baarden en de breedgerande
hoeden der volksleiders; wij kunnen ons slechts matig troosten met de verzekering
dat ten ontzent de toestanden der arbeidende klassen in de stad en op het land bij
lange na zoo treurig niet zijn als elders, en al behoeven we niet, gelijk, naar 't mij
voorkomt, de socialisten gruwelijk overdrijven, te verzekeren dat 't nu zooveel erger
is dan voorheen, zoo gevoelen we toch: geholpen moet er worden.
Het is slechts de vraag h o e . Ja, dat is de vraag.
Wanneer een Nederlander (hoe het hiermede in het buitenland gesteld is weet ik
niet) in de buurt woont van kustversterkingen, waar men dagelijks proeven neemt
met allerlei geschut en nieuw uitgevonden projectielen in gepantserde scheepshuiden
drijft, dan heeft gezegde Nederlander gelegenheid te over om zich te verbazen en
desnoods te vertoornen over den waarlijk oneerbiedigen toon waarop het volk over
deze kostbare proefnemingen oordeelt, wanneer het zich niet ontziet om van ‘geld
wegsmijten’ en schromelijke verspilling naast belachelijke zuinigheid te gewagen.
Inderdaad: er worden er gevonden die van e e n e g r o o t e r e s p a a r z a a m h e i d
i n d e r e g e e r i n g 1) des lands eene verbetering verwachten in den toestand der
arbeidende klassen. Doch of het aan den aard der nu en dan voorgestelde besparingen
ligt, ik weet het niet, maar het volk waaraan ze ten goede zouden komen, is er altijd
vrij onverschillig onder, als gevoelde het

1) Vgl. blz. 314 en vgg.
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bij instinct dat ‘zij’ er niet van profiteeren zullen en het begroet daarentegen een
kostbare hofhouding als die van Napoleon III met groote ingenomenheid, omdat er
dan in Parijs (of elders) wat omgaat. Het spreekt van zelf dat spaarzaamheid in de
regeering hoogst aanbevelingswaardig is, maar ik geloof toch dat men het volk niet
kent wanneer men meent dat het nijdig is op hetgeen schittert en geniet, al zijn die
genietingen ook wat kostbaar. Het is altijd weêr het oude ‘Panes et Circenses’; panes,
b r o o d natuurlijk; maar vooral ook Circenses, s p e l e n , hetzij om meê te genieten,
of om er naar te kijken. Het volk is niet jaloersch; er ligt zelfs een rijke voorraad van
goedigheid en vroolijkheid op den bodem van het ruwe hart; ook het volk zegt: ‘de
mensch kan van brood alleen niet leven’ en ik heb er in den Haag wel gekend, die,
evenals de goden van den Olympus, schenen te leven van de geuren die daar opstegen
van de offermaaltijden van ossenbradende Grieken. Aan de volharding en de
opgewektheid waarmede vele bewoners der Hofstad, na een haastigen maaltijd,
iederen Woensdagavond zaten of stonden o m , en misschien ook wel, i n de tent,
zou men bijna gezegd hebben dat er voedende kracht uitging van Dunkler's fluiten
en hobo's, welker bekostiging toch in het oog van sociaaldemocraten een wel minder
schadelijke maar toch even onnutte geldverspilling moet zijn als het bouwen van
forten en het gieten van kogels.
Maar dit daargelaten: ik geloof dat Henry George, ten opzichte van dit redmiddel
althans, gelijk heeft wanneer hij met instemming het woord van J. Stuart Mill aanhaalt:
‘Als het geldt den toestand van een volk duurzaam te verheffen, dan brengen kleine
maatregelen niet slechts kleine gevolgen voort; zij dragen in 't geheel geen vrucht.’
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Dit neemt evenwel niet weg dat het ook in mijn oog wenschelijk is wanneer
werklieden, en in het algemeen zij die voor loon arbeiden, z i c h onderling1) en met
de werkgevers v e r e e n i g e n , hetzij om zoodoende nader tot elkander te komen,
een betere belooning te bedingen of een goedkoopere consumtie te verkrijgen, hetzij
om op c o ö p e r a t i e v e wijze het gemeenschappelijk belang in den bloei der
onderneming te bevorderen door elkander een evenredig aandeel in de winst te
verzekeren. Mocht het eerste, de onderlinge vereeniging van werklieden, intusschen
geschieden met een vijandelijk doel en tegenover onredelijke of door den druk der
concurrentie zelven in het nauw gebrachte werkgevers, dan vergete men niet dat een
coalitie van den arbeid het op den duur nimmer kan uithouden tegen een coalitie van
het kapitaal, ook al weet ‘de arbeid’ ruime werkstakingskassen bijeen te brengen.
Niettemin zou ik, wat mij betreft, veel meer dan George, behalve van vereeniging,
heil verwachten van t u s c h e n k o m s t en l e i d i n g der r e g e e r i n g , al zou ik
daarnaast het particulier initiatief en vooral niet minder de vrijheid willen handhaven
om zelf mij op mijne wijze bezig te houden en te vermaken2). Maar dat de staat paal
en perk zou stellen aan het grove egoïsme van enkele geldmakende maatschappijen
en individuën, die het publiek exploiteeren; waarom

1) Ik meen dat dit o.a. op uitstekende wijze in ons vaderland geschiedt onder de leiding van
den wakkeren Heldt, gelijk daartoe in Duitschland, evenwel tegen den zin van K. Marx, de
stoot gegeven is door F. Lasalle.
2) Dit zou in een ideaal-socialisten-staat of liever in den ideaal-staat van het socialisme niet
geoorloofd zijn; vgl. Schäffle, a.w. bl. 30 vooral bl, 23.
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niet? Met levendige kleuren teekent George de hier bedoelde roofzucht1).
‘Een spoorwegmaatschappij nadert een kleine stad, zooals een roover zijn
slachtoffer besluipt. De bedreiging: “Als gij met onze voorwaarden geen genoegen
neemt, zullen we uwe stad twee of drie mijlen links laten liggen,” heeft evenveel
kracht als het: “de beurs of het leven,” ondersteund door een overgehaald pistool.
Want de bedreiging der spoorwegmaatschappij bevat niet alleen dat de stad de
voordeelen zal missen welke de spoorweg zou aanbrengen, maar dreigt haar in veel
slechter toestand te zullen plaatsen dan wanneer er in het geheel geen spoorweg werd
aangelegd. Wordt, waar gemeenschap te water bestaat, een boot als verzet in de vaart
gebracht, dan worden de vrachten en kosten zoolang verlaagd totdat de bootvaart
moet worden gestaakt; en dus is het publiek gedwongen de kosten der onderneming
te betalen, evenals de Rohillas genoodzaakt werden de veertig lak ropijen te betalen
waarmede Suja Dowlah van Warren Hastings eene engelsche legermacht huurde om
hem bij de verwoesting van hun land en de vermoording hunner landlieden
behulpzaam te zijn.’
Wie niet blind is voor de teekenen der tijden moet toegeven dat we ons, ter
zelfverdediging tegen praktijken als de beschrevene, reeds een goed eind op den weg
van het socialisme hebben begeven, nu de staat de exploitatie der posterijen, van den
telegraaf, straks van den telefoon, weldra van alle spoor- en tramwegen heeft tot zich
genomen. In d e z e socialistische richting bewegen we ons ontegenzeggelijk, en ik
geloof dat we haar in menig opzicht kunnen toejuichen,

1) Bl. 201.
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terwijl we tevens blijven hopen dat men de grens der staatsbemoeiing zal kunnen
aanwijzen en in acht nemen, opdat niet al wat ons nog aan persoonlijke vrijheid rest
in de armen van den modernen staat worde doodgekneld.
Het ongeduld waarvan ik sprak, doet naar al deze palliatieven grijpen wanneer we
het grootst mogelijk geluk van het grootste aantal hartelijk wenschen, en het is d a n
zeker vooral met een groot geloof niet onbestaanbaar, wanneer wij aandringen op
v e r b r e i d i n g van o n d e r w i j s en o p v o e d i n g en de b e v o r d e r i n g van
v l i j t en s p a a r z a a m h e i d .
Henry George (en we zullen zien dat zijne onverschilligheid in deze moet worden
toegeschreven aan zijn hooge ingenomenheid met het eenige door hemzelven
aangeprezen geneesmiddel), H. George is er slechts zeer matig mede ingenomen, 't
kan slechts weinig baten, meent hij.
Het is al naar hetgeen men ervan verwacht. Meerdere kennis zal de loonen niet
onmiddellijk doen stijgen. De gevangenissen zullen niet terstond verdwijnen.
Zelfzucht wordt niet overwonnen door de kennis van wat Fransch en Engelsch. Er
zullen altijd wel zulke voorbeelden aan te wijzen zijn als H. George op bladz. 322
verhaalt: ‘Ik herinner mij een klein meisje, dat heel aardig op de hoogte was van hare
school-aardrijkskunde en sterrekunde, maar zeer verbaasd was toen het bevond dat
de grond op moeders achterplaats werkelijk de oppervlakte was der aarde.’ Ook
mogen we bij deze opmerking wel een oogenblik stilstaan: ‘De verspreiding van
verstandelijke ontwikkeling kan (en zijne bedoeling is hier: moet) de menschen
ontevreden maken met een staat van zaken die de voortbrengers veroordeelt tot een
leven van arbeid en ontbering, terwijl niet-voorbrengers zich in weelde baden.’
Ontegenzeggelijk baart meerdere kennis allerlei behoeften en
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daarmede een zekere ontevredenheid, en is het, zou men geneigd zijn te vragen, wel
verantwoord voor de menigte de bronnen te openen van allerlei genietingen, wanneer
men tevens vooruit weet dat hun de toegang er heen voor altijd ontzegd is? In plaats
van hierop terstond te antwoorden schrijf ik hier liever een karakteristieke plaats af
uit Lasalle's Arbeiterlesebuch (Frankfurt a. M. 1863)1). ‘Ihr deutschen Arbeiter seid
merkwürdige Leute! Vor französischen und englischen Arbeitern, da müsste man
plaidiren wie man ihrer traurigen Lage abhelfen konnte, E u c h aber muss man vorher
erst beweisen, dass Ihr in einer traurigen Lage seid. So lange Ihr nur ein Stück
schlechte Wurst habt und ein Glas Bier, merkt Ihr das gar nicht, und wisst nicht dass
Euch etwas felht! Das kommt von Eurer verdammten B e d ü r f n i s s l o s i g k e i t !
Wie, werdet Ihr sagen, ist denn die Bedürfnisslosigkeit nicht eine Tugend? Ja, vor
dem christlichen Moralprediger, da ist die Bedürfnisslosigkeit allerdings eine Tugend!
Die Bedürfnisslosigkeit is die Tugend des indischen Säulenheiligen und des
christlichen Mönches; aber vor dem Geschichtserforscher und vor dem
Nationaloeconomen, da gilt eine a n d e r e Tugend. Fragen Sie alle
Nationaloeconomen: welches ist d a s g r ö s s t e U n g l ü c k für ein Volk? Wenn
es keine Bedürfnisse hat. Denn diese sind der Stachel seiner E n t w i c k e l u n g und
C u l t u r . Darum ist der neapolitanische Lazzarone so weit zurück in in der Cultur,
weil er keine Bedürfnisse hat, weil er zufrieden sich ausstreckt und in der Sonne sich
wärmt, wenn er eine Hand voll Macaroni erworben. Warum ist der russische

1) Aangehaald door E. v. Hartmann, Phaenomenologie des sittlichen Bewustseins, B. I, bl. 637.
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Kosak so weit zurück in der Cultur? Weil er Talglichte frisst und froh ist, wenn er
sich in slechten Fusel berauscht. Möglichst viel Bedürfnisse haben, aber sie auf
ehrliche und anständige Weise befriedigen, das ist die Tugend der heutigen, der
nationaloeconomischen Zeit! Und so lange Ihr das nicht begreift und befolgt, predige
ich ganz vergeblich!’
Wanneer wij den Russischen kozak en den Drentschen boer niet benijden om zijn
gemis aan behoeften van hoofd en hart, en we bovendien bedenken dat hij in zijn
onnoozelheid licht de prooi wordt van ultramontaansche drijvers of van de angsten
van kolenbrandersbijgeloof, dan moeten we het er, dunkt me, maar op wagen om de
deuren van den tempel der kennis voor hem open te zetten, hem en zijne kinderen
dwingen om in te gaan. Maar dan moeten we natuurlijk niet blijven zweren bij de
treurige drieëenheid van schrijven, lezen en rekenen; dan moeten we onderwijs en
opvoeding als een ware volkszaak ter harte nemen niet alleen, maar haar koesteren
en kweeken met onvermoeide, aanhoudende zorg; dan moet het oordeel worden
ontwikkeld; dan moeten we leeren zien en onderscheiden, onderscheiden bovenal
wat tot de wezenlijke goederen en schatten van het leven dient gerekend en als
zoodanig boven alles gezocht moet worden. Dit geneesmiddel voor de kwalen des
tijds heeft, naar het mij voorkomt, één eigenschap, die het vóór alle andere bij ons
aanbeveelt. Het wordt onmiddellijk toegepast op den denkenden en gevoelenden
mensch, en ik voor mij kan maar altijd nog niet heenkomen over mijne verbazing
dat schandere en welmeenende mannen en vrouwen, gelijk de meeste socialisten
ongetwijfeld zijn, den mensch nauwelijks mede in rekening brengen bij het opsporen
en blootleggen van de wetten van beweging, waardoor de menschelijke samenleving
wordt beheerscht.
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Alsof niet, zonder den menschelijken geest, alle wetten zouden versteenen tot
onbewegelijkheid en onveranderlijkheid, zoodat dan ook iedere poging om haar te
wijzigen, dood geboren zou zijn.
Alsof de menschelijke persoonlijkheid niets ware!
Alsof we met Carlyle1) zouden moeten klagen: ‘Zum Teufel ist der Genius, der
Cultus ist geblieben!’
Alsof niet van het hart de uitgangen des levens, ook des maatschappelijken levens
waren!

II.
Daja. ‘O! das ist das Land der Wunder. Tempelherr. ‘Nun! des
Wunderbaren. Kann Es auch wohl anders sein? Die ganze Welt Drängt
sich ja hier zusammen.’
Lessing, Nathan der Weise,
3er Aufzug, 10ter Auftritt.
Gelden voor Amerika andere wetten van vooruitgang, voortbrenging en verdeeling
van rijkdom dan voor andere en oudere landen?
Ik meen van ja, en daarom zou het op zich zelf niet onmogelijk zijn dat verhooging
van de grondbelasting in de Nieuwe wereld gunstig op de voortbrenging en op de
bevolking zou kunnen werken. Maar dit is een vraagstuk van binnenlandsche
Amerikaansche staatkunde, waaromtrent wij wel niet anders dan een zeer bescheiden
oordeel zullen kunnen uitspreken. Dit is geheel iets anders dan met Henry George

1) Ik herinner mij de uitspraak alleen in het Duitsch citaat.
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te verklaren: dat opheffing van alle bijzonder grondbezit, of (waarop het bij hem
neêrkomt) afschaffing van alle belastingen behalve van die op den grond, het eenig
radicale geneesmiddel zou zijn voor de kwalen der maatschappij, hetwelk hier, zoowel
als overal elders, volkomen afdoend en tevens de natuurlijke gevolgtrekking zou zijn
uit eene nieuw ontdekte, voor allen geldende wet.
Bij den eigenaardig vlottenden en bewegelijken toestand der menschelijke
samenleving kunnen de wetten die men voor hare beweging meent ontdekt te hebben,
niet veel anders zijn dan een beschrijving van de phase van ontwikkeling die op het
oogenblik zelf waarin de wetten worden ontdekt, bereikt is geworden.
Wanneer dit zoo is, en ik geloof dat de nieuwere staathuishoudkundigen terecht
van deze stelling uitgaan; dan moet het, zou men zoo zeggen, voorzichtiger zijn om,
wanneer men dan toch een vaste wet wil ontdekken, volgens welke de bestaande
toestanden zijn ontstaan en waarnaar ze nu ook verder moeten bestuurd worden,
daarmede te wachten totdat de ontwikkeling van een volk of een land eene hoogte
heeft bereikt die men voor eenigzins stationair mag houden. Anders loopt men gevaar
om bij elke nieuw ingetreden phase een nieuwe wet te ontdekken en toe te passen,
welke veranderlijkheid weinig stroken zoo met de gewone beteekenis van vastheid
en onbewegelijkheid die er aan het woord w e t wordt gehecht.
Zoo zal men b.v., zonder vrees voor overijling, ten opzichte van ons land kunnen
zeggen, dat vrijheid van handel en scherpe maar altijd eerlijke concurrentie de
voorwaarden zijn van den bloei van landbouw en nijverheid. Ons land heeft, zonder
grootspraak, een hooge sport op de ladder der
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beschaving bereikt. De vrijheid is er oud; de landbouw is er inheemsch; de
ondernemingsgeest en de activiteit onzer kooplieden is (of was althans)
spreekwoordelijk. Op België en Engeland na is het 't meest bevolkt. Bovendien is
het niet te groot om de verschillende verhoudingen te kunnen overzien en kunnen
de gebreken plaatselijk opgemerkt en verholpen worden. Ik behoef hier niet bij te
voegen dat dit optimistisch oordeel niet onvoorwaardelijk kan zijn; ik merk alleen
op dat wij in de landen der oude wereld op een eenigzins stationairen toestand der
beschaving kunnen rekenen.
Niet aldus in ‘het land der wonderen,’ in Amerika. Ook bij de meest verklaarbare
ingenomenheid van den Amerikaan met zijn vaderland moet hij niet vergeten dat het
een nieuw land is. Al is er de vrijheid officiëel afgekondigd, zij is er daarom nog niet
volwassen, en 't is nog niet zoolang geleden dat er de slavernij nog moest worden
afgeschaft; al is er de gelijkheid der burgers een geloofsartikel, de aard der telkens
aanwassende bevolking roept voortdurend de grootste ongelijkheid in 't leven; (van
de broederschap zullen we nu in het geheel maar niet spreken, of het moest, volgens
de Amerikanen zelven, de broederschap der Goulds en Van der Bilts zijn). Maar
wanneer helderziende en welmeenende schrijvers der Nieuwe wereld deze gebreken
der jeugdige en overigens waarlijk bewonderenswaardige republiek en van haar
aangrenzende landen opmerken, dan geeft hun dit nog geen grond om uit daar
opgemerkte ellende en bestaande verhoudingen een wet op te maken, en een geheele
omkeering der maatschappelijke orde te eischen.
Wat is het geval? ‘Op hetzelfde oogenblik dat een vereeniging van menschen in
den toestand begint te komen
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naar welken alle beschaafde maatschappijen streven en (zij) de ladder van stoffelijken
vooruitgang bestijgt; op hetzelfde oogenblik dat talrijker nederzetting, dichter
bevolking, nauwer gemeenschap met de buitenwereld en ruimer gebruik van arbeid
besparende werktuigen grootere bezuiniging in producten en ruiling mogelijk maken,
en dientengevolge de rijkdom toeneemt, niet enkel in het groot en in het geheel, maar
in verhouding tot de bevolking, toont ook de armoede een somberder gelaat.
Sommigen verschaffen zich een oneindig beter en gemakkelijker leven, maar naast
hen zijn anderen, die ternauwernood in hun onderhoud kunnen voorzien. De
“landlooper” komt met de locomotief, en tuchthuizen en gevangenissen zijn even
stellig en zeker de merkteekenen van “stoffelijken vooruitgang” als dure woonhuizen,
rijke magazijnen en prachtige kerken. In de straten, met gas verlicht en door
politiedienaars in uniform bewaakt, loert de bedelaar op den voorbijganger, en in de
schaduw van school, boekerij of museum verzamelen zich de afschuwelijke Hunnen
en wilde Vandalen van welke Macaulay heeft, geprofeteerd.... In de Vereenigde
Staten is het duidelijk, dat verarming en ellende en de ondeugden en de misdaden
die uit beiden ontspruiten, overal toenemen naarmate het dorp aangroeit tot een stad
en de gang der ontwikkeling de voordeelen der verbeterde wijzen van voortbrengen
en ruilen medebrengt. In de oudere en rijkere deelen der Unie vertoonen zich armoede
en gebrek onder den arbeidenden stand op de meest zichtbare wijze en in den
droevigsten vorm. Zoo er minder diepe armoede te San Francisco dan te New-York
wordt gevonden, is het niet omdat San Francisco nog bij New-York ten achter is in
alles dat beide steden najagen? Als San-Francisco het punt
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bereikt waarop New-York thans staat, wie kan er aan twijfelen dat er alsdan ook in
hare straten havelooze en barrevoetsgaande kinderen zullen zijn1)?’
Wie zal de juistheid dezer waarnemingen ontkennen? Wie heeft niet vernomen
van de Nabobs der Vereenigde Staten, wier jaarlijksch inkomen tot een millioen
dollars stijgt, van hunne dochters die de oude wereld verbazen door hare toiletten,
haar ongehoorden chic, hare losheid van manieren, die wij misschien ongemanierdheid
zouden noemen, al zagen verarmde Fransche hertogen en markiezen uit het tweede
keizerrijk er niet tegen op hun oud adellijk bloed te kruisen met dat van de dochters
dezer Californische parvenus, die hunne millioenen verdiend hadden in een kroeg
te midden van geldwinnende kolonisten of op een andere eerlijke of inhoneste manier.
Wie heeft van dit alles niet vernomen, en niet tevens van het broodgebrek, de ellende
door velen geleden, die, misleid door gewetenlooze landverhuizersmaatschappijen
of in de oude wereld reeds op allerlei wijzen verliederlijkt of verarmd, in het ‘land
der belofte’ de melk en honig niet vonden die ze hier niet konden verdienen? Is dit
alles niet genoeg, dan herinnere men zich een opstel in de Revue des deux Mondes
van Othenin d'Haussonville over de straatjongens van New-York, die nog geen
twintig jaar geleden de straten dier stad ‘wo die ganze Welt sich ja zusammen drängt’
op klaarlichten dag onveilig maakten, en die den nacht doorbrachten in de ledige
kisten op de kade der stoombooten of op de trappen en in de altijd geopende vestibulen
der dagbladbureaux.
Maar in plaats van zich te herinneren (mogen we vragen

1) a.w. bl. 6 en 9.
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of misschien de Amerikaansche ‘Nationalstolz’1) hem dit verbiedt?) dat tot voor
korten tijd Europa en China haar uitvaagsel naar de Vereenigde Staten zonden; dat
ook Parijs en Londen en (zeker in minderen graad) Berlijn en Amsterdam hare
dievenwijken en georganiseerde dievenbenden hadden en zelfs gedeeltelijk nog
hebben; dat in plaats van de bedelaars en dieven op de straten in vroegere eeuwen
de wegen in de oude wereld onveilig werden gemaakt door straatroovers, terwijl we
hierbij nog zwijgen van de veel grovere onzedelijkheid der tijden van het leenstelsel,
waarheen H. George met een zeker heimwee terugziet2) of van de gansche risten
bedelaars en landloopers die in de dagen van Hendrik VIII en van koningin Elizabeth
langs de openbare wegen aan de boomen werden opgehangen, of van het Fransche
landvolk vóór de dagen der revolutie, dat volk, ‘taillable et corvéable à merci;’ dat
verder de republiek, gelukkig van aan enkele dezer jammerlijke toestanden te
ontsnappen, toch onmogelijk den graad van beschaving der oude wereld kan bereiken
wanneer zij ook niet eenige en de meest gewone van hare woekerplanten overneemt;
dat voorts de snelle vorming van rijkdommen in nieuwe landen aan de eene zijde het
dwaze prachtvertoon van parvenus en aan den anderen kant het schrille contrast van
geldverlies en broodsgebrek in het leven roept, en dat, eindelijk, de ware beschaving
meer tijd om zich in zulk een groot land een blijvend tehuis te bouwen noodig heeft
dan aan de bewonderenswaardige republiek gegeven werd om zich te ontwikkelen;
- in de plaats van dit alles, wat voor de hand ligt, uit deze zeer natuurlijke oorzaken
te verklaren en van

1) bl. 411.
2) a.w. bl. 395-400.
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den tijd en de liefde te verwachten dat zij haar zullen lenigen, vernemen we dat de
oorzaak waarom ‘toenemend gebrek’ (hetgeen nog de vraag is) bij ‘klimmenden
rijkdom’ wordt aangetroffen, hierin moet worden gezocht dat al de voorhanden en
dagelijks voortgebrachte rijkdom wordt opgeslokt door de steeds stijgende grondrente,
terwijl al de rampen en ellenden als sneeuw voor de zon zullen verdwijnen wanneer
de grond wederom, als in den natuurtoestand, algemeen eigendom zal geworden
zijn1) of, wat volgens George op hetzelfde neerkomt en zeker meer in overeenstemming
is met de manieren van moderne staten, w a n n e e r a l l e b e l a s t i n g e n z u l l e n
z i j n a f g e s c h a f t b e h a l v e d i e o p g r o n d w a a r d e n 2).
‘De wijdverspreide maatschappelijke kwalen, die overal te midden eener
vooruitstrevende beschaving op de menschen drukken, ontspringen uit een groot
oorspronkelijk onrecht, namelijk t o e e i g e n i n g v a n d e n g r o n d waarop en
waarvan a l l e n moeten leven, als uitsluitend eigendom door e n k e l e menschen.
Uit deze eerste ongerechtigheid vloeien alle overige voort, die de nieuwere
ontwikkeling verminken en in gevaar brengen, die den voortbrenger van rijkdom tot
armoede veroordeelen en den niet-voorbrenger in overdaad laten zwelgen, die de
huurbarakken naast het paleis opbouwen, het bordeel achter de kerk stichten en ons
noodzaken gevangenissen te bouwen naar gelang wij nieuwe scholen openen3).’
Welke ongerechtigheid wordt hier bedoeld? Om het in duidelijke woorden te
zeggen, deze: dat niet ieder die in de

1) a.w. bl. 346-348.
2) a.w. bl. 428.
3) a.w. bl. 357, 358.
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Vereenigde Staten tarwe wil zaaien of een fabriek oprichten, daartoe kosteloos een
uitnemend geschikt stuk grond vinden en in gebruik nemen kan. En dit terwijl er nog
zooveel grond ongebruikt ligt, terwijl de regeering alleen in Californie over
100.0000.000 acres land te beschikken heeft. Het is waar, men kan dit land voor een
spotprijs koopen, hetzij van den staat zelf of van de spoorwegmaatschappijen waaraan
het is weggeschonken; maar waar ligt dat land? Het ligt, zooals George zich zou
uitdrukken, aan den zoom van den landbouw. Dat wil zeggen: alle grond in de
nabijheid van steden, van spoorwegstations, van riviermonden, in één woord, alle
grond waarop, nevens de vruchtvaarheid, ook de middelen van gemeenschap en
ruiling gevonden worden, zijn reeds in particulier eigendom overgegaan en óf in het
geheel niet te verkrijgen óf tegen zulken hoogen inkoopsprijs of zulke hooge
grondrente, dat de landverhuizer, die zijn welvaart beoogt, er eerder arm dan rijk zou
worden. Het gevolg is nu dat hij verder trekt, al deze voordeelen voorbij, ver van
eenige stad of dorp of spoorwegstation. Is hij nu gelukkig, dan ontstaat er, met de
snelheid waarmede dit alleen in Amerika geschiedt, ook bij z i j n e nederzetting een
stad met hare voordeelen; maar nu krijgt ook zijn grond waarde, en, omdat de stad
zich waarschijnlijk uitbreiden zal, hooge, en, wanneer de eigenaar geduld heeft om
te wachten, verkrijgt deze grond buitensporig hooge, speculatieve waarde. De zoom
der landbebouwing wordt dus telkens verplaatst; hij die nieuw aankomt moet steeds
verder trekken en, wat het ergste is, terwijl hij mijlen ver moet reizen om grond te
vinden die nog vrij is, trekt hij duizende acres voorbij die ongebruikt blijven liggen
omdat de eigenaar ze op prijs houden wil. Is de eigenaar dan zoo rijk dat hij voor het
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oogenblik geen geld noodig heeft? Neen, hij behoort integendeel tot een eigenaardige
soort van armen, die men ook alweer alleen in Amerika kent, tot de grondarmen, dat
zijn menschen die, liever dan hun grond af te staan voor een billijken prijs, zich
eenigen tijd behelpen, om later, wanneer men hun grond noodig zal hebben voor een
spoorweglijn of een fabriek, er een fabelachtigen prijs voor te kunnen bedingen.
Gaat het den lezer zooals mij, dan ziet hij hier het groote onrecht niet, hoeveel
eerbied wij ook hebben mogen voor den ernst waarmede Henry George het tracht
aan te wijzen. Wij vinden het natuurlijk lang niet aangenaam voor den landverhuizer
om zoover te moeten reizen alvorens fortuin te kunnen maken; maar wij kunnen niet
zien, waarom de man die scherpzinnig en ondernemend genoeg is geweest om zich
ergers het eerst neder te zetten, die al de moeilijkheden aan de eenzaamheid en aan
het initiatief verbonden, moedig heeft doorgestaan, het recht niet zou hebben voor
zijn grond den prijs te bedingen welke deze grond hem zelven waard is. Hetzelfde
geldt van zijne erfgenamen. De ervaring in ons land schijnt te leeren dat de eerste
eigenaren van nieuwen grond in den regel niet rijk worden; langzamerhand krijgt de
grond meerdere waarde en worden misschien hunne erfgenamen of opvolgers rijk.
Is dit onrechtvaardig? Mij dunkt van neen. In het eerste geval heeft de vader gewerkt
en ontbeerd, zeker niet zonder de hoop dat éénmaal althans zijn arbeid en ontbering
vruchten zouden dragen; in het tweede geval hebben de latere eigenaars gewerkt.
Het eenige wat vooralsnog mij toeschijnt uit de opmerkingen en stellingen van Henry
George te volgen is, hetgeen ik reeds opmerkte, dat in Amerika, als een land dat
grootendeels nog
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bewoonbaar gemaakt moet worden, het Departement van Landbouw en Nijverheid
een zeer eigenaardige taak kan hebben. Misschien ligt het op zijnen weg om, door
welke maatregelen dan ook, het ongebruikt laten liggen van voor landbouw geschikte
gronden zooveel mogelijk tegen te gaan, en aan bekwame en werkzame mannen, die
voor hunnen arbeid grond behoeven, dien op gemakkelijke voorwaarden af te staan.
Ben ik goed ingelicht, dan geschiedt dit ook aldus in de Vereenigde Staten. Misschien
zou het voorstel van Henry George om, in de plaats van alle andere belastingen, die
op de grondwaarden in te voeren, in zoover kunnen worden aangenomen dat de
belasting op ongebruikt liggende gronden aanmerkelijk werd verhoogd. Ongetwijfeld
zal een boek als het zijne de aandacht van de regeering der Unie van nieuws aan
vestigen op het feit dat in een zoo uitgestrekt gebied hier en daar nog met zooveel
moeite geschikte grond voor den ondernemingsgeest te verkrijgen is.
Doch hiermede zou hij geenszins tevreden zijn. Hem hinderen blijkbaar de ‘witte
zonneschermen en de olifanten, waanzinnig van trotschheid.’
Al onderscheidt hij zich in menig opzicht van sociaaldemocraten en communisten,
al houdt hij het er voor dat het vegetarianisme1) het omgekeerde zou te weeg brengen
van hetgeen zijne voorstanders, met eene zelfverloochening, een betere zaak waardig,
daarvan verwachten; hierin staat hij, blijkens menige bladzijde van zijn dán
welsprekend boek, aan hunne zijde, dat ook hij het contrast tusschen bezitten en
ontberen breed uitmeet. Hij spreekt ons van den hertog van Westminster, aan wien
voor een aanzienlijk deel de grond

1) a.w. bl. 320.
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van Londen toebehoort, van de Astors van New-York (wij hebben de eer niet hen te
kennen, maar zij zullen wel onmetelijk rijk zijn), en daartegenover van de in lompen
gekleede vrouwen dierzelfde groote steden. Ook hij zegt ongeveer: het is
onrechtvaardig dat eenige weinigen in overdaad zwelgen, terwijl velen niets hebben;
onrechtvaardig dat rijke familiën 5-20 verwarmde vertrekken bewonen, terwijl
ontelbare armen zich met één moeten behelpen of zelfs dat ééne niet hebben;
onzedelijk dat iemand het recht heeft een gulden voor noodelooze weelde uit te geven
zoolang er nog een enkele leeft die aan de allernoodzakelijkste levensbehoeften
gebrek lijdt1). En dan bedoelt hij geen Amerikaansche toestanden alleen, al spreekt
hij voornamelijk van San Francisco en New-York, maar in het algemeen aardsche
conditiën, die overal veroorzaakt worden door hetzelfde onrecht van het bijzonder
grondbezit, en ook overal terstond, ‘op slag’ zou een Noordhollander zeggen, voor
betere, ja, bijna volmaakte zouden plaats maken wanneer z i j n geneesmiddel werd
toegepast.
Het is inderdaad, al laat het scherpzinnig betoog zich aangenaam lezen, haast niet
mogelijk den ernst te bewaren, wanneer uit dit bijzonder grondbezit, en daaruit alleen,
de ondergang van alle groote staten der oudheid wordt verklaard en die van de Unie
wordt voorspeld. In Indië, verhaalt hij2), was alle rijkdom in handen van vorsten of
in het bezit hunner pachters of gunstelingen. ‘De olifanten van den Rajah schitterden
van het kunstigst bewerkt goud, en de zonneschermen, die zijn koninklijk gezag
afbeeldden,

1) Met nog andere stellingen der sociaal-democraten, te vinden bij Ed. v. Hartmann, Phaen. d.
Sittl. Bewustseins, B.X.
2) a.w. bl. 117 en vgg.
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flonkerden van edelgesteenten; maar de ploeg van den boer was slechts een gescherpte
stok. De vrouwen van des rajahs harem hulden zich in neteldoek zoo fijn dat het den
naam van geweven wind verkreeg, maar het gereedschap des werkmans was van de
armste en ruwste soort, en handel kon alleen ter sluiks worden gedreven.’ Men zou
hier eerder aan de genotzucht der Indische grooten en aan het gemis van latere
beschaving dan aan de gevolgen van bijzonder grondbezit denken. Zoo hebben wij
tot nog toe altijd geleerd dat de weelde en de genotzucht der Romeinen, gevoegd bij
de moeilijkheid om een rijk uit zooveel vreemde elementen samengesteld voldoende
te besturen, de oorzaken zijn geweest van den val van het Romeinsche rijk; maar wij
vernemen hier, tevens als dreigend orakel over het lot der moderne staten, het woord
van Plinius: ‘Latifundia perdidere Italiam’1).
Uit hetzelfde oogpunt worden wij gewezen op de gevallene grootheden van Egypte,
Babel en Assyrië, terwijl, het spreekt van zelf, de beklagenswaardige toestand van
het volk in Engelsch Indië, in China en in Ierland aan deze oorzaak wordt
toegeschreven.
Het is namelijk, volgens H. George, een vaste wet, dat het land uitgeput en zijne
bewoners arm worden, ook al neemt de rijkdom met reuzenschreden toe, zoodra de
bodem overgaat in bijzonder eigendom.
Hoe tracht hij dit aannemelijk te maken?
Men vergunne mij een korte uiteenzetting zijner theorie over de drie
hoofdbestanddeelen der voortbrenging: arbeid, kapitaal en grond, en hare natuurlijke
belooningen: loon, rente of interest, en grondrente.

1) ‘De uitgestrekte landgoederen hebben Italië ten val gebracht.’
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Goed bezien komt deze theorie, onder andere namen, neer op de bekende
zoogenaamde p l u s m a k e r i j van K. Marx in zijn reeds aangehaald werk: das
Capital. Men weet wat deze ‘plusmakerij’ beteekent. Zij komt hierop neer. Werkte
de arbeider alleen voor zich en zijn gezin, dan zou hij, stel z e s uren daags moeten
arbeiden. Nu werkt hij minstens twaalf uren daags, en ontvangt als loon toch niet
meer dan hij zou ontvangen hebben wanneer hij zes uren lang voor zich had gewerkt.
Maar in die zes overtollige uren werkt hij even hard en brengt dus evenveel rijkdom
voort, in welken vorm dan ook. Deze meerdere rijkdom, dit plus aan arbeidswaarde,
steekt derhalve de man voor wien hij werkt, de kapitalist ten laatste, in den zak. Heeft
zulk een kapitalist nu 100 man aan het werk, dan wint hij dagelijks 100 × 6 uren
arbeidswaarde of, wanneer we, met Marx, 6 uren arbeid op de waarde van een shilling
stellen, dagelijks honderd shilling. Zijne winst zal evenwel nog grooter worden
wanneer hij er in slaagt om het arbeidsloon nog beneden een shilling te drijven, b.v.
den arbeider te betalen alsof hij slechts 4 uren gearbeid had, want dan wint hij
dagelijks 8 uren of 6⅓ sh. Hiertoe zal hij zich spoedig geneigd gevoelen door de
concurrentie, die de waarde zijner verkregen goederen, tijdelijk althans, verkleint,
en hij zal er toe in staat worden gesteld door de arbeiders zelven, die in zulk een
groot getal zich aanbieden dat zij zelven genoodzaakt zijn hun arbeid voor het
minimum van levensonderhoud te verkoopen. Het gevolg van een en ander zal dus
zijn dat de kapitalen, in enkele handen opgestapeld, steeds grooter, de loonen steeds
kleiner worden1).

1) Altijd met dien verstande dat George, in plaats van kapitaal, het bijzonder grondbezit noemt.

Los en vast. Jaargang 1882

230
Tot een zelfde resultaat komt Henry George door een andere, inderdaad zeer
scherpzinnige redeneering.
Wanneer, zoo leert hij, zooals in den oorspronkelijken toestand geschiedde, de
menschen voor zichzelven arbeidden, dan was wat hun arbeid opbracht tegelijk de
belooning van dien arbeid: het natuurlijk loon. Van daar dat men nog hier en daar
hoort zeggen: ‘Ik heb zoo of zooveel g e m a a k t ,’ waarmêe wordt bedoeld: ik heb
zoo of zooveel verdiend, maar in welke uitdrukking de oorspronkelijke beteekenis
van het woord ‘loon’ als opbrengst van verrichten arbeid nog teruggevonden wordt.
Zoo noemden ook de eerste goudgravers in Californië het door hen gevondene of
uitgegravene goud hun ‘loon,’ ofschoon in den primitieven toestand der goudvelden
ieder voor zich, zonder betaling, een gedeelte mijngrond ter bearbeiding mocht kiezen,
en hier dus werkgever en arbeider in één persoon vereenigd waren.
Waaraan wordt nu de arbeid besteed? Oorspronkelijk aan grond. Grond, namelijk,
is de naam voor alle natuurlijke voordeelen of krachten. Hetzij men zich met jacht
of visscherij, met veeteelt of landbouw bezig hield, in elk geval maakte men door
a r b e i d de natuurlijke krachten productief. En wat nu die arbeid produceerde was
het loon van den arbeid. Dit bleef hetzelfde toen, bij de meest primitieve verdeeling
van arbeid, b.v. één man jaagde of vischte terwijl alle anderen zich met landbouw
bezig hielden. Men ruilde dan eenvoudig de producten van den landbouw tegen de
producten der jacht, maar men behield toch, ook in anderen vorm, de geheele
opbrengst van eigen arbeid, omdat men er niets van behoefde af te staan voor het
gebruik van de natuurlijke voordeelen of van den ‘grond.’
Dit is zoo niet gebleven. Volgens de wet die, naar George's
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verzekering, voor de staathuishoudkunde evenzeer een axioma is als de wet der
zwaartekracht het voor de natuurkunde is geworden, zoeken ‘de menschen altijd
hunne wenschen en behoeften te bevredigen ten koste van de minst mogelijke
inspanning.’ Zij besteedden derhalve hunnen arbeid aan dien grond die de meeste
kansen aanbood om met de minste inspanning hun loon te verkrijgen. Maar deze
eigenschap gaf ook juist aan dien grond in het oog van anderen ‘waarde.’ Wie hem
het eerst bezat wilde hem niet afstaan dan tegen een zekere vergoeding: tienden,
rente, huur, koopprijs of onderpand. Wilde men dus grond gebruiken die hierdoor
niet werd bezwaard, dan moest er grond van mindere kwaliteit worden opgezocht.
Dit geschiedde; de zoom van den landbouw werd verplaatst, meestal verlaagd, en
telkens lag aan het eind van de reeks die grond waarop het loon van den arbeid kon
worden verkregen zonder de betaling van grondrente. Naarmate gronden van mindere
hoedanigheid in gebruik werden genomen, steeg voortdurend de waarde van betere
gronden; de grondwaarde en grondrente werd steeds hooger, maar het loon bleef
bepaald door den zoom van den landbouw, d.w.z. het loon werd nimmer hooger dan
de waarde van hetgeen op den minsten grond, zonder betaling van grondrente, door
eigen arbeid kon worden verkregen. Hooger loon behoefde men niet te geven; want
m e e r kon iemand zonder betaling van grondrente toch niet verdienen; en m i n d e r
behoefde men niet aan te nemen, want er was altijd nog wel grond waarop men,
zonder betaling van grondrente, door eigen arbeid zooveel kon verkrijgen. Al het
overige werd door de grondrente genomen; al de groote voordeelen door beteren
grond, door het gebruik van kapitaal en van verbeterde werktuigen, verbeterde wijze
van ruiling, enz. enz., kwamen
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dus aan de grondeigenaren, en ware er niet werkelijk een minimum hetwelk de
arbeider noodig heeft om te leven en den lust te behouden zich voort te planten, dan
zou ten laatste a l l e rijkdom door de grondeigenaren zijn opgeslokt geworden.
Het gevolg van dit alles is nu, dat zij die den rijkdom voortbrengen, de arbeiders,
telkens minder ontvangen naarmate er meer van wordt voortgebracht, terwijl eenige
weinige niet-voorbrengers zich in buitensporige weelde baden. Zoo wordt derhalve
het groote vraagstuk van onzen tijd verklaard, hoe het mogelijk is dat met den
grooteren rijkdom die er ontegenzeggelijk in de laatste decenniën is voortgebracht,
zulk een schromelijke armoede, als waarvan vooral de groote steden getuigen, kan
samengaan.
Tot hiertoe is er geen sprake geweest van kapitaal, en daarom is dit boek, hoe
democratisch in zijn eischen, zoo geheel anders dan die socialistische geschriften,
die het altijd over de eigenaardigheid hebben van het kapitaal om zichzelf ten koste
van den arbeid te vermeerderen.
De aard en de ruimte van dit tijdschrift laten niet toe om in al zijn onderdeelen
Henry George's strijd met de oeconomen van naam over de beteekenis en den
werkkring van het kapitaal te volgen. Genoeg zij het voor ons doel te vermelden dat
kapitaal door hem genoemd wordt rijkdom op weg van ruiling, of rijkdom die bestemd
is tot het voortbrengen van meer rijkdom. Al wat tot iemands eigen gebruik of genot
dient, al wat geen werktuigen om arbeid te verrichten of te bespoedigen uitmaakt of
vertegenwoordigt, is geen kapitaal. Hieruit volgt dus ook dat niet, gelijk men tot nog
toe leerde, de loonen genomen worden van het kapitaal; en, al stemmen wij er niet
mede in, hoogst lezens-
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waardig zijn de bladzijden waarin Henry George betoogt dat de loonen en het
onderhoud van den arbeider genomen worden van den arbeid zelf1).
Vandaar nu ook zijn vredelievende gezindheid jegens kapitaal en interest. Gesteld
dat iemand millionair is, dan kan het zeer goed zijn dat hij niets geen kapitaal bezit,
wanneer hij nl. zijne millioenen besteedt tot eigen gebruik. Hij zal er den arbeid niet
mede bevorderen, niet aan de voortbrenging medewerken. Om mede voort te brengen
heeft zelfs de millionair kapitaal noodig. Zonder twijfel kan kapitaal, dat zijn machines
enz., den arbeid bevorderen en vergemakkelijken, zelfs is de laatste tegenwoordig
zonder de eerste niet denkbaar. Nu is het, volgens hem, billijk dat het gebruik van
kapitaal worde vergoed, dat er dus aan het kapitaal interest worde betaald. Juist,
zeggen de oudere staathuishoudkundigen, interest is de belooning voor onthouding.
In plaats van kapitaal te gebruiken, stapel ik het op en stel anderen in staat er mede
aan het werk te gaan; die onthouding van mijne zijde eischt belooning. Mis, zegt
Henry George, onthouding is een passieve deugd, en wanneer ik mijn geld eenvoudig
noch gebruik noch ook uitleen, onthoud ik mij evenzeer en zal toch nimmer interest
verkrijgen. Laat dit waar zijn, zegt gij, dan is interest de vergoeding die ik verplicht
ben te geven, wanneer ik eens anders kapitaal gebruik, voor het vermogen dat in een
stuk gereedschap (kapitaal) ligt tot vermeerdering van de vruchtdragende kracht van
den arbeid. Al wederom mis, zegt H. George; dat zou alleen waar wezen wanneer
het maken van kapitaal een monopolie ware dat alleen aan enkelen gegeven was.
Interest is niets anders dan

1) a.w. bl. 49-90.
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de billijke vergoeding voor het element van tijd dat in het gebruik van kapitaal ligt
opgesloten. Wanneer ik iemand een kalf leen, dan moet hij mij aan het eind van het
jaar niet een kalf, maar een koe teruggeven, na aftrek natuurlijk van de kosten van
onderhoud van het kalf. Deze eigenaardigheid van het kapitaal, om zich in den tijd
te vermeerderen, is de oorzaak en de rechtvaardiging der rente, en in a l l e kapitaal
ligt deze eigenschap van zich te vermeerderen, die, bij het gebruik ervan, door intrest
moet worden vergoed.
Wat dunkt u: klinkt dit niet een weinig mystiek? Zou men bovendien niet mogen
vragen, waarom het minder onrechtvaardig is wanneer iemand zegt: dit is m i j n
kalf, m i j n stoommachine, m i j n schaaf1), dan wanneer hij verklaart: dit is m i j n
g r o n d , m i j n vischwater, m i j n eigendom, voor welks gebruik ik grondrente, of
hoe gij het dan ook noemen wilt, verlang? Is het laatste eigendom diefstal2), waarom
is het eerste het niet? Waarom dan niet herhaald: ‘La propriété c'est le vol!’
Eigenlijk komt het dan ook hierop neer, en ik kan niet anders zien of de
onderscheiding tusschen grond en kapitaal, waarbij deze tweede factor der
voortbrenging bijna geheel ter zijde gesteld wordt, geschiedt door George om zich
de oplossing van het door hem gestelde vraagstuk gemakkelijker te maken. Zijn nl.
alleen grond en arbeid de factoren der voortbrenging, en heeft hij aangetoond dat de
grondrente uit den aard allereerst van het voortgebrachte, van den rijkdom wordt
afgenomen, dan heeft hij aanleiding gevonden tot deze formuleering:

1) Het veelal aangehaald voorbeeld van Bastiat over de schaaf bl. 183-192.
2) a.w. bl. 384.

Los en vast. Jaargang 1882

235
of
opbrengst = grondrente + interest + loon
opbrengst - grondrente = interest + loon.
Naarmate het aandeel der grondrente hooger wordt (en dit moet steeds stijgen, gelijk
we gezien hebben) wordt het aandeel voor interest en loon steeds kleiner. O, die
formules, wanneer men niet met mathematische grootheden te doen heeft! Volgens
de regelen der vergelijking zou men immers evengoed kunnen neerschrijven:
opbrengst - (loonen en interest) = grondrente.
H. George vergeet dat er dan voor de eigenlijke grondrente wel eens zeer weinig zou
kunnen overschieten, gelijk zeker hier en daar wel degelijk het geval zal zijn.
Zulke gevallen schijnt hij evenwel niet te kennen, en, aannemende dat de
voortdurende stijging der grondrente in beschaafde staten aan hen die daarop de
meeste aanspraak hebben, alle levensgenot en zelfs het noodige levensonderhoud
ontsteelt, stelt hij voor haar verbeurd te verklaren ten behoeve van den staat, die
immers de schepper is van de waarde van den grond. Schadeloosstelling aan de
tegenwoordige bezitters is volstrekt overbodig; er behoeft niet aan gedacht te worden,
evenmin als de wet er aan denkt om schadevergoeding toe te kennen aan hem die,
ofschoon onwetend, toch onrechtmatig, gedurende eenigen tijd den grond die aan
anderen toebehoorde in bezit en gebruik heeft gehad. En het a l g e m e e n
eigendom van den grond is een natuurlijk, is het meest
n a t u u r l i j k e r e c h t . Maar de verbeteringen dan die de tegenwoordige eigenaar
er op heeft laten aanbrengen? Die mag hij behouden, zegt H. George, wij willen
alleen den grond tot algemeen eigendom maken, of hem zoo zwaar belasten dat de
grondeigenaar niet meer aan witte zonneschermen of olifanten, waanzinnig van
trotsch-
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heid, denkt. En wanneer nu de waarde van den grond eens alleen in de verbeteringen
ligt die er op aangebracht zijn? Dan zou, vrees ik, de staat der Nederlanden alleen
onder beneficie van inventaris de moerassen willen aanvaarden waarop de stad
Amsterdam; de regeering der Unie den dorren zandgrond waarop San Francisco is
gebouwd. Alles te samen genomen herhaal ik, dat er aan de ééne zijde in dit boek
misschien gegevens worden aan de hand gedaan om de opeenstapeling van
onmetelijke fortuinen in Amerika te beperken, en er aan den anderen kant de fout is
begaan om uit aldaar vigeerende toestanden eene algemeene wet voor alle landen op
te stellen en te willen toepassen.
Hoezeer dit uit een wetenschappelijk oogpunt moet worden afgekeurd, wij kunnen
er den menschenvriend in Henry George niet anders dan om liefhebben.
Al zijt gij het in de hoofdzaak niet met hem eens, gij moet hem liefhebben om zijn
weldadig optimisme ten aanzien van de menschelijke natuur; gij vergeet dan onder
het lezen gaarne de daar straks opgemerkte inconsequentie, en gij juicht hem toe
waaneer hij1) de kortzichtigheid hekelt van hen die de zelfzucht als de voornaamste
drijfveer aller menschelijke handelingen noemen, die, wanneer ze in enkele
gaarkeukens van Londen de messen en vorken met kettingen aan de tafels bevestigd
zagen, daaruit de gevolgtrekking zouden maken dat in den mensch de natuurlijke en
onuitroeibare neiging ligt om altijd de vork en het mes waarmede hij gegeten heeft,
te stelen.
‘Niet de zelfzucht verrijkt de jaarboeken van elk volk met helden en heiligen. Niet
de zelfzucht springt op elke

1) a.w. bl. 489, 487.
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bladzijde der wereldgeschiedenis te voorschijn met den luister van edele daden of
het koesterend schijnsel van zegenbrengende levens. Geen zelfzucht bewoog Gautama
om zijn koninklijk paleis den rug toe te keeren of drong de maagd van Orleans het
zwaard van het altaar te nemen. Geen zelfzucht deed de driehonderd in den bergpas
van Thermopylae stand houden of verzamelde de speerschachten in Winkelried's
borst. Geen zelfzucht ketende Vincentius de Paula aan de galeibank of voerde, tijdens
den indiaanschen hongersnood, kleine uitgehongerde kinderen al wankelend naar de
stations van hulpverleening, met nog zwakkere verhongerden in hunne armen!’
Hij wordt warm wanneer hij er aan denkt welke bezwaren men tegen zijn voorstel
te berde zal brengen. Men zal zeggen dat hij den voornaamsten prikkel tot inspanning
opheft, door de zelfzucht weg te nemen, en met verontwaardiging vraagt hij of Michel
Angelo schilderde voor huisvesting en kleeding, of Herbert Spencer een leêglooper
is, en of Franklin geen bezigheid meer vond toen hij het drukkersbedrijf verliet met
genoeg vermogen om van te leven. In zijnen ijver om te doen gelooven dat allen zich
volgaarne zullen wijden aan den arbeid der beschaving, ook zonder dat de vrees voor
gebrek hen drijft, vergeet hij dat hij hier de namen noemt van geniën, die zeker onder
iedere mogelijke regeling van den maatschappelijken toestand zichzelf zouden zijn
en hun dorst naar wetenschap zouden trachten te bevredigen.
Maar hij laat u nog niet los; hij wijst er u op hoe de vrees voor armoede en gebrek
(volgens Carlyle de eenige hel waarvoor de tegenwoordige Engelschman siddert),
die bij de hedendaagsche ongelijkheid der verdeeling duizenden bedreigen, de bron
is van die veelvuldige laagheden waarvoor
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mannen en vrouwen die anders goed en edelmoedig zouden zijn, zich nu niet schamen;
hoe de vergoding van den Mammon, de belachelijke vereering van rijkdom, hoe dan
ook verkregen, dien onedelen wedijver om zelve rijk te worden en elkander de loef
af te steken, gaande houdt; hoeveel krachten, die anders tot edele doeleinden konden
worden besteed, nu worden dienstbaar gemaakt aan de leuze: ‘maak dat gij geld
krijgt, langs eerlijken weg als het kan, langs oneerlijken als het moet, maar maak in
elk geval dat gij het krijgt!’
Wanneer niemand meer bevreesd zal behoeven te zijn armoede en gebrek te zien
naderen voor zichzelven, voor vrouw en kind, omdat, bij den nieuwen staat van
zaken, ieder die arbeiden wil daartoe kosteloos grond, d.i. natuurlijke voordeelen en
krachten, zich zal aangeboden zien; wanneer niemand overmatig veel, maar ook
niemand te weinig hebben zal; ‘wanneer aan alle klassen der maatschappij vrije tijd,
welvaart, onafhankelijkheid, achtbaarheid, levensgenot, gelegenheid tot geestelijke
en zedelijke ontwikkeling zal zijn verschaft; wel, 't zou zijn als bracht men water in
een woestijn! De dorre vlakte zou zich in een groen gewaad hullen en de steenachtige
plaatsen, vanwaar het leven scheen te zijn verbannen, zouden weldra met de schaduw
van boomen zijn besprenkeld en weerklinken van het liefelijk gezang der vogels.
Talenten, thans verborgen, deugden, thans niet eenmaal vermoed, zouden te voorschijn
treden om het menschelijk leven rijker, voller, gelukkiger en edeler te maken. Want
in deze ronde menschen die in driehoekige holen worden geduwd, en in die
driehoekige menschen die in ronde holen worden geperst; in die menschen die hunne
geestkracht verspillen in de worsteling om rijk te zijn, in

Los en vast. Jaargang 1882

239
die lieden die in de fabrieken tot machines worden veranderd of uit noodzakelijkheid
aan werkbank of ploeg geketend; in die kinderen die in morsigheid opgroeien en van
kindsbeen aan met ondeugd en onwetendheid vertrouwd raken, schuilen krachten
van den hoogsten rang, talenten van het edelste gehalte!’
Is dit niet zeer edelmoedig gedacht en zeer schoon gezegd? Maar moeten we er
niet wederom terstond aan toevoegen, dat alle verbeteringen in sociale toestanden
met onvruchtbaarheid geslagen, zijn wanneer niet begonnen wordt met in hoogere
en lagere rangen door opvoeding en onderricht, en voorbeeld bovenal, den mensch
te doordringen van het bewustzijn zijner zedelijke waardigheid, van het besef zijner
krachten en talenten. Dit boek, een teeken des tijds, een zonderling mengsel van
praktische vroomheid en van zeer betwistbare oeconomische stellingen, eindigt met
des menschen verbeelding te streelen met de voorspiegeling van een eldorado h i e r ,
door de opheffing van alle bijzonder eigendom, en g i n d s door de mogelijkheid
eener bevrijding der ziel van haar stoffelijk omhulsel. Zou het niet beter zijn een
poging aan te wenden om rijken en armen een beter inzicht te verschaffen in het
wezenlijk karakter van het geluk en van het mensch-zijn?
Geen toestanden, geen dwang van concurrentie kunnen iemand s l e c h t maken,
evenmin als z e d e l i j k g o e d zijn onmiddellijk voortvloeit uit een onbezorgd leven.
Goed zijn is iets anders en iets meer dan de passieve deugd van niet te begeeren. Aan
de algemeene verachting worde de kapitalist of grondeigenaar overgegeven die,
slavenhouder als hij is in zijn hart, de menschen zoozeer minacht dat hij de mannen
als zijn machines, de vrouwen als de dienaressen
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zijner lusten beschouwt. Tegen hem zullen mannen en vrouwen opstaan wanneer het
besef hunner waardigheid zal zijn ontwaakt, en het zal goed zijn wanneer dit geschiedt.
Maar eerbied en navolging zij de vruchtbare belooning van ieder die, kapitalist of
werkman, in zijn kring en roeiende met de riemen die hij heeft of die hij eerlijk
bekomen kan, de oude beginselen van liefde en rechtvaardigheid hoog houdt en
toepast!

III.
Ik mag dit opstel niet besluiten zonder den schrijver geantwoord te hebben op het
voornaamste, tevens het uitgangspunt van zijn geschrift: zijne ontevredenheid over
hetgeen hij noemt ‘de ongelijkheid van verdeeling.’ Het verheugt mij daarin aanleiding
te vinden tot de bescheidene ontwikkeling van enkele denkbeelden over sociale
toestanden in verband met den gang der beschaving.
Wanneer gij niet ingenomen zijt met de klachten en plannen der sociaal-democraten,
zoo vroeg ik mij zelven af, zijt gij dan tevreden met en in deze wereld?
Wat zal ik u zeggen? Tevreden en tevreden is twee. Ik houd ook niet van ‘witte
zonneschermen’ als teeken van overdaad en aanmatiging, en ik haat die breedheid
en verwaandheid die in de Indische spreuk zoo geestig wordt afgebeeld door ‘olifanten
waanzinnig van hoogmoed’; ik hoor evenmin gaarne spreken van het onderscheid
van standen, omdat, al bestaat feitelijk dit onderscheid, ik het toch voor
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geen prijs zou willen doen voorkomen alsof hierbij aan eene van godswege
vastgestelde verordening viel te denken. En zoo iets schijnt mij toe te liggen in de
vaak gehoorde verzekering: ‘standen moeten er zijn.’ Ik moet eerlijk bekennen niet
recht te weten wat men eigenlijk met deze verzekering zegt. In een provincie-stad
moge men door gestrenge ballotage het onderscheid handhaven tusschen de heerenen de burgersocieteit; het onderscheid van standen schijnt mij toe onmiddelijk te
verdwijnen wanneer een ploertig man uit den hoogeren in onmiddellijke aanraking
komt met een edele figuur uit den zoogenaamden minderen stand. Zoo worden de
kleine kringetjes die gij met welbehagen uit uw manilla laat kronkelen, opgenomen
en onzichtbaar gemaakt wanneer de wind den dikken rook in uw venster blaast uit
den schoorsteen der naburige gasfabriek.
Ik kan voorts ook den man of de vrouw niet best zetten die het er voor schijnen te
houden dat zij die in hun dienst zijn en loon van hen trekken, geen eigene denkbeelden
mogen hebben, en die zich schijnen te ergeren wanneer de zoodanigen zoo gelukkig
zijn zich op kleinere schaal een dergelijk levensgenot te kunnen verschaffen als hunne
meesters. Ondanks alle eigenschappen die hen aangenaam maken in den omgang en
beminnelijk in de conversatie, missen zij toch de eerste voorwaarde der ware
beschaving, deze, dat men humaan zij.
Voor het overige zou ik, ten opzichte van maatschappelijke verhoudingen en
toestanden, wanneer mij dit gevraagd werd, zoo behoudend mogelijk zijn.
Ik geef toe dat de zeer toevallige omstandigheid onzer woonplaats op deze
gezindheid eenigen invloed kan hebben. 't Geval laat zich denken dat iemand die er
niet aan denken zou in Nederland revolutie te maken, onder de eigen-
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aardige Russische toestanden het Nihilisme met woord en pen verdedigen en voorstaan
zou; dat hij in Ierland doel zou uitmaken van de land-ligue, of in het congres der
Vereenigde Staten op een ingrijpende wijziging der grondbelasting zou aandringen.
Wanneer men het geluk heeft te wonen en te werken in een kring van menschen
onder wie de nood zoo goed als onbekend is of, wáár die wordt aangetroffen, meestal
onmiddellijk gelenigd wordt; waar het onderscheid van standen nauwelijks wordt
gevoeld of door den hartelijken omgang van meerderen met minderen alle pijnlijkheid
verliest, ja, zelfs hier en daar een hoogst wenschelijke bescherming in het leven roept,
waar de prikkel om door vlijt en spaarzaamheid van arbeider eigenaar te worden, al
is het ook van nog zulk een klein lapje bodem of nog zulk een klein kapitaaltje op
de spaarbank of in de toekomst, gunstig werkt op de inspanning en de opgewektheid;
daar valt het moeielijk zich de wenschelijkheid eener algeheele maatschappelijke
omkeering te denken. Ik sta er niet voor in dat ik, levende in een fabriekdistrict of
in een wereldstad zooals Londen of New-York, niet meer sympathien zou hebben
voor sociaal-democratische stellingen en plannen dan nu, te midden eener welvarende
landbouwende bevolking.
Maar ik geloof het niet. Want, afgezien van alle plaatselijke verschilpunten1), heb
ik het een en ander tegen het

1) Ik kan niet nalaten hierbij op te merken dat H. George zich vergist wanneer hij verzekert dat
de loonen op grond van de beste hoedanigheid nimmer hooger kannen zijn dan op den
slechtsten grond. In cijfers moge de arbeider niet meer ontvangen, maar op grond van de
beste hoedanigheid geniet ook hij mede van de voordeelen, de meerdere welvaart, het ruimer
levensgenot, en is het dus niet waar dat de loonen altijd blijven aan g e n e zijde van den
zoom des landbouws.
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stelsel der sociaal-democratie in te brengen, 't welk zeker niet nieuw is maar toch,
naar ik hoop, het hart van de kwestie raakt.
A l l e r e e r s t uit eerbied voor de geschiedenis.
Er komen in het leven der volken (wie durft het ontkennen?) tijdperken waarin de
oogenblikkelijke nood met het geschiedkundig leerstuk eener geleidelijke
ontwikkeling van het betere uit het minder goede den spot drijft, zijne geloofsbrieven
en perkamenten oorkonden verscheurt, tabula rasa maakt met eeuwenoude instellingen
en gebruiken, den Koning van Gods genade op het schavot brengt of uit het land
jaagt, een Pausselijke bul minachtend in het vuur werpt, in het aangezicht van het
ancien régime de eeuwige rechten van den mensch afkondigt.
Maar wie betreurt zulke ingrijpende veranderingen niet tegelijk als een noodzakelijk
kwaad; wie ziet niet met weemoed de bloesems vallen die, tegelijk met het onkruid,
door een ruwe hand (de revolutie is altijd ruw!) worden weggemaaid? Ik zal niet
beweren dat u i t s l u i t e n d onder de t e g e n w o o r d i g e i n r i c h t i n g der
m a a t s c h a p p i j het behoud van de hoogste goederen der menschheid: vrijheid,
rechtvaardigheid en zedelijkheid, gewaarborgd is, maar ik wensch ook aan o n z e
sociaal-democraten te vragen, of het gerechtvaardigd, of het verantwoord is om den
hartstocht der omwenteling los te laten, om het volk aan te zetten tot ontevredenheid
met en verzet tegen de bestaande verhoudingen wanneer de leiders zelve terugdeinzen
voor de uiterste consequentiën van het stelsel der sociaal-democratie? Het is waar:
‘door het geloof is Abraham uitgegaan niet wetende waar hij komen zou’ en menige
Abraham die het eigenlijk wel wist, heeft zich, tot rechtvaardiging van hetgeen de
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booze wereld zijne eerzucht noemde, op zijn voorbeeld beroepen maar wanneer men
weten kan dat, gelijk ik hoop aan te toonen, het voorgespiegelde land buiten het
gebied der nu bereikte en met moeite gewonnene beschaving ligt; wanneer men weet
dat de waarheid zich alleen zachtkens van de gemoederen der menschen meester
maakt, dan is er in g e d u l d een machtiger geloof dan in oproer.
‘Gods molens draaien langzaam om,
Maar malen juist zoo fijn daarom!’

Vo o r t s uit een zekere onverschilligheid tegenover maatschappelijke veranderingen1).
O n v e r s c h i l l i g kan natuurlijk het rechte woord niet zijn, maar laat mij dan zeggen
dat veranderingen door maatschappelijke hervormers voorgesteld, hoe belangrijk
ook in theorie, mij koud laten om hunne geringe beteekenis voor de praktijk. Wie
een aristocraat is in zijn hart zal dit ook zijn onder de meest democratische
instellingen. Athene was ten tijde van Pericles een republiek, en ik heb nooit gehoord
van een bijzonder ongelijkmatige verdeeling van grondbezit te Athene; maar het had
toch evenzeer als Rome (quam latifundia pordiderunt)2) zijne Theodota's, zijne
vrienden van Timon, zijn Socrates, evengoed als New-York zijne Astors met hunne
tafelschuimers alsook zijn Lincoln en zijn Garfield. De menschelijke natuur is wel
niet onveranderlijk, natuurlijk niet, maar 't gaat toch niet gemakkelijk, en andere
dieper gaande krachten zijn er voor noodig dan die in de omgeving alleen gelegen
zijn. De Christelijke liefde, of hoe gij dit beginsel noemt dat lijnrecht tegenover het
zoeken van onszelven staat, moet in het hart

1) Zie boven bl. 9, 10, 11.
2) Zie boven bl.
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dringen evenals de ploegschaar den bodem omkeert, het blootleggen, ons leeren zien
wat we zijn, om te leeren verlangen naar hetgeen we moeten zijn. Ook zal men het
bewijs nog moeten leveren dat men de menschen in het algemeen ijveriger, tevredener
of ook zelfs opgeruimder maakt wanneer men hun de welvaart en het levensgenot
voor 't grijpen geeft.
Maar het wordt tijd dat we de sociaal-democratie bestrijden op haar eigen gebied,
het gebied der ontwikkeling van het maatschappelijk menschelijk leven.
Het doel dezer nu reeds eeuwen voortgaande ontwikkeling kan ook volgens hare
aanhangers niet anders zijn dan toenemende beschaving, een steeds meer volledige
overwinning over het dierlijke in den mensch en in zijne onderlinge verhoudingen.
Niet terug, maar voorwaarts! is ook hunne leus. Doch hoe komen we op dien weg
waarlijk verder? Kunnen we zeggen dat de menschheid in massa, gelijkelijk,
geleidelijk voorwaarts schrijdt? Neen, de massa komt steeds langzaam achteraan.
Enkelen gaan vóór. Sommigen, dichters, kunstenaars, uitvinders door de drijfkracht
van hun genie; anderen ook daardoor, maar tevens tengevolge van de concurrentie,
den wedijver om door grootere inspanning ook meerder levensrijkdom, grooter en
reiner levensgenot zich te verschaffen.
Wanneer nu echter de sociaal-democratie, bij monde van Henry George, de
natuurlijke voordeelen, den grond of, bij monde van anderen, het kapitaal tot
gemeenschappelijk eigendom maken en aan ieder, onverschillig of hij traag dan wel
ijverig, met of zonder veel aanleg van verstand en hart moge zijn, zijn noodzakelijk
levensonderhoud waarborgen wil, wanneer ieder dit althans bij zijne intrede in de
maatschappij
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gereed liggen vindt, hoe weinigen zullen zichzelven dan nog een meer langdurige
studie, een grootere inspanning en eene moeielijke onthouding van genot opleggen
teneinde een hoogeren graad van kennis en vooral van nuttigheid voor de maatschappij
te verkrijgen. Er is toch nimmer eenige kans om tot een begunstigde minderheid te
gaan behooren; voor de eerste levensbehoeften althans is voor allen reeds gezorgd;
waartoe zou men zich derhalve inspannen? de menschen zijn immers (volgens H.
George) ten ‘allen tijde geneigd om hunne wenschen en behoeften te bevredigen ten
koste van de minst mogelijke inspanning.’ Maar gesteld dat men zich toch inspande,
ten einde zich te onderscheiden en nuttig te zijn, dan zou de menigte, die van
gelijkheid houdt, spoedig deze pogingen onderdrukken en de meer uitstekenden
trachten terug te brengen tot haar peil. Maar een weinig nadenkens is nu ook
voldoende om te gevoelen hoe jammerlijk laag dit peil weldra zinken zou, wanneer
het niet langer omhoog gedreven werd door de grootere inspanning der ijverigsten
en meer uitnemenden op ieder gebied. Men zou zich van lieverlede weêr gaan bepalen
tot de vervaardiging van het allernoodzakelijkste; de ploeg van den landbouwer zou
weder een stok worden met een ijzeren punt; wij zouden de paalwoningen weder
gaan opzoeken, en wanneer dan de staat volgens het ideaal der sociaal-democratie
eindelijk gereed was, dan zou er geen bouwmeester meer te vinden zijn om het paleis
op te richten en te versieren waarin het bestuur van zulk een staat zijn intrek nemen
moest1). Wij zouden het moeitevolle en prachtige werk der eeuwen ongedaan hebben
gemaakt; achterwaarts in plaats van vooruit

1) Vgl. E. v. Hartmann, a.w., bl. 630.
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zijn gegaan, en eindelijk zou de tijd genaderd zijn waarop de volkomene gelijkheid
ware bereikt, maar tevens de tijd waarop men zou kunnen zeggen, evenals in de
dagen van den holenbeer en den Mammouth: ‘er is slechts ééne schrede tusschen
den mensch en het dier!’
Het is er verre van af dat zij zulks zouden wenschen of bedoelen; met anderen
wijzen ook zij ons op het zeer vele dat er voortdurend in het belang der beschaving
te doen valt; maar zij bedriegen zichzelven, of hen die zich laten leiden, met de
verzekering dat de gelijkheid het ideaal is waarop men afgaat; zij kunnen weten dat
ongelijkheid, misschien wel een steeds grootere ongelijkheid, de voorwaarde is van
den voortgang der beschaving; dat men òf deze moet aanvaarden, òf de gelijkheid
willen, maar dan met J.J. Rousseau aannemen dat de beschaving, de bevordering van
kunsten en wetenschappen de groote vijandin is van het geluk, en dat we terug moeten
keeren naar de steppen en de maagdelijke wouden.
Inderdaad: wanneer men geluk neemt in den zin van rust te hebben en te genieten
van zijne vrijheid, dan is de beschaving niet bevorderlijk aan het geluk; en wanneer
de sociaal-democratie in deze beteekenis hare leus verstaat ‘het grootst mogelijk
geluk van het grootst mogelijke aantal,’ dan bedriegt zij wederom of zichzelve of
hare aanhangers. De loontrekkende arbeiders van onzen tijd zijn niet vrij, verklaart
zij, zij zijn de moderne slaven, slaven van de zelfzucht van het kapitaal; want ook
de zoogenaamde vrijheid om zich te verplaatsen klinkt als een bespotting, waar zij,
niets anders geleerd hebbende dan hun vak, gebonden zijn aan den grond waarop zij
arbeiden, aan de werkbank waartoe zij dagelijks terugkeeren.
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Maar hoe nu, wanneer de wensch van den socialist zou vervuld zijn; wanneer het
kapitaal in handen zal zijn van den staat, hoe zou het dan met de vrijheid zijn gesteld?
Zie het aan de groote maatschappijen, die ons het best gelijkend afbeeldsel kunnen
geven van den staat naar het ideaal der socialisten; zie het aan hunne ambtenaren;
zijn zij vrij? Of wordt er niet, en terecht, geklaagd dat het dienstdoend personeel der
spoorwegen overwerkt wordt? Zij worden misschien iets beter betaald dan zij die
arbeiden voor een kapitalist in een fabriek of op het land, maar hoe worden ze gejaagd,
hoe weinig tijd schiet er over voor hun huisselijk leven, hoe wordt hun de Zondag
ontnomen, hoe gestreng wordt elk verzuim, iedere vergissing gestraft! Ik heb reeds
gezegd dat de vorming van maatschappijen, ook naar mijne meening, in de toekomst
ligt; maar meer dan ooit moge ons dan de krachtige steun van mannen met een hart
te hulp komen om een tegenwicht te verschaffen aan de zelfzucht van het aldus
overmachtig geworden kapitaal, 't welk, om hooge winsten te kunnen uitkeeren, het
onmenschelijke van zijne dienaren zou kunnen vorderen. Hebt ge met éen man te
doen: gij kunt hem nog ter verantwoording roepen wanneer hij het onmogelijke eischt
van zijne arbeiders; maar tegenover een maatschappij, wien zult ge aanspreken? hoe
zult ge haar doen boeten?
Stelt u nu voor dat de geheele staat zulk een maatschappij van voortbrenging en
van vertering wordt, dat allen zonder onderscheid ambtenaren zijn van den staat, en
dat bovendien voor ieders levensonderhoud, naar het oordeel van den staat,
overeenkomstig zijne werkkracht wordt gezorgd; denkt u zulk een toestand voor
eenige oogenblikken in; de prikkels der zelfzucht, van den roem, van de eer, van het
medelijden
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zelfs (want de staat zorgt voor allen) zijn geweken; welk een toezicht! welk een
contrôle! en waar zou de v r i j h e i d zijn?
Dáár waar de b r o e d e r s c h a p zou zijn heengeweken.
Want het zou niet lang duren of men zou elkander den hoogeren ambtenaarsrang
en den schijn van meerdere vrijheid daaraan verbonden, gaan benijden, terwijl het
niet zou kunnen uitblijven dat zich een stelsel van omkooping en willekeur ging
ontwikkelen waarbij dat van de Russische ambtenaarswereld nog slechts kinderspel
is.
Bovendien: waar de staatszorg zich voldoende over allen uitstrekte en ook eigenlijk
iedere bijzondere bemoeiing verboden zou zijn, hoe zouden daar de teedere
aandoeningen van het hart: medelijden en broederliefde, bij gebrek aan arbeidsveld
en werkkring, kwijnen en verdwijnen!
Heb ik in het bovenstaande een parodie geteekend van het ideaal der socialisten?
Ik geloof het niet en heb het zeer zeker niet bedoeld.
Of ik dan tevreden ben met den hedendaagschen maatschappelijken toestand?
Neen; maar vooral omdat wij niet tevreden kunnen zijn over onszelven.
Of dan niet zeer velen ongelukkig zijn? Ongetwijfeld. Maar de praktische
Engelschen hebben, naar ik meen, een spreekwoord, dat luidt: ‘Charity begins at
home!’ Laten we in onzen kring de nooden en behoeften trachten te lenigen die wij
in naam der beschaving, door mededeeling van kennis hebben opgewekt, en dat met
te meer oplettendheid en zorg naarmate de zich steeds uitbreidende beschaving
meerdere nooden en behoeften schept.
Of dan niet toch ten laatste het beginsel der sociaal-
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democratie:h e t g r o o t s t m o g e l i j k g e l u k v a n h e t g r o o t s t m o g e l i j k e
a a n t a l , het doel en het beginsel tevens wezen moet van ons leven en sterven? Boven
heb ik gezegd wat ik meen dat, uit dit oogpunt, vooral kan en moet worden gedaan.
Maar, hoe aannemelijk het beginsel ook klinken moge, dat het het hoogste zou
zijn kan ik niet gelooven.
Het hoofddoel voor het maatschappelijk leven moet blijven: b e s c h a v i n g ;
natuurlijk niet die beschaving die, al wordt ze ook in het Westen aangetroffen, in
werkelijkheid Oostersch is in haar wezen, en haar uitdrukking vindt in ‘reusachtige
zonneschermen, blinkende van edelgesteenten, en in olifanten waanzinnig van
hoogmoed;’ maar die beschaving die den mensch bevrijdt van het dier in hem, die
hem veredelt en hem zich doet uitstrekken naar den arbeid en de genietingen van
een helderen geest en een rein hart.
Of aan dit werk der eeuwen duizenden werden en worden opgeofferd? Ik wensch
op het leven der maatschappij geen enkel stelsel toe te passen; maar wanneer de meer
en meer veldwinnende Darwinische theorie omtrent de overwinning van het hoogere
over het lagere ons dit aannemelijk maakt, wanneer de natuur met hare betrekkelijke
onverschilligheid voor de individuen in dienst van het behoud der soorten ons dit in
beeld schijnt te brengen; wanneer de oorlog, hefboom der beschaving, met al zijn
gruwelen ons daarvan spreekt, - troosten we ons dan over de hardheid dezer leer door
de overweging, dat de leer der ontwikkeling aan het edele over het onedele, aan den
geest en het hart de overwinning verzekert over de stof en het brutaal geweld!
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Voor de maatschappij beschaving, ook ten koste van eigen rust en gemak!
Voor onszelven waardigheid van karakter en zedelijke vrijheid!
Het vraagstuk is ten slotte individueel!
B a r s i n g e r h o r n , Augustus 1882.
J.W. VAN DER LINDEN.
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Mr. Goedkoop als Minister van Oorlog.
Na zijn promotie te Leiden tot doctor in de beide rechten had Mr. Goedkoop zich
vergenoegd met de nederige betrekking van Adjunct-Commies bij het Ministerie van
Koloniën; de scherpzinnigheid, door hem aan den dag gelegd bij de voorbereiding
van het tractaat met Engeland omtrent den afstand van onze bezittingen aan de kust
van Guinea, deed weldra meer van hem verwachten, en de Minister van
Buitenlandsche Zaken wreef zich vergenoegd de handen, toen Goedkoop hem verzocht
om voor een plaatsing als Commies bij zijn Departement in aanmerking te komen.
In weinige jaren had hij zich, zonder bizondere inspanning, tot de hoogste sporten
van den ladder opgewerkt en gold voor de rechterhand van den Minister. Vriend en
vijand erkenden zijn verdiensten. Geen wonder dus, dat hij eindelijk den top van den
ladder bereikte en gedurende een tweetal jaren de vaan van onze nationale eer door
het buitenland wist te doen eerbiedigen.
Storm en onweer verduisterden den politieken hemel en hadden den val van het
Kabinet tengevolge.
De Minister Goedkoop keerde tot het ambteloos leven terug en hield zich onledig
met het schrijven van verhande-
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lingen over staathuishoudkundige onderwerpen. Zijn geschriften over den dubbelen
standaard, over de differentiëele rechten, enz., vestigden op nieuw de aandacht van
de machthebbenden in den Staat op zijn veelzijdige talenten, en ziet, nauwelijks zijn
er twee jaren verloopen, of de Oud-minister van Buitenlandsche Zaken staat aan het
hoofd van het Departement van Financiën. Met ijver wijdt hij zich aan deze nieuwe
taak en tracht het ontredderde gebouw, dat op zijn grondvesten wankelt, door
belasting-herziening weer in bewoonbaren staat te brengen. Dag en nacht arbeidt hij
voort, groepeert de cijfers der ontvangsten en uitgaven op de voordeeligste wijze,
maar altijd blijven de uitgaven stijgen. De kosten van het openbaar onderwijs zijn
tot een verbazende hoogte opgevoerd; doch voor dit artikel is het geld van de natie
nog altijd beschikbaar. De vloot en het leger verslinden schatten; doch ook voor de
vloot blijft de natie offervaardig; men weet dat zij den handel beschermt en dus steun
geeft aan het nationaal crediet. Maar hoe de tonnen gouds te verantwoorden, die
besteed worden aan de werken ter uitvoering van de Ve s t i n g w e t ? Tonnen gouds
te besteden om de doode weermiddelen te doen verrijzen, in een land dat van nature
zoo sterk is, dit stuitte Mr. Goedkoop tegen de borst. Hij gevoelde, als bij instinct,
dat op dit artikel kon en moest bezuinigd worden.
Ernstig nam hij zich voor om dit punt vast te houden en zich nauwkeurig te laten
inlichten omtrent den toestand der doode weermiddelen van den Staat, omtrent de
waarde, die er in oorlogstijd aan gehecht kon worden.
Spoedig vond hij hiertoe alle tijd en gelegenheid. Want weer was de
Kabinets-quaestie gesteld, ditmaal naar aanleiding eener poging van den Minister
van Binnenlandsche
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Zaken om de Wet op het Hooger Onderwijs te herzien, en weer was het Kabinet
gevallen. Mr. Goedkoop kreeg echter spoedig een kamerzetel in plaats van zijn
deftigen fauteuil aan de groene tafel, en schaarde zich bij die eigenaardige politieke
schakeering die soms onverwacht hevige oppositie voerde tegen de Regeering, om
haar dan weer, even onvoorzien krachtig te steunen.
De Minister van Oorlog van het nieuwe Kabinet had juist de ontwerpen tot
reorganisatie van militie en schutterij in gereedheid gebracht; zij waren naar den
Raad van State gezonden en zouden binnen kort aan de Volksvertegenwoordiging
worden aangeboden. De levende strijdkrachten waren reeds tot een minimum gebracht
beneden hetwelk men niet kon afdalen; het getal Officieren was verminderd, de
promotie tegengehouden op allerlei wijzen, om daardoor enkele honderde guldens
te besparen, die dan weer gebruikt konden worden voor de doode strijdkrachten.
Forten en vestingen zaten goed in de verf, maar de aanstaande verdedigers waren
ver te zoeken.
Hoewel nu de nieuwe wetsontwerpen alweer de buitengewone ondersteuning der
schatkist vorderden, en Goedkoop, als Oudminister van Financiën, in beginsel hier
tegen was, zoo moest hij toch erkennen, dat een staat zonder leger niet bestaan kon
in de gegeven tijdsomstandigheden. De Regeering moest de macht hebben om zich
te doen eerbiedigen, zoodra de binnenlandsche rust ernstig werd verstoord; zij moest
de macht hebben om onze neutraliteit te handhaven, om de grenzen van het land te
bewaken en te verdedigen, wanneer een buitenlandsche vijand de handen mocht
uitstrekken naar ons eigendom. Zij moest zelfs in staat zijn om een legerkorps te
vormen, dat, in geval wij genoodzaakt werden om
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partij te kiezen, de vaan van een vreemd leger zou kunnen volgen. Vloot en leger
beide moesten ten allen tijde gereed zijn om hun plicht te doen; hieraan mochten
geen kosten gespaard worden. Een klein maar deugdelijk leger, handelende in
vereeniging met een sterke vloot, ondersteund door een volk, dat het moderne
schietgeweer weet te hanteeren, zou in een polderland als het onze, wonderen kunnen
doen, zonder de financiën van den Staat te gronde te richten.
De Minister van Oorlog verbeidde niet zonder bezorgdheid den dag waarop zijn
wetsontwerpen omtrent Militie en Schutterij in de openbare zitting der Tweede Kamer
zouden behandeld worden. De pers had zich zeer ongunstig over een en ander
uitgelaten. Het sectie-onderzoek had al bitter weinig goeds voorspeld, en vrij algemeen
rekende men op de intrekking van het ontwerp of den val van den Minister van
Oorlog.
De voornaamste bezwaren tegen deze ontwerpen bestonden in de handhaving van
plaatsvervanging en nummerverwisseling, in den langeren diensttijd bij militie en
schutterij te samen, in de voorgestelde oefening der schutterijen, die blijkbaar in de
practijk onmogelijk was, enz. Met deze wetsontwerpen kwam de zaak geen schrede
vooruit op den goeden weg. Er werd meer van de draagkracht der natie gevorderd,
zonder dat men betere waarborgen voor de toekomst had.
De Minister van Oorlog zag het onweer naderen, maar voelde zich niet in staat
om het te bezweren, en trachtte zijn afgetobd brein eenige verkoeling te bezorgen
door nogmaals de forten van de Amsterdamsche waterlinie in oogenschouw te nemen.
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Zijne Exellentie keerde, na drie dagen absentie, met een geschokt zenuwgestel terug.
De lijfarts schreef voor: volstrekte rust en een langdurig verblijf in het buitenland;
‘procul negotiis.’
De inwendige strijd van den Minister van Oorlog was hard, maar kort. In een
onderhoud met den Minister van Marine maakte hij dezen tot executeur van zijn
uitersten wil en vertrok per sneltrein naar Godesberg.
Veertien dagen na dato ontving de Minister van Oorlog de tijding, dat zijn
wetsontwerpen met overgroote meerderheid waren verworpen, en dat de Kamer, bij
monde van den Afgevaardigde uit H., een votum van wantrouwen tegen het beleid
van dezen Minister had uitgebracht. Het was de aandacht niet ontgaan, dat Mr.
Goedkoop juist dien dag door ongesteldheid verhinderd was geworden de
Kamerzitting bij te wonen. Het bericht sloot met de vraag wat Zijne Excellentie nu
dacht te doen? Se soumettre ou se démettre?
Het antwoord per telegram ontvangen, luidde ‘Se démettre!’
En ziedaar het Ministerie van Oorlog voor de zooveelste maal zonder hoofd!
Het magazijn van toekomstige Ministers van Oorlog was uitgeput; niet alleen van
de eerste maar zelfs van de tweede qualiteit was niet meer ‘voorradig.’
De minister-president krabde zich achter de ooren en schudde bedenkelijk het
hoofd. Zijn Ambtgenoot van Marine, die gewoonlijk met de portefeuille van Oorlog
ad interim werd belast, kon de zaken gaande houden; maar wat dan? Bij den
Afgevaardigde uit H., den hoofleider der oppositie kon men niet aankloppen: want
deze was op tal van andere punten niet homogeen met het Kabinet; en het Kabinet
wilde zich ditmaal niet laten meeslepen in den val van één enke-
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len collega. Een Pruissisch Generaal leenen, zooals men indertijd in Baden had
gedaan? Zoo'n man zou het in ons vrije Nederland geen vierentwintig uren uithouden,
of hij was reeds in handen van de justitie ‘beschuldigd van onwilligen manslag op
de persoon van den Secretaris-Generaal!’ - Een openbare aanbesteding van het
Departement van Oorlog, met het recht om de minst inschrijvenden buiten te sluiten?
Een oproeping in de couranten om vrijwilligers voor den vacanten post van Minister
van Oorlog? Wie weet hoevelen er zouden opdagen van heinde en verre; er zijn maar
weinig menschen die zich niet geschikt vinden voor Minister van Oorlog, of op zen
allerminst even wijs.
Er verloopen dagen, enkele weken zelfs, en er doet zich geen persoon op geschikt
en genegen om den vacanten zetel in te nemen.
De Regeering is ten einde raad en begint ten slotte te overwegen of een bekwaam
Staatsman aan het Hoofd van het Departement van Oorlog niet beter op zen plaats
zou zijn dan een krijgskundig talent van den 2den of 3den rang. In beginsel is de
Ministerraad het eens, maar hoe den bekwamen Staatsman te vinden?
‘Nog één schrede en we zijn er,’ riep de Minister ad interim vroolijk uit, terwijl
hij met een lachend gezicht den naam uitsprak van den bekenden afgevaardigde die
juist bij het laatste votum ongesteld was geweest en die dus, niet gecompromitteerd
in de defensie-quaestie, evenmin aan de Kamer als aan de Regeering ontloopen kon.
Dat hij in den laatsten tijd zich veel met krijgszaken had afgegeven, was een publiek
geheim. Dat hij iets bizonders voorhad, vermoedde men, maar wat het bizondere
was, wist niemand.
De overige leden, verheugd over de oplossing, stemden er
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onmiddelijk mee in; niet zonder moeite werd Goedkoop overreed om zich de keus
te laten welgevallen. Hoewel de schatkistadministratie zijn laatste specialiteit was,
moest hij toegeven, dat men in een land van kooplui eerder een goeden Minister van
Financiën kon vinden dan een voor Oorlog.
En zoo geschiedde het dat Mr. Goedkoop, oud-Minister van Buitenlandsche Zaken,
laatstelijk van Financiën, door den Koning benoemd werd tot Minister van Oorlog.
Algemeene verbazing! Schouderophalen in de militaire kringen. Toch zou dit niet
de eerste maal zijn dat een burger de krijgszaken leidde. Eenige jaren geleden was
er een Minister van Oorlog opgetreden die in zen tijd Luitenant bij het Wapen der
Genie was geweest en al heel spoedig de sabel in den paraplu-standaard had gezet.
Men mocht dus veilig aannemen, dat na verloop van vijfentwintig jaar het
kenmerkend onderscheid tusschen den militairen en den burger Minister van Oorlog
geheel verdwenen was.
De dagbladen waren eenstemmig in hun gevoelen over den minister Goedkoop.
Zij zagen in hem den man van de toekomst, den man die goede waar zou leveren
voor billijke prijzen, die zich zou hoeden voor overdrijving, die geen middelen zou
ontzien om de uitgaven voor het leger tot een minimum te beperken, iemand die zich
zelf en anderen niet zou paaien met ‘geflatteerde balansen.’ Men verwachtte dat hij
onbevangen dien toestand onder de oogen zou zien en den ‘H e e r w u r m ’, die zich
in den vorm eener onafzienbare reeks van forten, vestingen, batterijen en militaire
posten, door de schoonste streken van ons vaderland heenkronkelde, met alle macht
zou bestrijden.
Thans kon het Vaderland rustig zijn. Als gewezen Minister van Buitenlandsche
Zaken kende hij den weg langs
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welken men verwikkelingen met het buitenland kon ontgaan. Als gewezen Minister
van Financien kende hij de waarde van het geld en zou geen dubbeltje uitgeven in 't
belang der defensie voordat hij het minstens eenmaal had omgekeerd.
En Mr. Goedkoop dacht: ‘Vogue la galère!’
De burger-ambtenaren van zijn Departement lachten in hun vuistje.
Secretaris-Generaal, rechtsgeleerden, commiezen van allerlei soort, die sinds jaren
van hun burgerstandpunt de militaire wereld regeerden, klerken en boden, in 't kort,
het heirleger van burger-ambtenaren, dat steeds begeerig de handen uitstrekt naar de
‘tienden’ die zij heffen, onder de benaming ‘leges’, van de schatplichtige officieren
en minderen, - zij allen glimlachten en keken elkaar veelbeteekenend aan, alsof ze
zeggen wilden: nu zal het eerst recht goed gaan! Een minister die niets van de zaken
weet, is gemakkelijk om den vinger te winden. Zij rekenden echter buiten den waard,
want het zelfstandig karakter van Goedkoop verbood hem de hulp van anderen in te
roepen, zoolang hij zelf niet alle middelen had beproefd.
Spoedig wisten zijn collega's dat de nieuwe Minister de overtuiging was toegedaan,
dat er op het gebied der landsverdediging een ander systeem moest gevolgd worden,
en dat in de eerste plaats de vestingwet van het jaar 1874, die in acht jaar moest
worden uitgevoerd, maar waarvan men na zes jaar verlenging het einde nog niet kon
zien, een financiëele ramp was voor de natie. Een vat der Danaïden. Neen, zei
Goedkoop, hier zullen we een stokje bij steken. Forten te bouwen in een land zoo
laag als het onze, met gemetselde bomvrije localen, die het gewicht van een
aardbedekking dikwijls niet willen dragen of niet kunnen dragen, omdat zij uitglijden
op den glibberigen bodem van ons waterland, blijkt meer en
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meer tot schade en schande te strekken van de zaak die ik voorsta. Wanneer zullen
we van die forten gebruik maken, hoe lang zullen ze ons van dienst zijn, nadat onze
troepen uit het voorterrein achter de liniën zijn teruggedrongen? Bestaan er
genoegzame waarborgen dat zij ons op het beslissende oogenblik niet zullen begeven,
evenals de muren van Jericho, door het dreunen van het bazuingeschal van den in
dichte zwermen aanrukkende vijand, of door het dreunen van ons eigen zwaar
geschut? Wie zegt ons dat die batterijen, in de polders uit veengrond opgetrokken,
niet door ons eigen vuur in laaien gloed worden gezet en de verdedigers door den
vijand in eigen boezem tot den aftocht worden genoodzaakt, op het oogenblik dat
zij van de verdediging het meeste sukses mochten verwachten. Waar zijn al die forten,
die versterkingen gelegen, te midden van de bosschen vindt men er zelfs. Hoe is het
mogelijk om ze dan aan de bestemming te doen beantwoorden, welke kracht kan
men dan naar buiten ontwikkelen, welk gebruik maakt men dan van het zwaar geschut
dat op den walgang staat? Het bosch is in geen weken, geen maanden op te ruimen,
- en men kan slechts beschikken over enkele dagen. Bovendien, waar is het eind?
Jaar in jaar uit worden voor die forten proeven genomen met het zwaar geschut, dat
aan mode onderhevig schijnt te zijn; telkens en telkens wordt de soort veranderd. Al
zijn de werkzaamheden, verbonden aan de uitvoering van de Vestingwet van 1874
ten einde, dan is men nog niet gereed.
Welke waarde heeft een fort, nu de binnenruimte reeds op afstanden van 1800,
2000 à 2400 meter door de infanterie des vijands met projectielen wordt overstelpt,
die als hagel neervallen op de manschappen die de stukken bedie-
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nen, op hen die de materialen aandragen, op de infanterie die gereed staat om het
vuur des vijands te beantwoorden, maar geen andere dekking kan vinden dan de
wallen van het fort; want daar buiten kan zij niet gaan om zich een veiliger positie
op te zoeken. Onderwijl regent het kogels, die zich niet storen aan den wal, maar in
een grooten boog, die op zen hoogste punt zich meer dan honderd meter boven den
beganen grond verheft, komen aanvliegen, en dan, met een snelheid grooter dan die
van den havik, uit de lucht vallen, om met vereende krachten het doel te bereiken,
namelijk het verlammen van de kracht der verdediging. Onzichtbare vijanden zenden
onzichtbare kogels naar het fort, dat, als een oase in de woestijn van vlak land en
water, van verre zichtbaar, en een schijf aanbiedt die bijkans niet te missen is, omdat
men de aanslagen van de kogels in het water kan waarnemen. Waar vindt de
verdediger een schuilplaats tegen die hagelbui, die onafgebroken de binnenruimte
teistert? Waar vindt men den moed om deze gevaren te trotseeren? Waar is de kracht
van de eigen vuurwapenen, wanneer men zich genoodzaakt ziet, de wijk te nemen
in de bomvrije gebouwen? - Zoolang de forten en batterijen niet zoodanig zijn
ingericht dat alle verdedigers zich kunnen bewegen, op de hun aangewezen plaats,
gedekt door een dak van ijzer, zal elke versterking, hoe geducht zij aanvankelijk
moge zijn door haar ligging, door haar zwaar geschut, door haar talrijke en geoefende
bezetting, binnen enkele dagen van zelf in handen van den vijand vallen, faute de
combattants. En was er een dak van ijzer, dan zou de aanvaller zeker een zwaarder
kanon meebrengen om het dak te vernielen. Zoo blijft men altijd doorgaan.
Er is niet uitsluitend artillerievuur noodig om een fort te
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bedwingen. De vijandelijke infanterie legt zich in lange dunne liniën, die voor het
geschut van den verdediger geen doelwit kunnen zijn, in een grooten kring; honderden
en duizenden kogels vallen op de borstwering en de binnenruimte van het fort en
beletten elke beweging, want de infanterie der bezetting heeft door haar geringe
getalsterkte geen enkele voordeelige kans. De artillerie van den aanvaller heeft
intusschen ook haar slag waargenomen en brengt, onder bescherming van het
infanterievuur, juist tegenovergesteld met de regels die men voor den oorlog van
'70/71 leerde, haar batterijen naderbij, richt ze zoo in dat zij dezelfde voordeelen
hebben als die van den verdediger, die onderwijl buiten machte is om zich te
verdedigen. Zonder veel moeite wordt het geschut dat op den walgang staat door den
aanvaller ontredderd, en wat blijft er nu over!? De val van de versterking is
onvermijdelijk. De infanterie van den aanvaller heeft hoe langer zoo dichter den
kring gesloten; elk hoofd dat zich boven de borstwering vertoont, heeft voor de laatste
maal een blik naar buiten geworpen, want het strekt terstond ten doel aan een tal van
schutters. Wie zal nu den aanvaller beletten om een brug over de gracht te slaan, om
een overgang te maken over de inundatie, om door middel van dynamiet een gedeelte
van den muur of den wal te doen instorten, om nog niet eens het geval te noemen,
dat hij de poort of de keel van het werk kan bereiken? Wie zal het beletten? De
inundatie? Maar de vijand is zoo dom niet om zijn aanval te beginnen op een fort
dat door een breede en diepe watervlakte wordt beschermd. Het vuur van de daarnaast
liggende forten of batterijen? Maar deze worden door den vijand op dezelfde wijze
en échec gehouden. Of de flank- de grachts-verdediging? Maar die bestaat bij de
meeste
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forten niet. Wie zal den vijand beletten om in dit geval tusschen twee forten door te
gaan, wanneer hij zich de moeite niet wil geven ze te bestormen!
Is er eenmaal een gat in de linie, dan is het niet gemakkelijk te stoppen, want de
middelen daartoe, een talrijk en geoefend leger, ontbreken, en weldra valt de gansche
linie van vestingen en forten, zoo kunstig samengesteld, met zooveel opoffering,
men zou kunnen zeggen met zooveel liefde gebouwd, en.... betaald!
O! Chineezen van Europa! Waarom niet liever een echten Chineeschen muur
gebouwd, zooals uw doorluchtige naamgenooten, zooveel duizende jaren geleden,
reeds hebben gedaan! Een muur zóó lang, zóó dik en zóó hoog, dat men er een
éénsteensmuur van zou kunnen bouwen om de geheele aarde, ten behoeve van hen
die den evenaar zouden willen voelen en tasten!
Met al de millioenen en al den tijd aan onze verdedigingsliniën besteed, zou men
even goed een hechten muur hebben kunnen bouwen langs onze ooster- en
zuidergrenzen, of meer binnenwaarts, passend bij een geconcentreerd
verdedigingstelsel. Maar o wee! wanneer er hier of daar een bres in de muur werd
gemaakt, wie zou de bres verdedigen? Dit is, helaas! altijd op den achtergrond
geschoven. En nog iets. Wanneer de vijand eens weigerde om onze Hollandsche
waterlinie in front aan te vallen, maar liever er om heen trok, dat altijd mogelijk blijft,
dan waren al die juweelen aan de kroon van mijn voorganger geen cent meer waard.
Waarom toch al die vestingen en forten in een land waar elke polder tot vesting
kan dienen? Waar een net van slooten, vaarten, kanalen, riviertjes en stroomen
onoverkomelijke hinderpalen aanbieden voor de beweging van groote troepen-
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massa's. Er is geen land ter wereld dat zich door zijn natuurlijke gesteldheid beter
eigent voor een energieke verdediging, door een vrij volk dat zijn onafhankelijkheid
lief heeft, dan juist Nederland; mits men slechts aan de eigenaardigheden van een
vrij volk recht late wedervaren.
Het streven naar een echt nationale wijze van verdediging moet de beste waarborgen
opleveren voor ons onafhankelijk volksbestaan.
Aldus sprak Mr. Goedkoop in den eersten Ministerraad, dien hij bijwoonde. Zijn
Collega's, eerst verrast, toen geboeid door zijn heldere en warme taal, gaven blijken
van instemming, die telkens luider en krachtiger werden, en verzochten hem om in
een volgende zitting zijn denkbeelden nader te ontwikkelen. Een maand later hield
Mr. Goedkoop in den kring zijner Collega's zijn tweede voordracht, die ongeveer
aldus luidde:
De Hollander wil wat zien voor zijn geld, en daarom valt het hem moeilijk om te
begrijpen welk nut de Landmacht oplevert. Hij wil van de Landmacht niets weten
voordat de nood aan de man komt; zij is improductief. Het nut van de Zeemacht ligt
hem klaar voor oogen; zij dient tot bescherming van de Koloniën, tot bescherming
van den handel, de voornaamste bron van welvaart voor ons land.
Van oudsher is dit zoo geweest en blijkt ook nu telken jare op nieuw bij de
behandeling van de begrootingen. Het budget voor Marine gaat er met vlag en wimpel
door; dat van Oorlog wordt verworpen of, op zen minst genomen, deerlijk gehavend.
En waar wordt het meest op bezuinigd? Niet op de doode weermiddelen, maar juist
op de levende strijdkrachten; voor de sommen aan de uitvoering der Vestingwet
besteed, krijgt men blijvende monumenten van militaire
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bouwkunst, yoor de uitgaven die men zich getroost ten koste van het leger, verkrijgt
men geen enkel blijvend voordeel. Er wordt niet aan gedacht, dat het leger door kader
en manschappen te leveren de kern is van het Indische leger, dat onze zoo dierbare
Koloniën in bedwang houdt; er wordt niet aan gedacht, dat er honderden en duizenden
miliciens gratis onderwijs krijgen bij de korpsen in lezen, schrijven, rekenen en....
menschenkennis. Er wordt niet aan gedacht, dat, met het oog op sociale
omwentelingen, een goed georganiseerd en gedisciplineerd leger goud waard is, in
tegenstelling met een dat door langdurige miskenning, door achterafzetting, door het
verwaarloozen van de belangen der Officieren, alle energie heeft verloren!
Oh neen! Vestingen, forten, batterijen, daar wordt nog wat aan verdiend, de
industrie vaart er wel bij. De levende kracht, die deze doode massa's de bezieling
moet geven, wordt vergeten of blijft buiten beschouwing.
Is het werkelijk ernst met de landsverdediging, dan moeten wij hebben: in de eerste
plaats een Vloot, in de tweede plaats een Leger en in de derde plaats enkele Forten
en Verdedigings- of Afsluitingsliniën, die de verbinding vormen tusschen Vloot en
Leger.
Het is natuurlijk onmogelijk om het geheele land met hoop op goed gevolg te
verdedigen; het hart des lands en de kortste weg die er heen leidt, moeten aan den
vijand betwist worden.
Ons geconcentreerd verdedigingsstelsel moet dus beperkt worden tot de Provinciën
Noord- en Zuid-Holland, tot en met de monden van de Maas en de Merwede; Utrecht
en Gelderland, tot en met den IJsel, den Rijn en de Waal.
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Wij hebben dus een groote vesting, aan de noord en westzijde gedekt door de Noorden Zuiderzee, bij wijze van inundatiën; aan de oost- en zuidzijde gedekt door rivieren,
bij wijze van natte grachten.
De vloot moet, om aan haar bestemmiug te kunnen beantwoorden, bestaan uit
weinig groote, maar veel kleine schepen, waarmee men de rivieren kan opgaan; de
logge monitors, die herhaalde malen de bruggen op onze binnenrivieren beschadigen,
moeten aan den buitenkant blijven en zeker niet verder komen dan de Merwede. Zij
zouden waarschijnlijk het best voldoen, wanneer ze, als bulhonden, voor de monding
der rivieren aan den ketting werden gelegd.
Er zijn noodig kleinere gepantserde kanoneerbooten, stoombarkassen,
sloepen-flotilles, die, zoodra het veldleger in positie komt, de aanleuning op de
flanken bezorgen. Ten allen tijde zal zich een station van de Marine bevinden nabij
het fort Pannerden, nabij het fort Westervoort en te Kampen, zoodat onmiddellijk,
bij het ontstaan van verwikkelingen, de rivieren kunnen worden afgesloten en bewaakt
door krijgsvolk dat daartoe de meeste geschiktheid bezit. Men zou nog verder kunnen
gaan, en de forten te Pannerden en Westervoort door de Marine laten bezetten. Deze
punten liggen aan den eersten aanval des vijands blootgesteld; moeten zij verlaten
worden, dan wordt het station der Marine opgeheven, en de kleine flotille retireert
met denzelfden pas van het veldleger, langs de Waal en den Rijn. Wat is er noodig
om dit plan te kunnen uitvoeren? Het detacheeren bij toerbeurt van één afdeeling
mariniers naar Pannerden en één naar Westervoort met de noodige marine-matrozen
en materiëel, o.a. torpedo's, waarbij natuurlijk aan de deskundigen de bepaling van
de hoeveelheid wordt overgelaten. Het spreekt van zelf, dat de
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bedoelde vaartuigen bij elken willekeurigen waterstand in de rivieren moeten kunnen
gebruikt worden.
Zouden onze matrozen en mariniers hier minder goede diensten bewijzen dan de
Fransche bij het beleg van Parijs? De matroos is artillerist van beroep en infanterist
au besoin, de marinier infanterist van beroep en artillerist au besoin. Zij zijn gewoon
om klein behuisd te zijn en gevoelen zich thuis op het water. Welke eigenschappen
zijn er meer noodig voor de bezetting van een fort dat de rivierovergangen moet
verhinderen?
Het marine-station te Kampen kan talrijker zijn aan schepen en bemanning en
moet krachtig kunnen medewerken om den vijand den overgang over den IJsel te
betwisten. Het zou daarbij overweging verdienen, om de Kweekschool voor de
Zeevaart te Leiden over te brengen naar Kampen.
De verdediging van de positie Den Helder en de toegangen tot de Zuiderzee, het
kanaal van IJmuiden en de monden van de Maas moet geheel aan de Marine worden
overgelaten, want daar is zij ten allen tijde op haar plaats. Evenzoo zal het uitsluitend
tot de taak der Marine behooren, om de beweging der vijandelijke vloot te volgen
en haar plannen uit te vorschen. Zij legt overigens, in verband met de Landmacht,
torpedo's, om de vijandelijke vloot het naderen anders dan ten koste van groote
verliezen onmogelijk te maken.
Het terrein dat voor de verdediging door het Veldleger overblijft, is thans vrij wel
beperkt en zal onze krachten niet te boven gaan.
De oostelijke en zuidelijke grenzen van ons land liggen geheel open en zullen dus
het meest aan den aanval zijn blootgesteld; wanneer hier dus de deur gesloten kan
worden, is er veel gewonnen.
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De gevaarlijkste vijand in de eerste dagen van een oorlog is de massa Cavalerie, die
als een zwerm sprinkhanen de openliggende landstreek overdekt, zich meester maakt
van spoorwegen, telegrafen, van overgangen, van have en goed, van rijkskassen, die
de verlofgangers der militie belet om zich bij hun korpsen te voegen, en zoo ze niet
onmiddellijk in haar vaart wordt gestuit, regelrecht doorrent naar het hart van het
land.
In de allereerste plaats dienen deze indringers tegengehouden te worden, en welk
middel zou practischer kunnen wezen dan een Chineesche muur. Zeker! Een
Chineesche muur. Niemand ergere zich aan die oude benaming. De echte Chinezen
hebben werkelijk geen ander doel gehad, toen zij de noordelijke grenzen van hun
rijk op deze wijze afsloten; want hun vijanden aan die zijde waren woeste, ongeregelde
horden, die geen anderen krijgsdienst kenden dan dien te paard. Wanneer we nu ook
eens een natuurlijken hinderpaal maakten op onze oostelijke grenzen, met de middelen
die het terrein zelf aanbiedt.
Er wordt b.v. een strook gronds uitgekozen, oostwaarts, en op 1 à 2 uren van den
IJsel verwijderd loopende, ongeveer van 't Loo, tegenover Huissen, het lage terrein
volgend, tot beneden Deventer. Deze strook kan 100, 200 meter breed zijn, naar
gelang van den toestand van het terrein. In deze strook vindt men weiland doorsneden
met slooten, kreupelhout, doornenheggen, terwijl de oude IJsel, de Berkel, de
Schipbeek en de Regge, de Vecht en andere riviertjes, met hun zijtakken de
verschillende vakken afsluiten. Deze strook nu moet door het schikken van de
perceelen bouwland en weiland, door het aanplanten van kreupelhout, van zware
doornenheggen, door het verbreeden van slooten, het afsteken van de kanten dier
sloo-

Los en vast. Jaargang 1882

269
ten, het verleggen der wegen, zoodanig worden ingericht, dat zij, in verband met de
inundatiën, veroorzaakt door het opstoppen van bovengenoemde riviertjes aan de
monding en in de nabijheid van de linie, in weinige uren een hinderpaal oplevert
voor het doordringen der vijandelijke massa's cavalerie en rijdende artillerie.
De grond voor deze strook benoodigd blijft eigendom van de tegenwoordige
bezitters; maar tegen billijke vergoeding, b.v. tegen gedeeltelijke vrijstelling van
militairen dienst voor de zoons in tijd van vrede, wordt er het servituut op gelegd,
dat de perceelen volgens order van het Legerbestuur moeten worden ingericht en
onderhouden. Bij een oordeelkundige keuze van de perceelen zullen de ingrijpende
veranderingen waarschijnlijk alleen bestaan in het verleggen van enkele wegen, om
deze te doen uitkomen op een gunstig gelegen punt, dat door het vernielen van een
brug, het maken van een coupure in den weg, door verhakkingen,
ijzerdraadversperringen, glasscherven, met weinig moeite kan afgesloten en verdedigd
worden.
In deze strook of afsluitingslinie worden langzaam maar zeker doelmatige
wijzigingen aangebracht, zoodat na verloop van enkele jaren een toestand van
volmaaktheid is bereikt.
De van buiten komende wegen loopen op een weg uit die ‘en zig-zag’ door de
linie voert, aan weerszijden is afgezet door slooten, zoodat een troep, eenmaal op
dezen weg, zich niet naar rechts of links kan uitbreiden; zij wordt daarin door de
slooten verhinderd; en evenmin kan zij vooruit komen, want dit wordt haar belet
door de aangebrachte hinderpalen, terwijl bovendien de verdediger met zijn vuur
deze hinderpalen kan bestrijken.
Het terrein tusschen de wegen bestaat gedeeltelijk uit wei-
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land, doorsneden met slooten, evenwijdig aan elkaar en aan de linie; de verschillende
perceelen weiland mogen alleen gemeenschap hebben door bruggen of vonders, die
gemakkelijk weggenomen kunnen worden. Op dezelfde wijze wordt het bouwland
afgesloten, of de communicatie bemoeilijkt: door doornenheggen en strooken
kreupelhout in verschillende gelederen achter elkaar terwijl drooge of natte slooten
het verder ontoegankelijk maken.
De bewoners van de linie blijven waar ze zijn, bebouwen hun land, zaaien en
oogsten, weiden het vee, maar nemen de verplichting op zich, om op het eerste bevel
bruggen en vonders op te breken, boomen te vellen, wegen te versperren, op daartoe
van te voren bepaalde punten. Zijn er grondbezitters onder die hun eigendom liever
aan het land afstaan, welnu, dan kan men daarop den oudgedienden een plaats
aanwijzen.
Onze Cavalerie, die natuurlijk in de garnizoenen onmiddellijk achter de
afsluitingslinie is gelegd, heeft nu de taak om de linie te observeeren en de enkele
patrouilles of kleine afdeelingen vijandelijke ruiterij, die hier en daar mochten
doorbreken, terug te jagen of gevangen te nemen.
Enkele bataljons Infanterie van het veldleger, met enkele batterijen Artillerie,
bewaken en verdedigen de uitgangen van de linie, zoodat de vijand genoodzaakt is
de komst van zijn eigen infanterie af te wachten, voor en aleer hij zijn cavalerie kan
vooruit brengen. In dien tusschentijd beginnen de riviertjes, wier loop op punten in
de linie en aan de monding door aardendammen of door het laten zinken van schepen
is gestremd, te zwellen, en maken het begaanbare terrein van uur tot uur kleiner.
De Marine vertoont zich reeds op den IJsel en heeft hare
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sein-brigades zoodanig geplaatst, dat de optische telegraaf werkt van Westervoort
tot Kampen.
Te Dieren en aan den Platvoet bij Deventer bedient men zich zoo mogelijk van
een ballon captif om de bewegingen des vijands waar te nemen, de dijkposten langs
de rivieren trekken op evenals in tijd van ijsgang. Telegraaf en duivenpost kunnen
op verschillende punten dienst doen. Alle stoombooten op de rivieren hebben
aanzegging gekregen om zich gereed te houden tot het overbrengen van troepen en
onder stoom te blijven liggen op plaatsen door den Bevelhebber te bepalen, of het
vaarwater van den IJsel te verlaten. Zeilschepen in de havens, die niet bij machte
zijn om onmiddellijk te vertrekken, worden aldaar opgesloten, door het afdammen
van de havenmonding.
De Marine houdt bij Deventer eenige met ballast geladen schepen gereed, om,
zoodra de buitenste afsluitingslinie is doorgebroken, deze te laten zinken, ten einde
het vaarwater gedeeltelijk te versperren en het water in de rivier te doen wassen.
Openingen voor het doorlaten van kanoneerbooten en voor de sloepenflotilles
blijven uitgespaard.
De schipbruggen worden weggevoerd en de spoorwegbruggen onbruikbaar
gemaakt, zoodra onze troepen in den nacht zijn teruggetrokken en hoofdzakelijk
door het geschut der schepen verdedigd.
Verder kunnen de troepen zelve hun forten aanleggen op de plaats waar dit het
doelmatigst wordt geacht. Het zijn niet meer dan vluchtige verschansingen, die de
Infanterist desnoods met zijn schop opwerpt, die dus voor niets te krijgen zijn en
niemand hinderen, omdat zij op het oogenblik van de bezetting der linie worden
aangelegd. Over het alge-
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meen zal er niet veel noodig zijn, omdat de toegangen zoodanig gekozen worden dat
de perceelen kreupelhout, de heggen en rijen boomen de daarachter geplaatste troepen
reeds voor een groot gedeelte tot dekking kunnen dienen of op zijn minst genomen
tot scherm, waardoor zij onzichtbaar zijn voor den van buiten komenden vijand.
Wat zijn nu de nadeelen van deze linie, in vergelijking van de voordeelen? Zij is
te uitgebreid, zullen de geleerden zeggen, er zijn te veel troepen noodig voor de
bezetting. Dit zou een nadeel zijn wanneer men deze linie op den duur wilde houden
en wanneer er geen gelegenheid was om het lage land onder water te zetten, doch
voor enkele dagen, kan het verdedigen van de weinige toegangen geen noemenswaard
bezwaar opleveren.
De verdedigers zijn natuurlijk in de garnizoenen aan den IJsel, dus onmiddellijk
achter de linie, en behoeven dus niet, zooals in het merkwaardig jaar 1870, uit
Maastricht te worden aangevoerd. Die verdedigers kunnen dus zeker eerder op hun
post zijn dan de aanvaller voor de linie.
Van beide zijden moet men veronderstellen dat de Diplomatie op haar qui vive is;
dat er een spionnenstelsel is georganiseerd, zoodat de verdediger b.v. bijtijds van
den opmarsch des vijands is onderricht; dat de duivenpost gezorgd heeft dat er hier
en daar op de grenzen boodschappers kunnen losgelaten worden. De troepen in de
garnizoenen weten wat hun te doen staat. De Cavalerie en Artillerie marcheeren
terstond naar de aangewezen punten en brengen het bevel aan de bewoners der linie
over om alles in gereedheid te brengen, hetgeen ook bij dezen niet meer behoeft
herhaald te worden; zij weten dit reeds sinds jaren.
De Infanterie volgt en neemt dus ook terstond haar plaats in achter de linie.
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Het gros van de troepen in de IJsellinie neemt stelling aan de overzijde der rivier, en
bewaakt met de Marine de overgangen.
Wat zal er nu waarschijnlijk gebeuren?
De cavaleriepatrouilles van den aanvaller volgen de groote wegen, komen in de
nabijheid van de linie en worden daar opgewacht door hun collega's van den
verdediger; al naar gelang deze nu sterker of zwakker zijn dan gene, gaan zij er op
los of nemen de wijk langs den weg die door Infanterie is bezet. De vijandelijke
Cavalerie staakt de vervolging en tracht op een ander punt door de linie te komen,
maar de slooten zijwaarts langs den weg zijn de eerste hinderpaal, en de slooten in
het weiland hebben geen overgangen; te paard er door te gaan is ondoenlijk, want
het paard blijft in den modder steken. Iets verder is een drooge sloot, maar daarachter
een lange strook kreupelhout, en hoe kan een cavalerist door kreupelhout marcheeren,
zonder het paard kreupel, d.w.z. onbruikbaar te maken, gesteld al dat het hout niet
zoo dicht ineen was gegroeid dat paard en ruiter, beiden op voet van oorlog, en door
konden komen. Een paar honderd schreden zijwaarts ziet hij bouwland. In gestrekten
draf rijdt hij daarheen, maar wordt gestuit in zen vaart, door geweerschoten; hij is
genoodzaakt te wenden en tracht nu een voetpad te volgen, maar dit voetpad is bedekt
met glasscherven en zou hem bovendien weer op den grooten weg brengen, waar hij
den eersten hinderpaal heeft gevonden; zoo blijft de cavalerist zoeken en zijn
commandant blijft wachten op zijn rapport omtrent den te volgen weg.
Hoe langer dit zoeken duurt, hoe meer plaats het water inneemt, des te drassiger
worden ook de velden, des te meer glasscherven kunnen er over de wegen gezaaid
zijn en des
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te meer kans loopt de cavalerist dat zijn paard totaal onbruikbaar wordt voor de
vervulling van diensten die hem in de eerstvolgende dagen wachten.
Hetgeen hier met den enkelen cavalerist gebeurt is nog meer van toepassing op
afdeelingen cavalerie die ongenoodigd binnen zouden willen komen. In een land
waar de wegen bruikbaar zijn is Cavalerie op haar plaats; maar zijn de wegen met
opzet onbruikbaar gemaakt, dan kan zij alleen geen lauweren behalen in ons waterland,
en moet haar dienst overlaten aan de Infanterie.
Is dit doel bereikt, dan voldoet de afsluitingslinie ook aan de eischen die men
redelijkerwijze kan stellen. En al gelukt het nu eens aan de Cavalerie om met een
eskadron b.v. door de linie te dringen, hetgeen niet ongemerkt kan geschieden, zij
zoude toch niet verder dan den IJsel kunnen komen, omdat daar overal wachters zijn
geplaatst, die weldra halt zouden roepen.
De aanval op de linie wordt nu ondernomen door de vijandelijke Infanterie, die
natuurlijk over veel meer middelen kan beschikken om de bezwaren van een
doorsneden terrein te overwinnen. Het zal haar echter niet gemakkelijk vallen, omdat
de massa alweer gedwongen wordt de bruikbare wegen te kiezen, die door onze
Infanterie en Artillerie verdedigd worden. En bij onze Infanterie hebben zich
bovendien hoogstwaarschijnlijk reeds verscheidene vrijwillige scherpschutters
aangesloten, die onbetaalbare diensten kunnen bewijzen. Ten slotte zullen de
verdedigers moeten wijken voor de overmacht en trekken terug naar den IJsel, achter
zich alle wegen vernielende, zoodat de vijand slechts langzaam kan vorderen.
Deze heeft nu vrijheid om de dammen in de linie gelegen, en die het water in de
zijriviertjes tegen hielden, op te
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ruimen; maar dit overtollige water blijft staan in de lage landen, of het trekt weg en
voegt zich bij hetgeen door de dammen in de monding dier riviertjes wordt belet om
in den IJsel te stroomen. Hij kan dus zijn troepen, en vooral zijn Cavalerie, nog niet
uitbreiden langs de hoofd-rivier. Hij kan evenmin zijn pontontrein naar de oevers
brengen, want de zwaar beladen wagens kunnen door de trekpaarden niet over de
drassige weilanden worden voortgesleept.
Al weer winst in tijd voor ons. Onze miliciens van de noordelijke Provincien, die,
wat Overijsel en Drenthe aangaat, moeten gedirigeerd worden op Kampen, en voor
Groningen en Friesland op Harlingen, om over zee naar Amsterdam vervoerd te
worden, kunnen dus allen bij hun korpsen aankomen. En dat zij trouw opkomen en
met spoed, heeft men kunnen zien in het jaar 1870. De spoorweg-directiën kunnen
het rollend materieel bergen en het noodige gereedhouden tot vervoer van troepen,
want wij kunnen beschikken over de lijnen Kampen-Utrecht, Zutphen- Amersfoort
en Arnhem-Utrecht: de bewoners van de bedreigde streken kunnen hun goed in
veiligheid brengen, stoombooten en schepen die den vijand anders in handen zouden
vallen, hebben nu ook gelegenheid om weg te komen.
De vijand moet nu den overtocht over den IJsel beproeven en zal eerst trachten
de bruggen te bereiken, te Westervoort, Doesburg, Zutphen of Deventer; maar hij
vindt te Westervoort geen spoor van schipbrug; de spoorweg-brug is versperd en
wordt bewaakt door de Marine, terwijl de nadering door de inundatie hoogst moeilijk
is gemaakt. Doesborgh heeft nog een bezetting en staat rondom in het water, zoodat
de brug niet te genaken is. Zutphen en Deventer verkeeren in denzelfden toestand.
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De vijand moet dus beginnen met de verschillende positiën te verkennen. Zijn
Cavalerie zoekt inmiddels tusschen Deventer en Kampen den IJsel over te trekken,
maar wordt weldra teruggedrongen, omdat de oevers ongenaakbaar zijn; de riviertjes
op den linkeroever zijn ook opgestopt aan de monding en met ballast geladen schepen,
die men beneden Deventer heeft laten zinken, dwingen het water om zich in voldoende
hoeveelheid over de uiterwaarden te verspreiden.
De rivier de IJsel begint hier de afmetingen van den Mississippi te krijgen.
Onze stoombarkassen en kannonneerbooten varen lustig rond als eenden in een
plas, en vroolijk wappert de Hollandsche vlag over den breeden waterspiegel.
Wanneer wij ons op deze wijze eenige opofferingen getroosten, wanneer we,
terwijl de nood dringt, liever een weinig schade lijden aan hooigras of aan koren dan
den vijand ons land te zien binnen gaan, wanneer de vijand, wie hij dan ook zijn
moge, weet dat wij niet meer steunen op onze ouderwetsche muren, die niet genoeg
naar Chineesch model gebouwd zijn en waarvan geen enkel krijgskundige kan
beweren dat zij bijtijds gereed zullen zijn, maar dat wij met hand en tand, met ons
eigen bloed, onze landpalen zullen verdedigen, wanneer ieder burger die de wapenen
kan dragen, dit niet alleen op papier, maar op regelmatige tijden in de werkelijkheid
ook doet, - zou dan een vijand zich niet tweemaal bedenken voordat hij ons eigendom
aanrandt? Ons eigendom, dat door onze voorvaderen op de woeste baren der zee is
veroverd, en welks bezit ons voortdurend strijd kost.
De verdediging van den IJsel bepaalt zich nu voor het veldleger tot het vak
Deventer-Westervoort, een lengte van
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8 à 9 uren hoogstens. Niemand zal beweren dat deze taak boven onze krachten gaat.
Cijfers bedriegen maar al te dikwijls, zoo ook hier; want van die 8 à 9 uren gaan
nog verscheidene minuten en misschien uren af voor onbegaanbaar terrein; daardoor
zou de berekening falen, wat de getalsterkte betreft van de troepen benoodigd voor
het bezetten van de stelling aan den IJsel, en zouden er te veel genomen worden;
want volgens de geleerden alweer, die zoo dikwijls de plank geheel mis slaan, omdat
in den oorlog toevallige omstandigheden zoo menigmaal den doorslag geven, moeten
de verdedigers haast man aan man komen te staan. Meesttijds doet men het met
minder, maar spant zich daarentegen wat meer in.
Voor de bezetting en verdediging van den IJsel zijn voor altijd aangewezen de 1ste
divisie van het veldleger, die over de garnizoenen aan den IJsel is verdeeld. Bij deze
divisie voegen zich, bij opkomend oorlogsgevaar, de schutterijen en
scherpschutterskorpsen van de gemeenten, d.w.z. steden en dorpen langs de rivier.
Voor al die korpsen wordt een vaste standplaats uitgekozen. Ieder moet weten wat
hem in tijden van gevaar te doen staat, zoodat hij zich bijtijds kan voorbereiden.
De rivier de Waal begrenst ons verdedigingsstelsel ten zuiden en sluit dus te
Pannerden bij de IJsellinie aan. Hier vindt men weinig riviertjes om de kracht van
de stelling te helpen vermeerderen, maar de Waal is daarentegen breeder en dieper
dan de IJsel. Om de Cavalerie van den aanvaller tegen te houden, heeft men dus geen
vooruitgeschoven linie noodig en is een goed georganiseerde bewaking voldoende,
terwijl de bewegingen van troepenmassa's door het inundee-
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ren van het terrein om den Bosch en Grave aanvankelijk veel vertragingen zullen
ondervinden.
In de Betuwe kan met vrucht een afsluitingslinie gemaakt worden waar Rijn en
Waal het dichtst bij elkaar komen, de verlenging van de vervallen Grebbelinie, op
welk terrein men van het riviertje de Linge veel voordeel kan trekken door opstopping.
De 2de divisie van het veldleger is bestemd om de Waallinie te verdedigen en
heeft dus tot garnizoenen Nijmegen, Tiel, Bommel en Gorcum. In tijden van gevaar
voegen zich de schutterijen en vrijwillige scherpschutters uit den omtrek er bij. De
Marine helpt bij het verdedigen van de overgangen, evenals op den IJsel.
Wanneer de vijand zijn hoofdaanval richt op deze linie zal hij waarschijnlijk tot
eerste object nemen de stad Nijmegen, om daar meester te worden van de
spoorwegbrug, of in de nabijheid van die plaats een overgang te maken, terwijl de
Cavalerie tusschen Maas en Waal doordringt om op eigen gelegenheid de rivier over
te gaan. Onze Cavalerie zal hier wederom gewichtige diensten kunnen bewijzen,
zoowel door haar verkenningen ten zuiden van de Waal, als door het bewaken van
de noordelijke oevers, nadat zij voor vijandelijke overmacht is teruggetrokken.
De bezetting van Nijmegen, Tiel en Bommel verdedigt de overgangen aanvankelijk
tegen kleinere vijandelijke afdeelingen, en houdt dus stand op den linkeroever, waar
zij zich door veldwerken of lichte borstweringen kan dekken. Nadat zij teruggetrokken
is, worden de schipbruggen vernield of weggevoerd, en de spoorwegbrug te Nijmegen
met alle middelen die de kunst aangeeft onbruikbaar gemaakt.
De verdediging wordt nu voortgezet van den anderen
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oever, en overal elders wordt de verdediging van de spoorwegbruggen voornamelijk
opgedragen aan de Marine.
Gelukt het den vijand nu met overmacht tusschen Nijmegen en Pannerden de rivier
over te gaan, dan wijken onze troepen naar de verlengde Grebbelinie, die reeds
voorloopig bezet is door een gedeelte van het garnizoen te Tiel.
Onze pontonniers hebben bij Rhenen een brug over den Rijn geslagen om de
gemeenschap met de troepen in de provincie Utrecht open te houden.
De Marine beschermt de flanken van de verlengde Grebbelinie en tracht zich
verder in verbinding te stellen met het marine-station te Gorcum, hierin bijgestaan
door de garnizoenen van Tiel en Bommel, die zoolang mogelijk op den hun
aangewezen post blijven, om in geval van overmacht per spoortrein van Geldermalsen
te worden vervoerd.
De Grebbe-linie moet, evenals de afsluitingslinie oostwaarts van den IJsel, van te
voren worden ingericht, om terstond na de oorlogsverklaring verdedigd te kunnen
worden; op de vleugels vindt men de riviertjes de Grift en de Eem, behalve vele
beeken, slooten enz., die door opstopping de noodige stormvrijheid aan de linië
kunnen bezorgen. De versterkingen worden ook hier door de bezetting opgeworpen.
De plannen voor den aanleg dier veldverschansingen zijn van te voren gereed gemaakt,
en de troepen voor de bezetting zijn gelegerd te Rhenen en Amersfoort, met het
hoofdkwartier te Utrecht, dus in de onmiddellijke nabijheid.
Bij deze troepen, uitmakende de 3de Nederlandsche divisie, sluiten zich aan, ten
eerste de schutterijen en scherpschutters, verder de vrijwilligers, waaronder zeker
nog veel oudgedienden, die dus onmiddellijk diensten kunnen verleenen; de miliciens
die hun korpsen aan den IJsel niet bijtijds
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hebben kunnen bereiken, en de verdedigers van den IJsel, wanneer het gebleken is
dat de aanval op die rivier slechts een schijn-aanval was.
De bezetting van de Grebbe-linie heeft dus een aanzienlijk cijfer bereikt en kan
de linie zelve in een geduchten staat van tegenweer hebben gebracht.
De verlengde Grebbe-linie ontvangt versterking van troepen zoodra de bedoeling
des vijands om in de Betuwe door te dringen, duidelijk is geworden.
Bij de verdediging van de Grebbe-linie en haar verlengde zal nu het Veldleger de
hoofdrol te vervullen hebben, terwijl de Marine op de Waal den boventoon voert.
In de lijn Utrecht-Vianen is de reserve-divisie van ons leger opgesteld, om naar
gelang de omstandigheden dit vereischen, hulp te kunnen verschaffen of
terugtrekkende troepen op te nemen.
Wanneer b.v. de vijand onze troepen in de verlengde Grebbe-linie terugdringt,
maakt zij voor een gedeelte front naar de Lek en bezet, in verband met de
marinetroepen te Gorcum, het Zederik-kanaal, terwijl de Linge aan de monding wordt
opgestuwd.
Wanneer nu, bij de verdediging van deze liniën, onze troepen hun plicht doen,
evengoed als die des vijands, (waarom zou men het tegenovergestelde aannemen?)
dan zal het dagen en weken duren vóórdat de vijand ons uit het polderland kan
verdrijven.
Wordt ons veldleger, niettegenstaande alle gunstige voorteekenen, toch
teruggedrongen, dan wordt al strijdende de terugtocht aangenomen naar Amsterdam,
het Palladium onzer onafhankelijkheid; ieder korps marscheert naar de aangewezen
plaats, die lang van te voren bekend is
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en bij voorbaat ingericht om terstond bezet te worden.
In dezen kring om Amsterdam moet de laatste worstelstrijd voor onze
onafhankelijkheid gestreden worden, en de afloop zal van ons zelve afhangen. Het
terrein om de hoofdstad is meer dan eenig ander gedeelte van het land geschikt voor
een energieke verdediging.
Dit is dus, in hoofdzaak, hetgeen het Veldleger te doen staat, wanneer er geen
Hollandsche of Amsterdamsche waterlinie bestond.
De taak van de Zeemacht zal met of zonder waterlinie steeds dezelfde zijn, het
beschermen van de zeegaten, het beletten van landingen in verband met een vierde
divisie van het veldleger, die over de garnizoenen langs de westkust is verdeeld, te
's Gravenhage, Haarlem en Den Helder.
Gesteld dat op het oogenblik de Hollandsche waterlinie in volmaakten toestand
was, dat alzoo de inundatiën voor de linie onmiddellijk konden gesteld worden, en
de vijand ondernam een landing op groote schaal bij den Hoek van Holland, waarvoor zouden dan al die prachtige forten dienen, die in den rug konden worden
aangevallen, of waarmee de vijand zich wellicht in het geheel niet zou bemoeien?
De forten alleen bebben dus niets te beteekenen voor de verdediging, omdat zij
onbewegelijk aan de plaats zijn gebonden, maar een leger, dat telkens en telkens
weer van plaats kan veranderen om den vijand het hoofd te bieden, en dat met moed
en zelfopoffering de aangewezen en bekende toegangen tot het land verdedigt, is het
eenige middel om aan de Natie het verloren zelfvertrouwen terug te geven.
Ons Leger moet daarom weer gebracht worden op de sterkte van vier divisiën,
zooals die nog voor weinige jaren bestond, voordat men die ongelukkige en doellooze
Vesting-
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wet heeft geschapen. Vier divisien met een Reserve-divisie.
Dit leger moet een Nationaal Leger zijn, waarin de rijkste koopman van Amsterdam
of Rotterdam evenveel belang stelt als de armste daglooner in den achterhoek van
Overijsel of Drenthe, om de eenvoudige reden dat ‘zijn eigen vleesch en bloed’ deel
uitmaakt van het leger.
Het leger, opgesteld achter de liniën die het eenmaal zal moeten verdedigen, moet
met kracht geoefend worden; de leiding moet worden toevertrouwd aan uitgezochte
opper- en hoofdofficieren, die den moed der verantwoordelijkheid bezitten en niet
alle energie hebben verloren door ouderdom of lichaamsgebreken.
Wanneer nu het Legerbestuur met ernst de zaak opvat en legerorganisatie bij de
wet voorstelt, zoodat een volgend Minister van Oorlog niet meer kan afbreken wat
zijn voorganger heeft opgebouwd met zooveel moeite, dan gaat onze landsverdediging
een gulden tijd te gemoet.
Vastheid van stelsel is een eerste vereischte in krijgszaken, omdat krijgskundigen
het voortdurend oneens zijn omtrent de eerste beginselen van onze Landsverdediging,
en daarom, al wat het Departement van Oorlog en Marine aangaat, geregeld bij de
Wet.
De kracht van het stelsel, gebaseerd op de eigenaardige gesteldheid van ons land,
ligt in de samenwerking van Vloot en Leger.
‘En nu, geachte Collega's weet gij er vooreerst alles van,’ zeî Goedkoop, terwijl
hij zijn voordracht in den Ministerraad besloot. ‘De grondslagen voor een minder
kostbare, doch meer doelmatige wijze van Landsverdediging, passende bij de rol die
ons land te eeniger tijd vervullen moet, zijn in deze opmerkingen neergelegd. Het is
mijn overtuiging dat onze waterliniën nog gedurende tal van jaren schatten
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zullen verslinden zonder dat onze onafhankelijkheid er mee wordt gebaat. Onze
levende strijdkrachten, bezield met het gevoel voor vrijheid en recht, dat zoo diep
in den Nederlandschen volksaard is geworteld, zullen in de ure des gevaars den vijand
meer ontzag weten in te boezemen door ons polderland voet voor voet te verdedigen,
dan door zich haastig te verschuilen in en tusschen onze kostbare bolwerken.
De Collega's zaten verbaasd den spreker aan te zien. Den Minister van Justitie en
ook dien van Binnenlandsche Zaken duizelde het niet weinig. De Minister van
Openbare Werken zette een geleerd gezicht, die van Marine wreef zich de handen,
die van Financiën keek zoo vroolijk als hij nog nooit gekeken had en die van
Buitenlandsche zaken had moeite te gelooven dat de Troonrede nog pas verklaard
had: ‘met alle Mogendheden staan wij op een vriendschappelijken voet.’ Het was
hem alsof er nu reeds een oorlogsverklaring in aantocht was. Allen schudden
Goedkoop hartelijk de hand of maakten buigingen van goedkeuring en vertrouwen.
Allen stemden in met zijn voorstel om den Koning en de Kamers machtiging te
vragen tot het voorloopig doen staken van de ‘werkzaamheden verbonden aan de
uitvoering van de Vestingwet.’
Mr. Goedkoop deed de eerste schrede op den goeden weg, en zou voorzeker ook
de laatste gedaan hebben. Maar ongelukkig had de Kamer nog juist den tijd om een
votum van wantrouwen uit te brengen tegen den Minister-president, die al zijne
collega's natuurlijk meesleepte in eene ‘collectieve aanvrage om ontslag.’
Het grootsche plan is nog altijd ‘en portefeuille’ maar Mr. Goedkoop's lederen
tasch is niet meer de portefeuille van een Minister.
JOACHIM.
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‘Lijdenschaps’-poëzie van Pol de Mont.
Eens ben ik naar het veld gegaan,
Om een muggenliedje te dichten.
Wie drommel kan me dat zingen verstaan?
Wat zal ik nu verrichten?
..................
Nu wil ik u zacht neergezegen
Op mijnen schoot, een, twee, drij uur,
Van al mijn gekke droomen spreken
En 't ongebluschte liefdevuur.

In de R e v u e B r i t t a n n i q u e werd onlangs de opmerking gemaakt, dat de
lichtzinnige, om niet te zeggen losbandige litteratuur, tegenwoordig meer dan ooit
een succes heeft, waarover men zich eer heeft te bedroeven dan dat men er zich op
zou mogen verhoovaardigen. Er is geen schouwburg van den minsten rang, geen
tooneel in eenig café-concert, waar niet de fransche operetten gespeeld worden. De
fransche zede-romans en, we moeten het zelf bekennen, onze romans van slechte
zeden, maken in onze dagen de verderfelijkste
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lectuur uit, in die mate zelfs, dat vele huisvaders, in landen, waar de studie van het
Fransch door het gebruik het meest inheemsch is, het thans niet meer aan hunne
kinderen laten leeren, uit vrees van hen in verzoeking te brengen om die rampzalige
litteratuur te kiezen.
Deze opmerkingen, in Frankrijk gemaakt, moeten ook ons, Hollanders, treffen.
Wel is het hier te lande gelukkig nog niet zoover gekomen, dat in goede kringen bij
voorkeur naar de Nana- en Pot-Bouille-litteratuur gegrepen wordt, maar toch dat ook
hier te lande meerdere ‘vrijheid’ begint te heerschen, dat zich ook hier wonderlijke,
om niet te zeggen veege teekenen vertoonen, valt niet te miskennen.
Nadat Floris van Westervoort zijn Dientje had geleverd, had een man als Busken
Huet den moed om onze letterkunde met een zóó vuil boek als ‘de Koning der eeuw’
te verrijken en zette Emants zich aan het werk om ons Nederlandsch publiek op
pessimistische novellen te vergasten, waaronder de Montépin gevoegelijk zijn naam
had kunnen zetten; waarmede niet gezegd is dat die lettergeschenken aan vorm niet
de meesterhand verrieden.
Van tijd tot tijd, als de beroepsbezigheden een wijle stil staan en den mensch een
oogenblik van verademing geschonken wordt om na te denken over de problemen
van het menschenleven, en zijn conclusiën te toetsen aan die van meer ervaren
wereldburgers, mag ik gaarne een goed en, als het kan, een nieuw boek inzien. Bij
mij is de overtuiging sterk, dat een bibliotheek, mits goed gekozen, een hooge school
is en dat goede boeken tot onze uitnemendste vrienden en leermeesters behooren.
Die Zondagskinderen der natuur, die bij een geniaal perceptie-vermogen de gaaf
ontvangen hebben om hunne oor-
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spronkelijke poëtische gewaarwordingen, waarnemingen en beschouwingen in
zoetvloeienden cadans te vertolken, zoodat de gewone sterveling, die hun het
aandachtig oor leent, niet alleen nieuwe gezichtspunten, lessen in levenswijsheid,
nieuwe denkbeelden, maar ook een gevoel van welbehagen, een aandoening van
diepen eerbied voor de kunst, een tinteling van den hartstocht voor het ware, schoone
en goede krijgt, die gebenedijden van ons geslacht zijn de grootste weldoeners der
menschheid.
Het is volkomen waar, wat onze minister Modderman bij het jubileum van
Mevrouw Bosboom-Toussaint in het nationale hulde-album schreef:
‘Gezegend de corypheën op het gebied der kunst! Geen invloed machtiger, geen
loopbaan vruchtbaarder dan de hunne! Terwijl zij onze idealen voeden, doen zij,
middellijk, oneindig meer dan dat. Zij verbinden, ook onbewust, hun naam aan onze
heiligste oogenblikken, aan onze meest intieme levensgeschiedenis. Zij brengen
sommigen hunner vereerders tot het bewustzijn van eene innige verwantschap, die,
zonder het gemeenschappelijk genot van de voortbrengselen der kunst, niet, of althans
niet volkomen, zou zijn ontdekt en begrepen. Zij maken het leven dragelijk en
vruchtbaar ook voor diegenen voor wie het - zonder 't besef dat de idee het eenig
wezenlijke, toewijding aan het ideëele het eenig levensdoel is - eene marteling wezen
zou.’
De dichters zijn tegenwoordig dun onder ons gezaaid; met des te meer
nieuwsgierigheid, met des te meer verlangen grijpt men dan ook naar een nieuwen
bundel gedichten, die iets belooft. Geen wonder dus ook dat ik, evenals zoovele
anderen, vol verlangen een boek vol poëzie opensloeg, getiteld: ‘Lentesotternijen’
van Pol de Mont, met een op-
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dracht aan en een antwoord van Klaus Groth. En over dat openslaan behoefde men
zich waarlijk niet te beklagen: zeer spoedig bemerkte men dat men het oor leende
aan een dichter, die de natuur op heeterdaad weet te bespieden niet alleen, maar die
natuur ook weet in beeld terug te geven. Al is men wat al te langdurig en geregeld
in gezelschap van muggen (waarvan ik altijd meer de beteekenis voor het proza dan
voor de poëzie des levens heb begrepen) torren, krekels, kikkers, leeuwrikken,
gersmusschen, nachtegalen, goudvliegen, merels en al het kruipend en gevleugeld
gedierte dat op een zonnigen lentemorgen een bosch bevolkt, men is toch in de natuur
en men krijgt een lentegevoel in zich.
Aangemoedigd door de lezing van die ‘Lentesotternijen’ en de
‘Koewachters-idyllen’, greep ik ook dadelijk naar den bundel gedichten betiteld
‘L o r e l e y ’ van denzelfden auteur. Spoedig werd het mij duidelijk, dat wij ook hier
met ‘Lentesotternijen’ te doen hebben, indien men voor lentegevoelens slechts het
meer duidelijk in een bepaalden zin gebruikte Duitsche woord ‘Frühlingsgefühle’
neemt, voor die reeks van krachtige gewaarwordingen die zich van mensch en dier
meester maken, als ook voor het plantenrijk het tijdperk van de opstijging der
levenssappen is aangebroken. De bijzondere aard echter van juist deze lentegevoelens
maakt het boekje tot een minder verkwikkelijke lectuur dan het eerste werkje: er is
iets onmanlijks in dien Loreley-bundel; om een duidelijk woord van de laatste
maanden te gebruiken wanneer men het eigenlijke niet kiezen wil, zou ik zeggen: er
steekt Heksenziekte in. Geen wonder van een schrijver, die zelf in een zijner liedjes
(1ste Afdeeling No. 18) ‘gekke droomen’ en ‘ongebluscht liefdevuur’ aankondigt.
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In mijn ledigen tijd heb ik nog al eens, vooral op jongeren leeftijd, een enkel
minneliedje ingekeken. Met de Musset en met Heine heb ik gedweept, zooals ieder
gevoelig kind van deze eeuw een tijdperk in zijn leven gekend heeft; veel hartstocht
heb ik realistisch weergegeven gezien, doch het komt me toch voor, dat we thans in
den dichter Pol de Mont de fine fleur van de ‘lijdenschaps’-poëzie hebben te zien
gekregen.
Studenten, die van een piquant tafereeltjen houden, zullen stellig dezen
Loreley-bundel niet onbevredigd uit de handen leggen; de reproductie en de
vertroeteling van deze categorie van ‘lijdenschappen’ valt meestal wel in hun smaak.
Of evenwel de hier aangeroepen Muze dan niet bijzonder veel overeenkomst zou
gaan vertoonen met die Rhijn-nixe, ons in de volkslegende en later door Heine zoo
mystiek schrikwekkend voorgesteld, meen ik niet meer te mogen betwijfelen.
Indien we nog altijd vast moeten houden aan de genesis der poëzie van da Costa
uit ‘gevoel, verbeelding, heldenmoed, tot één ondeelbre kracht verbonden,’ dan zou
men gereed zijn te constateeren dat hier slechts als overwegend element de verbeelding
geheerscht heeft, en wel in het bijzonder die verbeelding welke, naar een
oud-hollandsch spreekwoord, erger is dan de derden-daagsche koorts. Gevoel herkent
men er ten minste minder in dan sentimentaliteit; en heldenmoed?.... Nu, die zou dan
moeten gelegen zijn in de vrijpostigheid om dingen hardop te zeggen - meer - in rijm
en maat te brengen, te schrijven en te laten drukken - die een jong student anders
slechts bij voorkeur zijn intimus influistert.
Met den heldenmoed die in deze gedichten steekt, komt
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men, eerder dan Herkules,.... aan het spinrokken. Wil men een type van de meer
bescheiden dichtjes, die in den bundel voorkomen, dan kan ik, dunkt mij, het volgende
geven:
Hoe lief het was, 't saletje blauw behangen!
- De bange zomeravond drukte op de aard:
een onweêr was op handen; in den gaard,
verstierven lang de schelle vogelzangen.
U hield ik op mijn schoot. Uw voorhoofd rustte
Op mijnen arm, juist onder mijnen mond...
Ik zoende u zalig! En hoe meer ik kuste,
Hoe puurder en hoe schooner ik u vond.
Aanbidlijk laagt gij daar, in 't halve duister,
En ambergeurig walmde uw ademtocht...
Doch aan den trans daar vlamde, in vollen luister,
't goudglanzend ijllicht wijd door de avondlucht.

Dergelijke ‘houdingen,’ dergelijke ‘lijdenschappen,’ soortgelijke détails zijn overal
aan de orde, doch dan is er meestal een volledig apparaat van ‘blanke,’ ‘malsche’
‘boezems’ en ‘schooten’ bij. De dichter is zich er krachtig van bewust, dat zijne
liederen, om in den stijl van Coenraad Busken Huet te spreken, minder olie in de
lamp der deugd dan probate middelen zijn om hartstocht te ‘blusschen’ (op te
wekken?).
‘Gij wacht mij!’ (roept hij zijn geliefde toe). Lees ondertusschen een paar van
mijn liederen! Dat moet
Uw wilde verlangens sussen,
Verkoelen uws herten gloed.

De ‘voorzang’ geeft ons in zoetvloeiende verzen, in een

Los en vast. Jaargang 1882

290
vorm die doet zien, dat Pol de Mont een gebenedijde is, op wien de Muzen in ieder
geval een dichtermantel hebben laten vallen, het programma van zijn bundel:
't Zijn wondre dranken, wondre spijzen
Waartoe de Dichter 't Menschdom noodt...
Uit heil en liefde ontstaan zijn wijzen,
maar vaker nog uit nood en dood.
Die kleine liedjes! - 't zijn de schalen
waarin ik u mijn leven disch.
Ik noodig u: Komt avondmalen,
gij àl die weet, wàt Leven is.
Zit neêr... Mijns herten eigen spieren,
wat ooit daar gloeide of thans nog brandt,
al wat daar schuilt in merg of nieren,
in 't innigst van mijn ingewand;
- Zit neêr! 'k zal alles U ontleden,
met eigen hand, op d' eigen disch....
Verneemt - doch stil, als in gebeden,
der zieke diepst geheimenis.
...................
Wie gij moogt zijn, ellendig zijt gij;
en mensch ben ik! Eenzelfde bloed
gudst uit ons aller wond.... en lijdt gij ook mij gaan vlijmen door 't gemoed! O! zoo ge ooit zelf zijt neêrgezonken
op een aanbidbren blanken schoot,
En kussend, nimmer kussendronken,
Steeds heet en heeter lippen boodt;
O! zoo gij zelf van wellust snikkend,
bewustloos Eene in de armen laagt,
en zwijgend, biddend opwaarts blikkend
twee lievende oogen weenen zaagt....
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treedt nader dan! Uw eigen leven,
met ramp en zeegning, deugd en vloek,
'k heb alles, alles neêrgeschreven,
met bloedge staven, in dit boek!

Men ziet het! 't Is een duidelijk menu. Deed de eerst gekozen categorie van beelden,
het merg en de nieren en 't innigst van het ingewand een beetje bezorgd zijn dat we
op een snijkamer te land zouden komen en voortdurende vivisecties zouden bijwonen,
weldra blijkt het, dat het dezen kant niet uit zal gaan, maar dat de dichter volkomen
ongegeneerd zijn hartstochten op zal biechten, en daarbij alles, alles neêr zal schrijven.
Nu, zoo'n belofte maakt ons al een beetje huiverig, evenals wanneer iemand die
moordgeheimen op zijn hart heeft, ons komt vertellen, dat hij ons alles, alles meê
zal deelen. Men moet rechter van instructie zijn om bij dergelijke aankondigingen
van vreugde op te springen.
't Is niet te miskennen dat de dichter veel beleefd heeft; hoor slechts:
Gij hebt mij 'nen vollen trimester,
met meer dan gulzigheid,
al de kracht van een maagdliken hartstocht
ontwoekerd....
- Toch was 't mij voorzeid:
gij mindet alleen met nw lippen....
Mijn gloed moest volstaan voor ons beid'!
Och! vlindertje,.... toen gij vandaan (?) vloogt,
lang was ik op alles bereid!

In den beginne maakte ik me, 's dichters gevoeligheid in aanmerking genomen,
ongerust over de gevolgen, die dit
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avontuur voor hem gehad had; maar dat is bijzonder schappelijk afgeloopen; ziehier
het slot:
Of ik U beweende? - Wel zeker!
'k Heb gesnikt.... gansch een nacht plus een dag!
Doch 's morgens - is alles geëindigd,
in een klinkenden schaterlach!

Ik geloof, dat de klinkende schaterlach een uitmuntend remedie zou zijn geweest
voor zeer veel kwalen, waaraan deze dichter geleden heeft en die, naar hij zegt,
dragende wonden hebben nagelaten (waarin hij zelfs wil dat we onzen vinger zullen
steken! Voorzang, laatste couplet!) Zulk een klinkende schaterlach zou hem op
verscheidene oogenblikken goed gedaan hebben.
Met dat al: onze dichter is een snaak, daar is geen twijfel aan, en als ik hem op
een bal zag of met hem, met jonge dames in gezelschap was, zou ik hem in de gaten
houden. Als hij op een bal is en zijn lip toevallig de lokken van zijn meisje raakt,
laat hij plotseling een heeten kus in haar hals gloeien! ‘Geen had het gelukkig gezien
en zij beefden!’ Nu dat is dan ook geen wonder als men zulk kattekwaad uitvoert! ‘Plots zweeg de verleidlike wals!’ (34 III).
Ik bracht haar terug naar heur rustbank,
en m u r m e l d e nauwelijks dank. (dat was wel wat leelijk!)
Twee zilte tranen rolden
Over haar bleeke wang. (ik dacht dat er komen zou wank).

Zit hij met een meisje te schaken en ‘raken hunne knieën nauw malkaer!’ dan gaat
er onmiddelijk een electrische
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schok door al zijn leden en hij wordt natuurlijk in een onmezientje schaakmat gezet.
Het verleidelijkst voor dezen schrijver echter schijnt te zijn, in doux tête-à-tête in
een vigilante te rijden en een donkeren torentrap op te gaan. Sla er de gedichten 38
en 50 van de IIIde afdeeling maar eens op na.
Wij reden de lanen der hoofdstad
in huurvigilante door,
De straatlantaarns dampten
spookachtig door nevel en smoor.
Het reïnde, - of uit alle sluizen
der heem'len een zondvloed viel....
- M y K i n g d o m f o r .... een schuilhoek....’
Zoo bad ik tot Sint-Michiel!’
Wij reden van Zuid- naar Noord-eind,
en van 't Noorden terug naar het Zuid!
Mij dunkt, dat duurt nog immer!
'k Hoor 't rammlen van deurken en ruit!
En het rijtuig was zoo engjes!
en het was er zoo goed en zoo warm!
Gij vleidet u neêr, op mijn knieën....
Ik klemde U zoo vast in den arm!
De lucht was als zwanger van liefde....
ons hert liep over van lust!
Ik slurpte uw gloeienden adem;
wat hebt gij mij innig gekust!
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Een straatlantaarn in ons rijtuig,
wierp bijwijlen een scheemrend licht....
Steeds kuste ik U voort: heel de hemel
lag glanzend op uw gezicht!
Verkreukt was uw zijden rokje,
Verward uw roodbruin haar!
Nooit aêmde, op zoo needrig een plekje,
Gelukkiger lievekenspaar!

Nog één staaltje, en een der beste, om deze snaaksche zijde van 's dichter's talent in
het licht te stellen: het is het vijftigste gedicht der IIIde afdeeling:
Wij stegen te gaar ter Congreskolom,
Om verrukt, ‘uit de hoogte’ te aanschouwen
hoe rijk Gods heerlik zonnelicht glom,
wijd en zijd, op de groene landouwen.
Vooraan klom i k
H a a r reikte ik de hand,
tot hoofsch en beminnend geleide....
Mijn hersens stonden in laaien brand....
daar zij.... o! geen woordje toch zeide....
Wij klauterden snel! - Reeds schemerde, omlaag,
Steeds valer het daggeflonker....
Toen werd op eens de gang zoo traag....
en de trap, zoo helledonker....
Toch stegen wij voort....
soms schouwde ik eens vlug,
gestolen eweg, naar de ‘zoete’. Licht bevend trok zij heur handje terug,
en bleef staan, als op wanklende voeten....
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Verlegen dacht ik,.... Arm kind! zij is moê!
Ja, ik hoorde 't - zij hijgde bevangen!
Nu boog ik, in 't donker, gansch stil naar heur toe....
Mijne lippen genaakten heur wangen!

En daar gaat dan natuurlijk het lieve leven weder los. Het meisje stribbelt niet (de
dichter heeft nog al meêgaande meisjes aangetroffen in zijn leven), 's dichters hersens
raken nog al meer in l a a i e n b r a n d , hij wordt verschrikkelijk moê, hij begint zelfs
te struikelen; veel tittels en ‘Gedankenstriche’, als overal in zijne gedichten:
En hoog, op 't verdek, in den waaienden wind,
noopte nu z i j mij te rusten....
Toen sloot op mijn wang het aanbiddelik kind
twee lippen, die dorstig mij kusten!

De aandachtige lezer, zelfs van deze hier geboden proeven, zal bemerken, dat de
woordenkeus van den heer Pol de Mont een zeer eigenaardige is. Dat een wind
waaiende is zou een gewoon prozamensch niet noodig vinden er bij te zeggen, doch
voor woorden als l i j d e n s c h a p p e n , g e m o l l i g , i j l l i c h t , g e f i j f e l , l o o
(voor loover) zou hij stellig andere en meer gebruikelijke kiezen. In dichterlijke
vrijheden, niet alleen op het gebied der verbeelding zelve, maar ook op nuchter
taalgebied, is deze auter verbazend rijk: d a n k wil hij g e m u r m e l d , b o e z e m s
wil hij g e l a s c h t , h o c h z e i t s m a r s c h e n wil hij d o o r h e t g e b o o m t e
h e e n g e s p r a n k e l d hebben. Deze woordenkeus herinnert ‘De Portefeuille’ aan
de stoute, brutale wijze van schilderen die Makart volgt, ‘waardoor zijn
schilderstukken, van nabij bekeken, bijna ophouden schoon te zijn.’
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Er zijn dunkt mij andere elementon dan juist de woordenkeus die aan Makart en zijn
krasse, realistische kunstscheppingen doen denken. Er wordt gezegd dat zijn
voorstellingen soms onkiesch schijnen, waar men zich alléén voor de werkelijkheid
geplaatst denkt, maar dat ophouden te wezen, waar men beseft voor een
kunstschepping te staan en de natuur te zien zooals de kunstenaar die in een bepaalde
stemming en door zijn kunstenaarsoogen zag.
Deze verdere paralel tusschen Makart en Pol de Mont is, dunkt mij, onjuist. Terwijl
de eerste meestal zoekt naar een vrij gedwongen decoratief voor de tentoonstelling
van het artistieke naakt, geeft hij dan toch schoone vormen, kunstvoortbrengselen te
zien, terwijl Pol de Mont, ook wel gebruik makend van schelle verven, tafereelen op
het doek brengt die niet gedwongen zijn, maar zóó natuurlijk, dat zij ons toeschijnen
niet tot het hoogere leven van den mensch te behooren maar tot dat territoir waarmede
de kunst weinig of niets meer te doen vindt.
In het vijf-en-dertigste zijner liedjes heeft onze dichter mijns inziens, zijne poëzie
vrij juist gekenschetst, voor het karakteristieke met nog een vreemd woord in zijn
genre er bij:
En onbewust van 't gekke plegen,
herlees ik alles, lied voor lied....
En uit elk blad, - vast raadt gij 't niet?
Uit ieder vers walmt lokkende yhlanggeur mij tegen....

Juist, er is een yhlangluchtje aan deze mimnedichten, en onwillekeurig begint iemand
nieuwsgierig te worden naar de werking die deze parfumerie op de dichterlijke
reukzenuwen van des auteurs vriend en meester Jan van Beers, aan wien zijn bundel
is opgedragen, gemaakt heeft.
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Begroet ook Klaus Groth, de dichter van den ‘Quickborn’ aan wien de.
‘Lentesotternijen’ zijn opgedragen, Pol de Mont met een hartelijk ‘welkam int
platdütsch Holstenland’ ik zou 't een aparte navraag waard vinden om te weten of
deze dichter bewondering heeft voor bijv. het 21ste van de Mont's ‘Grafgezangen,’
waarin hij droomt dat zijn liefjen dood is en dat zij daar ligt ‘(haar) blonde
lokkenpracht gehuld als in een dwijle.’ ‘En 't scheen me: ik was de grafworm.... en
ik sloop door al die lijkasch heen, en voelde mij, als eertijds - toen ik, als het
zeekompas, naar U, mijn blinkend Noord, werd aangelokt - zoo voelde ik mij
getrokken naar uw lijk, met onweêrstaanbre hertstocht...!’ De rest van deze
wansmakelijke fantaisie, die mij toeschijnt alles te overtreffen wat er op het gebied
van ziekelijk realisme nog geleverd is, schenk ik uit eerbied mijnen lezers, gelijk ik
ook niet wil aanhalen, maar slechts durf verwijzen naar de gedichten 3, 16, 18 en 44
van het IIIde gedeelte van den bundel.
Het zou te bejammeren zijn, naar mijne meening, niet alleen voor Pol de Mont's
dichternaam, maar ook voor de Nederlandsche letteren, indien we nog een
soortgelijken bundel rijker wierden: het is mijne overtuiging, dat bundels als de
‘Loreley’ niet alleen behooren tot de rubriek leelijke poëzie, maar ook tot de rubriek:
losbandige litteratuur.
Het is jammer, dat onze Piet Paaltjens zijn lier aan de wilgen, of nagenoeg aan de
wilgen, heeft gehangen: d a t lijkt mij de man die Pol de Mont van zijn kwelduivel
zou kunnen verlossen: hij zou door parodie zijn collega-dichter weten te wijzen op
de verkeerde richting van zijn onmiskenbaar talent.
Zijn onmiskenbaar talent? - Ja, dat heeft hij in zijn ‘Lentesotternijen,’ zijn
‘Koewachters-idylle’ en zijn laatsten bundel ‘Idyllen’ en ook in no. 32 van zijn derde
Afdeeling
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‘Adhingka’ getoond. Moge inspiratie van die soort, van die gezonde soort, in het
vervolg zijn deel zijn, dan hebben wij zeker nog schoone zangen van dezen dichter,
die, zooals hij zingt, ‘met ons van 't sulwe Blot is,’ te verwachten.
Slaat hij weder den toon aan die de heerschende is in zijn Loreley-zangen, dan ga
ik mij, zoodra ik ze gelezen heb, verkwikken en verfrisschen in de gezonde poëzie,
schoon in proza gedicht, van zijn, helaas! overleden, landgenoot Tony Bergman in
zijn Ernest Staas.
U t r e c h t , 1 Sept. 1882.
J.A. BIENTJES.
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De ‘Parsifal’ te Bayreuth.
Gelijk zoovele reizigers, die aan een tocht door de wouden en over de bergen van
Duitschland een hoog kunstgenot wilden verbinden, trok ik in den laatsten zomer op
naar Bayreuth. De begeerte om eene model-uitvoering van het laatste werk van
Wagner in het door hem gestichte en naar zijne voorschriften ingerichte theater bij
te wonen - en hierdoor omtrent de nieuwe richting op het gebied der dramatische
muziek tot een juister oordeel te komen, dan de overdreven loftuitingen der
Wagnerianen aan de eene zijde, en de heftige aanvallen der anti-Wagnerianen aan
de andere kunnen geven - dreef mij daarheen.
De weg van Holland naar Bayreuth is niet moeilijk te vinden, en op zichzelf reeds
ten volle eene zomerreis waard. Door het bekende Rijndal klimt men op tot Mainz
en volgt van hier de oevers der kronkelende Main.
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Moge de spoorwegrit van Frankfort over Würzburg naar Bayreuth vrij lang zijn,
vervelend of eentonig is hij in geenendeele. Langs het Maindal stoomende, geniet
men voortdurend de bekoorlijkste uitzichten op de heuvelen, die het omgeven - de
steden en dorpen, die aan den stroom zijn gelegen. Zoo komt men over Aschaffenburg,
de eerste stad op Beijersch grondgebied, en het schilderachtig gelegen Gemünden
(waar de Saale in de Main vloeit) te Würzburg, waar ik eenige dagen moest vertoeven.
In den vroegen morgen van den 4den Augustus stoomde ik van hier naar Bayreuth,
waar dienzelfden avond de voorstelling werd gegeven, die ik wenschte bij te wonen.
Weldra was Bamberg bereikt, het Beiersch Heidelberg genaamd. En met recht draagt
de stad dien eernaam.
Slechts een paar uren oponthoud; dus niet lang, nauwelijks genoeg om de ligging
der stad waar te nemen. Terwijl mijne reisgenooten de koffiekamer instormden om
vooral hun ontbijt niet te verzuimen, trok ik spoedig opwaarts de stad door en de
daar achter gelegen heuvelen op. De stad heeft vele merkwaardige gebouwen; bovenal
steekt de dom uit met zijne vier torens in Romaanschen stijl en hoog gewelf. Daar
achter verheft zich het gebergte. Toen ik den top eens heuvels had bereikt, wendde
ik mij om en stond verrast door het heerlijk uitzicht, dat zich voor mij ontrolde. De
stad lag aan mijne voeten, - de zon wierp hare morgenstralen als een gouden gloed
over huizen en torens, - als een breed zilveren lint kronkelde zich de rivier in twee
armen door de stad en verloor zich in de verte. Rechts een bosch, waaruit zich een
tot boven begroeide berg verhief, gekroond met een ouden vervallen toren; de
overblijfselen eener vroegere heerlijkheid. Thans had ik geen gelegenheid om haar
te beklimmen, -
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tot mijn spijt, want vandaar zou het uitzicht zeker nog schooner zijn. Doch de tijd
drong en ik moest mij haasten om den trein niet te verzuimen. Bij mijne terugkomst
aan het station stond hij al gereed - nauwelijks had ik tijd er in te stappen, en reeds
stoomde hij verder. Intusschen was het aantal reizigers zeer toegenomen. Gemakkelijk
kon men raden uit de onverholen geestdrift, de opgewondenheid der gesprekken, dat
zij alle opgingen naar hetzelfde doel. Als een sneeuwbal, die tot eene lawine aangroeit,
nam de trein toe in omvang. Te Neuenmarkt, het knooppunt met de treinen uit Leipzig
en Eisenach, verdubbelde en verviervoudigde nogmaals het aantal reizigers; een
extra-trein moest aanrukken om de ongeduldige menigte naar Bayreuth te voeren.
Weldra komen wij voorbij het laatste tusschen-station - daar verrijst aan den horizont
het theater, het eerste wat men van Bayreuth ziet, want het ligt vóór de stad op een
heuvel; - een kreet van verrassing ontsnapte aller mond. Hoog op de tinnen wapperde
de vlag, ten teeken dat dien avond de voorstelling werkelijk zou plaats hebben en
dus de tocht niet te vergeefs was geschied.
De trein rijdt het station binnen; alle reizigers storten zich er uit en bestormen in
de eerste plaats het nabijgelegen kantoor van het Wagner-comité. Want hier zijn de
toegangskaarten te verkrijgen en liggen gereed voor hen die ze vooraf besteld hadden.
Daar ik te Würzburg reeds eene plaats besteld had en ook bericht ontvangen, dat er
voor mij eene gereserveerd zou worden, volgde ik de menigte en was weldra, tegen
betaling van 30 Mark, in het bezit mijner toegangskaart. Uit het daarbij gevoegde
billet bleek, dat de voorstelling ten vier uur een aanvang zou nemen en de hoofdrollen
dien avond zouden worden vervuld door de heeren Jäger,
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Scaria, Reichmann, Fuchs en Fräulein Malten. Thans was het één uur, en had ik dus
nog den tijd om de stad en hare omgeving in oogenschouw te nemen.
Welk eene drukte het hier was, kan men zich gereedelijk voorstellen. In een
oogenblik waren alle rijtuigen bezet en stoven uitéén in verschillende richting. De
meeste reizigers gingen dan ook bescheiden te voet, als ik - de hotelhouders hadden
de traditioneele onderdanigheid afgelegd en keken in het besef van hun gewicht
brutaal rond. Wat konden hun die wandelende gasten meer schelen? Alle hotels
waren over en over bezet, zij behoefden thans niet te buigen als knipmessen om een
gast in het hotel als den paling in een fuik te lokken. Alleen gezelschappen die in
rijtuigen kwamen werden nog te woord gestaan, alle andere onmeedoogenloos met
het ‘kein Platz mehr, alles besetzt’ afgewezen. Gelukkig was ik onafhankelijk van
hunne ongemanierdheid, daar ik het voornemen had met den nachttrein te vertrekken.
Aan het stadje is niet veel te zien; het is oud en vervallen, draagt slechts de sporen
van vroegere grootheid. Stil moet het er zijn in gewone tijden - nu waren de straten
opgevuld met al de vreemdelingen, die hier van heinde en ver samenstroomden op
den dag eener uitvoering. Waarlijk, de stad, en vooral de hotelhouders, mochten wel
een standbeeld voor Wagner oprichten; hij heeft meer tot den naam en opkomst van
het stadje gedaan dan alle vroegere markgraven te zamen. Trouwens allerwegen ziet
men zijne beeltenis of iets dat aan hem herinnert, in alle grootte, allerlei kleeding,
houding, in buste, schilderij, teekening of photografie.
De ligging van het stadje is bekoorlijker dan het inwendige. In het Maindal strekt
het zich uit aan den voet van het Fichtelgebergte, dat zich in het Noorden en Oosten
verheft. Mijne

Los en vast. Jaargang 1882

303
wandeling door de stad had thans slechts één doel, dat ik weldra mocht bereiken.
Het was de villa Wa h n f r i e d , de woning van Wagner en zijne familie. Eenvoudig
ligt zij daar verscholen in het groen; door een fraai aangelegd bloemperk en door
geboomte omgeven, te midden van vele andere gelijksoortige villa's, zoodat men
nooit gedacht zou hebben, dat hier de man woont, die in de laatste jaren de muzikale
wereld in rep en roer houdt. Slechts de buste des konings te midden van het groen
en eene fresco-teekening boven den hoofdingang geven iets bijzonders aan deze
woning en zetten haar een waas van poëzie bij. Overigens bewoog zich daar niets
op den warmen zomermiddag - geen hoofd vertoonde zich aan de vensters. In dit
opzicht werd ik teleurgesteld; doch deze teleurstelling werd later dubbel vergoed.
Zoo ging ik eenzaam terug naar de stad; reeds in den spoorwagen had ik elke
aanleiding tot nadere kennismaking vermeden. Want het genieten der hooge kunst
eischt nauwgezette voorbereiding. Om in de goede stemming te komen is eenzaamheid
en stilte eene behoefte - eene wandeling alleen op dezen heerlijken middag in de
stille Siegfriedlaan was mij meer welkom dan het gedruisch eener table d'hôte of het
drukke gesprek van opgewonden Wagnerianen.
Met dat al werd het tijd om op te trekken naar den tempel; reeds bewoog zich eene
statige menigte daarheen. Alle vervoermiddelen deden dienst om de tempelgangers
opwaarts te voeren; de rijtuigen vormden eene doorloopende rij. Daarnaast, in gesloten
gelederen, de eenvoudige voetgangers, met muziekboek of tekstboekje gewapend;
- hierbij sloot ik mij aan.
Weldra had ik het theater bereikt en lag het voor mij. Het is geplaatst op den top
van den heuvel en munt uit
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door sierlijke maar vooral eenvoudige bouworde in Griekschen stijl. Het ligt geheel
vrij, en is omgeven door eene open ruimte dienstdoende als wandelpark voor de
menigte, die den aanvang der voorstelling verbeidde. Van de hoogte heeft men een
verrukkelijk uitzicht op de stad en omgeving - in de verte het gebergte; in het dal de
kronkelingen der roode Main.
Het signaal van den aanvang der voorstelling werd gegeven; daartoe plaatsten zich
eenige hoornblazers op het bordes en bliezen een motief, aan het toonwerk ontleend.
Regelmatig ging alles toe. Daar ieder zijn vaste plaats had was er geen gedrang;
buiten scheen de zon nog in volle glorie, daarbinnen was het kunstlicht ontstoken.
Wat dadelijk treft, is de groote eenvoud en schoone bouworde van van het inwendige
van het theater. Geene overmatige versieringen, zooals in strijd met alle regelen der
kunst in de nieuwerwetsche schouwburgen mode is geworden - geen opgestapelde
rijen van loges en gallerijen met eene als haring opeen gepakte menigte bezet. Het
inwendige is in eenvoudig Griekschen stijl met uitwijkende kolommen ter zijde,
slechts matig verlicht. De plaatsen zijn allen beneden, in lange rijen tegenover het
tooneel achter elkander en sterk opklimmende; zij bestaan uit breede zetels, zoodat
een ieder eene vaste plaats verkrijgt en men overal goed kan zien en hooren. Het is
de eenige zaal, waar bij den bouw op de eischen der acoustiek is gelet; zoo vindt
men er ook geen middenkroon, die groote hinderpaal zoowel voor het geluid als voor
het gezicht. Slechts enkele loges bevinden zich op bescheidene hoogte geheel
achteraan, en zijn bestemd voor Wagner, zijne familie en gasten, benevens enkele
hooggeplaatste personen, zooals de leden eener vorstelijke familie. Precies op
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tijd ving de voorstelling aan; het licht werd nagenoeg geheel uitgedoofd; van een
orkest was niets te bespeuren, daar het zich lager dan gewoonlijk achter eene
balustrade bevindt; niets verhindert dus den vrijen blik van alle toeschouwers op het
tooneel. Doch voor ik verder ga met eene beschrijving der voorstelling, is het
noodzakelijk in korte trekken den inhoud van het stuk te verklaren. Daarbij zal ik
mij niet verdiepen in de verschillende legenden, die tot grondslag van het stuk hebben
gediend en waaraan Wagner zijne stof heeft ontleend. Slechts den inhoud van het
stuk zelf, zooals het door Wagner is bewerkt, wensch ik in het kort weer te geven.
Zoo als men weet, bewerkt Wagner zoowel den tekst (h e t g e d i c h t moet men
volgens de Wagnerianen zeggen) als de m u z i e k zijner opera's (of liever
t o o n s c h e p p i n g , m u z i e k d r a m a ). Hij ontleent de stof aan legenden of sagen,
meestal van germaanschen oorsprong uit den tijd der middeleeuwen. Op deze wijze
bewerkte hij vroeger Tannhäuser, Lohengrin, Hans Sachs (in de ‘Meistersinger von
Nürnberg’) den ‘Ring des Nibelungen’ in vier drama's, en nu de sage van Parsifal.
Zij komt hierop neer.
De beker waaruit de heiland bij het laatste avondmaal heeft gedronken en waarin
ook door Josef van Arimathea het bloed werd opgevangen, dat aan het kruis uit de
wond door de speer veroorzaakt, vloeide, - benevens deze speer van den Romeinschen
soldaat Longinus zijn door engelen in den hemel opgenomen en later ter bewaring
toevertrouwd aan Titurel, een ridder zonder vlek of blaam. Deze bouwde op een berg
in noordelijk Spanje een burg, Monsalvat genaamd, waarin de heiligdommen werden
bewaard, de beker onder den naam van Graal. Deze had de wonderbare eigenschap
van hen te voeden die hem
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aanschouwden; terwijl zij die hieraan deelachtig waren, niet konden sterven. Eens
in het jaar, op goeden Vrijdag, daalde de Heilige Geest neer in den vorm eener duif
om de wonderkracht des graals te versterken. Titurel vormde eene ridderschap aan
den dienst des graals gewijd, alleen volkomen deugdzame ridders konden hierin
worden opgenomen; slechts de reine kon den weg naar den burg Monsalvat vinden;
voor elk ander was hij ongenaakbaar. De plicht der ridderschap was om overal de
verdrukte onschuld te helpen en te redden; hiertoe werden de ridders door den graal
uitgezonden, maar zij mochten zich niet bekend maken, anders verloren zij hunne
kracht. Een der ridders, Klingsor, was afvallig geworden, en door den graal verstooten.
De woede maakte zich nu van hem meester en hij besloot zich te wreken.
Daartoe gaf hij zich den duivel over en verkreeg van dezen toovermacht. Hiermede
schiep hij zich in de nabijheid van den Graalsburg een tooverslot, omringd door een
prachtigen bloementuin. Hij bevolkte dien met schoone jonge vrouwen, die alle
ridders, welke in de nabijheid kwamen, moesten verlokken en verleiden. Zoo trachtte
hij de graalsridders afvallig te maken, en dit gelukte hem maar al te goed, want reeds
vele waren gevangen en bleven in zijn tooverslot als prooi der verleiding. Titurel
zag dit met leede oogen aan, en wilde er een eind aan maken, door het tooverslot te
bestormen en te vernielen. Doch zich zelf te oud en zwak voor dezen tocht gevoelende,
gaf hij zijn ambt over aan zijn zoon Amfortas, die zich aan het hoofd der ridderschap
plaatste en met de heilige speer gewapend optrok naar het slot van Klingsor. Doch
helaas! hij zelf bezweek voor de verleiding. De bloemenkoningin trad hem te gemoet
en wist hem te verlokken; Klingsor ontnam hem de heilige speer,
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de ridders kwamen nog bij tijds om Amfortas te bevrijden, doch konden niet
verhinderen, dat Klingsor hem met de heilige speer zelve eene diepe wonde toebracht.
Sedert lijdt Amfortas de hevigste pijnen; nimmer wil de wonde sluiten of genezen.
Zoo dikwijls de heilige graal wordt vertoond, begint zij op nieuw te bloeden en
veroorzaakt den lijder de heftigste folteringen. De wond kan slechts genezen door
aanraking met de speer, die haar veroorzaakte. Daar deze echter in handen van
Klingsor is achtergebleven, bestaat hierop weinig hoop. Toch is Amfortas gedoemd
aan het hoofd der ridderschap te blijven, doch alle vreugde is uit den burg verdwenen;
het lijden van den koning, door eigen zonde veroorzaakt, drukt op al zijne volgelingen,
Ook de oude Titurel wordt meer en meer verzwakt, doch kan niet sterven zoolang
hij den graal blijft aanschouwen. In vurig gebed om verlossing van zijn lijden
neergezonken, heeft Amfortas in den droom een stem gehoord die hem verkondigde:
dat hij moet wachten op een reinen dwaas of onnoozele (T h o r ), die door medelijden
w e t e n d geworden ter verlossing is uitverkoren.
‘Durch Mitleid wissend
der reine Thor
harre sein,
den ich erkor.’

De duistere orakelspreuk heeft den moed van Amfortas iets verlevendigd en angstig
wacht hij de verschijning van zijn verlosser.
Deze verlosser zal zijn Parsifal, welke naam volgens Wagner beteekent r e i n e
d w a a s . Hij is de zoon van den ridder Gamuret en Herzeleide en werd na den dood
des vaders geboren. Zijne moeder heeft hem, om hem voor alle gevaren der
ridderschap te bewaren, midden in een woud alleen
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opgevoed en van alles onkundig gelaten. Ook in de kleeding laat zij hem geheel
eenvoudig opgroeien en houdt alle wapenen ver van hem; dit helpt al weinig, want
hij maakt zich zelven een boog en pijlen, waarmede hij alles treft wat rondvliegt.
Eens trok door het woud eene ridderschaar; Parsifal gevoelt zich hierdoor zoo
aangetrokken dat hij ze volgt, doch hij geraakt van den weg en dwaalt nu alleen rond
door het woud, gewapend met zijn boog, waarmede hij echter alle gevaren van zijn
hoofd weet af te wenden. Zijne moeder wacht hem te vergeefs terug en sterft van
verdriet. Hoe Parsifal zijne zending vervulde zal straks blijken.
Eene andere figuur, in het drama voorkomende, is de meest oorspronkelijke uit al
de scheppingen van Wagner.
Het is Kundry, de tooverheks; in het eerste gedeelte treedt zij op als de bode der
graalsridders, wien zij door haar snelle vaart, bij wijze eener walkyre, groote diensten
bewijst. Zij, namelijk, brengt hun kondschap van wat in verre streken gebeurt. Doch
zij spreekt zoo weinig mogelijk, ziet er woest en verwilderd uit, en verdwijnt telkens
op geheimzinnige wijze. In het tweede gedeelte treedt zij in geheel hervormde
gedaante op. Daar is zij in de macht van Klingsor en hem onderworpen. Deze roept
haar op, aan zijne tooverspreuken vermag zij geen weerstand te bieden, zij verschijnt
en is dan de koningin van den toovertuin, de verleidster bij uitnemendheid in heerlijk
schoone gestalte. Zoo was zij de bloemenkoningin, die Amfortas verleidde, en
daardoor de voornaamste oorzaak van het verval der graalridders. Tevens is zij de
Herodias, die om den Heiland, die zwijgend het kruis torschte, in het voorbijgaan
lachte. Toen trof haar zijn blik, en sedert is zij gedoemd op aarde rond te dolen en
steeds te lachen, wanneer de onschuld wordt belaagd. Zij kan alleen van haar
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vloek verlost worden, wanneer zij een man vindt die aan hare verleiding weerstand
biedt; doch deze is zoo groot, dat alle zijn bezweken, geen haar kon verlossen.
Met deze gegevens kunnen wij de opvoering afwachten en den loop van het drama
verstaan.
Zooals ik reeds meedeelde, werden de lichten verduisterd, toen alle toeschouwers
waren neergezeten en de voorstelling een aanvang nam. Machtig rezen de eerste
tonen van het onzichtbare orchest naar boven, een orchest bestaande uit meer dan
honderd man. Niettegenstaande het groote aantal klonk het geluid zacht en liefelijk;
vooral het koper, dat anders zoo ruw kan schetteren en in de Wagnersche compositiën
een hoofdrol vervult, was gedempt, zonder den eigenaardigen klank te verliezen.
Daar ging het gordijn op - of neen, de voorhang splitste zich in tweeën en werd aan
elke zijde opgeslagen, zoodat men het eerste tooneel voor zich had.
Het stelde voor een boschgezicht; oude stammen groeiden op den rotsachtigen
bodem en omgaven het tooneel met hun schaduwrijk gebladerte; ter zijde was een
meer, zoo fraai geschilderd dat men werkelijk meende het kabbelende water tusschen
het geboomte te zien. Het is vroeg in den morgen; de eerste zonnestralen verlichten
de toppen van het geboomte. De oude graalridder Gurnemanz, de strijdmakker van
Titurel, ligt nog ter ruste onder een grooten boom; twee edelknapen aan zijne voeten.
De morgenroep van den burg weerklinkt door het woud; de ridder ontwaakt, wekt
de sluimerende knapen; alle drie knielen neer en verrichten hun morgengebed. Een
tooneel van indrukwekkende schoonheid; deze drie zwijgend in den vroegen
morgenstond neergeknield te midden van het bosch; alleen het orchest doet zacht
het
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morgengebed hooren. Daarna staan zij op en zien in de verte Kundry aankomen; zij
vliegt op het tooneel geheel verwilderd met woeste, lang neerhangende haren; een
gordel van slangehuiden om de lenden, afhangende grauwe kleedij; zij komt uit verre
landen en brengt een fleschje met kostbare zalf tot verzachting van de wonde des
konings Amfortas.
Weldra wordt deze zelf op het tooneel gedragen omstuwd door ridders en knapen;
hij ligt op een rustbed, verheugt zich in den prachtigen morgen en gaat een bad nemen
in het frissche meer, in de hoop daarin wat afleiding voor zijne heftige smarten te
vinden. Hij dankt Kundry voor hare gave, want in hare persoonsverwisseling wordt
zij niet herkend. De treurige stoet gaat naar het water en verdwijnt van het tooneel.
Ridder Gurnemanz blijft weer met zijne knapen alleen en verhaalt hun de oorzaak
en geschiedenis der ziekte van den koning. Plotseling worden zij hierin gestoord;
een zwaan fladdert over het tooneel en valt door een pijl getroffen dood aan hunne
voeten neer. Groote verontwaardiging van ridders en knapen, die op het tooneel
stormen, want in het gebied van den graal zijn de dieren heilig en mag nooit een
omgebracht worden. Weldra wordt de schuldige opgebracht; het is Parsifal, in zijne
eenvoudige kleeding, met bloot hoofd, armen en voeten; den boog nog in de hand.
Gurnemanz ondervraagt hem, doch bekomt nauwelijks antwoord. Parsifal weet niets,
noch van waar hij komt, noch waar hij heen gaat, noch hoe hij heet of welke zijn
ouders zijn; hij is eenvoudig met zijn boog van zijne moeder weggeloopen en heeft
in onbedachtzaamheid de zwaan in hare vlucht geschoten. Kundry hoort op den grond
liggende dit gesprek aan en voegt er bij, dat zij zijne moeder heeft gezien; toen was
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zij stervende van verdriet. In gramschap vliegt Parsifal op haar toe, doch Gurnemanz
weerhoudt hem en brengt hem onder het oog hoe slecht hij gedaan heeft; Parsifal
zinkt ineen van schaamte en wordt door beide liefderijk ondersteund. Daarna verdwijnt
Kundry op geheimzinnige wijze, zij hoort den tooverroep, en machteloos, hoe ook
tegenstrevend, voelt zij zich overmannen door den slaap. Zij sleept zich met moeite
in het kreupelhout, legt zich daar neder en blijft verder onzichtbaar.
Gurnemanz voelt zijne belangstelling voor den onschuldigen knaap ontwaken en
vermoedt, dat deze de beloofde reine dwaas kan zijn. Althans hij wil het beproeven
door hem mee te nemen naar den Graalsburg, waar de groote plechtigheid van het
onthullen van den graal zal gevierd worden. Is Parsifal niet rein, dan kan hij den burg
niet betreden. Zoo geleidt hij hem daarheen, en als Parsifal vraagt, wie is de graal,
is het antwoord, dat hij het wel zien zal en tot de kennis zal komen, indien hij voor
zijn dienst is uitverkoren.
Nu krijgen wij een tooneel, waarvan de weerga in geen opera of drama is te vinden.
De beide mannen stappen voort doch blijven steeds op het tooneel. In dien tijd
verandert de omgeving; het bosch verdwijnt langzaam, eerst komt het woestere woud
met kale rotsen, dan onderaardsche gangen, die uitkomen op den Graalsburg, zoo
verschijnt langzaam de ridderzaal op het tooneel en is het of men met de beide
wandelaars den geheimzinnigen weg heeft afgelegd. De muziek volgt deze
verwisseling; eerst duister en woest, worden de klanken allengs regelmatiger; weldra
doet het klokgelui van den burg zich hooren in een enkel thema, dat altijd en door
alles heen blijft klinken - deze tonen naderen en lossen zich op in den riddermarsch
en het koor der graal-
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ridders. Het tooneel stelt nu de groote zaal van den burg voor; hoog boven eindigt
zij in een met sterren bezaaid koepelgewelf, waardoor het licht komt. Aan beide
zijden wordt eene deur geopend en treden de ridders in statigen optocht binnen; onder
het zingen van een koor zetten zij zich aan lange tafels neder. Het koor wordt
vervangen door een ander, dat onzichtbaar ter halve hoogte van de zaal is geplaatst,
en dit gaat over in een derde koor van jeugdige stemmen evenzoo onzichtbaar in de
uiterste hoogte van den koepel.
Intusschen zijn Gurnemanz en Parsifal in het gevolg der ridders medegekomen;
de eerste plaatst zich onder zijne makkers aan de tafel; de laatste blijft gedurende het
geheele tooneel als van al zijne zinnen beroofd roerloos staan en staart het wonderlijke
tooneel, dat zich nu ontrolt, aan.
Amfortas wordt op een rustbed naar zijn troon gebracht aan het hoofd der tafels.
De stem van den ouden Titurel, die zelf onzichtbaar blijft, doet zich hooren en roept
zijn zoon op om zijn heilig ambt te vervullen. Deze deinst hiervoor, in vertwijfeling
door de heftige smarten die hem aangrijpen, terug; doch zijn tegenstreven baat niet,
de graal moet onthuld worden, opdat de ridderschap worde gespijzigd en het leven
van Titurel verlengd. Zoo wordt Amfortas genoodzaakt tot de uitoefening der voor
hem zoo smartelijke plechtigheid; de edelknapen dragen het gouden kastje aan,
waarin de graal is besloten. Amfortas opent dit en haalt den heiligen beker te
voorschijn. Het licht in de zaal verduistert, Amfortas heft den beker in de hoogte;
deze begint op geheimzinnige wijze te gloeien en werpt schitterende stralen over het
geheele tooneel. De ridderschap knielt neer, alles zwijgt in eene verrukking, die door
het orchest wordt weergegeven. Langzamerhand verduistert de graal, het gewone
licht keert terug; de
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korven zijn gevuld met brood, de schenkkannen met wijn. Het maal heeft plaats
onder beurtzang der drie koren. Amfortas is op zijn rustbed neergezonken, de wonde
is weer gaan bloeden en veroorzaakt hem de heftigste smarten. Eindelijk verdwijnen
de ridders in optocht, zooals zij gekomen zijn, en wordt Amfortas weggedragen.
Gurnemanz treedt op Parsifal, die steeds zwijgend in een hoek heeft gestaan, toe en
vraagt hem of hij begrepen heeft, wat hij zag. Deze schudt het hoofd als wezenloos,
doch met de hand op het hart, als had hij daar eene pijnlijke wonde ontvangen. Daarop
neemt Gurnemanz hem hij een arm en duwt hem een achterdeurtje uit onder den
uitroep: ‘gij dwaas, laat hier voortaan de zwanen met vrede en zoek liever de ganzen
op.’ Mismoedig, dat zijne verwachting is teleurgesteld, voegt hij zich achter de
vertrekkende ridderschaar, doch nog eer hij als de laatste de zaal heeft verlaten en
het tooneel gesloten wordt, weerklinkt uit den koepel van het gewelf eene enkele
stem zacht zingende:
Durch Mitleid wissend
der reine Thor,

gevolgd door het koor van knapen, met deze troostrijke woorden:
‘Selig im Glauben,’

dat wegsterft in de hoogste tonen. Een slot van onbeschrijfelijke werking.
Twee uur had dit eerste bedrijf geduurd. Nu spoedde zich een ieder naar buiten,
want tusschen elke twee bedrijven was een half uur pauze. De natuur daarbuiten
werkte mede tot verhooging van den indruk. Gedurende de uitvoering had zich een
onweer saamgetrokken; reeds was het losgebarsten met donderend geweld; thans
trok het verder. Terwijl de eene
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zijde van den hemel nog in zwarte wolken was gehuld, waaruit de bliksemstralen
onophoudelijk neersloegen, klaarde het aan de westzijde op; de blauwe hemel werd
zichtbaar; de zon boorde door de wolken, wierp hare stralen over het liefelijke
landschap en gaf een prachtigen regenboog te aanschouwen, zoo groot en schoon
als ik slechts zelden heb gezien; zijne beide voeten stonden zichtbaar in de groene
weide van het dal, zijn top verhief zich ten hemel en stak tegen de donkere wolken
schitterend af.
In den laatsten zomer werd het weer herhaaldelijk ongunstig voor de reizigers
genoemd. Doch ten onrechte, want den waren reiziger is a l l e weer g o e d weer. Zij
die op reis verlangen, dat de zon altijd zal schijnen en nooit door een wolkje worden
verduisterd; zij die er zich op beroemen, dat op hun geheelen tocht geen druppel
regen is gevallen, zijn de ware reizigers niet. Of leert men de menschen kennen,
wanneer men ze nooit anders dan in het zondagspak ziet? Zoo is het ook met de
natuur. Hare grootste schoonheid bestaat in de afwisseling en verscheidenheid; eene
afwisseling die zich niet alleen openbaart in de verandering van tooneel, maar ook
van de omstandigheden waaronder het zich vertoont. Zoo is een berggezicht liefelijk
in zonneschijn, niet minder indrukwekkend in regen en storm. Bij aanhoudende hitte
en zonneschijn stijgen de nevelen op en beletten het vrije uitzicht; stof bedekt wegen
en bosschen, veroorzaakt eene vale tint, die alle kleurschakeering wegneemt. Dit is
juist het minst gunstige weer bij vermoeiende bergtochten. Wanneer echter het onweer
samentrekt om de toppen van het hooggebergte, weldra de regen neerstroomt met
een geweld dat men in de vlakte niet kent, de stormwind raast door het geboomte,
dan moge de reiziger door angst wor-
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den overvallen - het is slechts van korten duur. Weldra trekt het onweer voorbij, de
wolken verzamelen zich en trekken op, de zonnestralen breken door met nieuwe
kracht. De nevelen zijn neergeslagen en daardoor is het uitzicht opgeklaard; bloemen
en groen prijken in de frischte kleuren en bonte verscheidenheid van tinten, terwijl
de duizende regendroppen als zoovele edelgesteenten aan de bladeren schitteren.
Nooit vertoont de natuur zich heerlijker dan op zulk een oogenblik. Zoo was het ook
hier. De aanblik op stad en omgeving gaf van dit standpunt het liefelijkste landschap
te aanschouwen dat men zich denken kan.
Weldra werd het signaal voor den aan vang van het tweede bedrijf gegeven en
spoedde zich een ieder naar zijne plaats. Hij, die er niet bij tijds was, werd niet meer
binnengelaten, want gedurende de voorstelling mocht niets of niemand de rust
verstoren.
Weder werden de lichten verduisterd en zaten wij allen in spanning de heropening
van het tooneel te verwachten. De inleiding klonk uit de diepte; thans niet rustig als
bij het eerste bedrijf, maar gejaagd, opklimmende tot woeste en bruisende hartstocht.
Daar splitst zich het gordijn en zien wij voor ons het binnenste van het tooverslot.
Klingsor zit in zijne werkplaats en is bezig met geheimzinnige machtspreuken Kundry
op te roepen. Want reeds ziet hij in zijn tooverspiegel Parsifal naderen, en hij weet
dat deze eenvoudige jongeling een gevreesde vijand is, tegen wien de sterkste
toovermiddelen moeten in het werk gesteld worden. Zoo roept hij Kundry op om
hem hierin bij te staan. Een blauwe damp verspreidt zich over het tooneel, daaruit
verschijnt Kundry, nauwelijks zichtbaar in den nevel. Met een zwaren zucht, als
ontwaakt zij zoo uit diepen slaap, verrijst zij uit

Los en vast. Jaargang 1882

316
den bodem en vraagt wat haar meester begeert. Een heftige strijd ontspint zich hier;
Kundry verzet zich om op nieuw de rol van verleidster te spelen; de sterkste middelen
van Klingsor zijn noodig om haar te dwingen. Intusschen is Parsifal steeds meer
genaderd; de ridders, die in dienst van Klingsor zijn geraakt, trekken uit om hem te
bestrijden, maar vallen voor zijn sterken arm. Met een wanhopigen kreet verzinkt
Kundry in de diepte om hare taak te gaan vervullen. Klingsor wendt zich naar het
krijgstooneel en ziet zijne ridders wijken, maar hij rekent vast op de verleiding van
Kundry, waarvoor vroeger zelfs Amfortas is bezweken. Nu zinkt het geheele
tooverslot in de diepte weg, en zien wij ons verplaatst in den toovertuin. Reusachtige,
bontgekleurde bloemen komen van alle zijden te voorschijn, afgewisseld door de
schoonste planten in alle schakeeringen van groen. De bloemenmeisjes loopen,
verschrikt door den gevoerden strijd, over het tooneel. Daar verschijnt in de verte
over een stuk van een muur Parsifal, zijn wapen in de hand. Eerst wijken de meisjes
verschrikt terug, dan naderen zij hem en worden vertrouwelijker. Zij tooien zich met
bloemen op de meest fantastische wijze en groepeeren zich om hem heen. Parsifal
weerstaat de verzoeking; hij laat zich door de bloemenmeisjes niet bekooren; haar
fraai gezang, hare liefkozingen baten niet; hij is ongevoelig en wil reeds ontvluchten
- daar hoort hij zich van achter een bloemenhaag bij zijn naam roepen. Getroffen
blijft hij staan en keert zich om naar de zijde, van waar de stem weerklonk. De
bloemen wijken uiteen, en eene jeugdige vrouw in volle schoonheid en schitterend
gewaad, komt, half liggende op een rustbed, te voorschijn. Het is Kundry in hare
tweede gestalte. Zij wenkt de bloemenmeisjes terug te gaan. Zij wil alleen met Parsifal
blijven; zij ziet wel dat
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al de gewone tooverkunsten en verleidingsmiddelen hier niet baten; andere, sterkere
moeten worden aangewend. Nu is hare taak begonnen. Meesterlijk is dit
verleidingstooneel van het begin tot het einde doorgewerkt. De gewone middelen,
die men zoo dikwijls op het tooneel hoort, blijven hier achterwege. Langs anderen
weg laat Wagner Kundry te werk gaan en toont hier zijn groote meesterschap in het
behandelen der hartstochten. Eerst begint zij op zachten toon van Parsifals moeder
en vader te verhalen. Zij herinnert hem, hoe treurig Herzeleide na den vroegen dood
van haren ridderlijken gemaal achterbleef. Dan schetst zij op aandoenlijke wijze hoe
deze Parsifal heeft opgeleid, haar eenigen troost, en hoe haar hart werd gebroken,
toen hij haar verlaten had. Aan Kundry heeft zij opgedragen den laatsten groet aan
haren zoon over te brengen - daartoe is zij hier verschenen en heeft Parsifal geroepen.
Dit is juist de gevoelige snaar bij Parsifal, de eenige die bij hem trilt, - diep getroffen
staat hij daar en wordt overweldigd door berouw en smart. Hiervan maakt Kundry
gebruik, en omarmt den neergebogene als om hem te troosten. Doch als door den
bliksem getroffen, staat Parsifal op en stoot Kundry van zich. Op eenmaal herinnert
hij zich Amfortas; het is als gevoelde hij diens wonde aan zijn hart; het diepste
medelijden bevangt hem, want hij doorziet, dat op deze wijze Amfortas voor de
verleiding is bezweken en hierin de oorzaak zijner rampen is gelegen. Zoo werd hij
volgens de spreuk: d o o r m e d e l i j d e n w e t e n d . Doch Kundry heeft hare
verleidingsmiddelen nog niet uitgeput. Handig maakt zij van dien ommekeer in
Parsifals zielstoestand gebruik. Juist op dit medelijden zal zij werken. Nu openbaart
zij aan Parsifal wie zij is, hoe zij als Herodias gedoemd is op aarde rond te zwerven,
tot zij verlost wordt. Hij moet
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haar verlosser zijn; door met haar te gaan, zullen zij beide gered zijn. Doch Parsifal
doorziet den kunstgreep en laat zich daardoor niet verleiden. ‘Neen,’ roept hij, ‘dan
waren wij beide voor eeuwig verdoemd. ‘Wijs mij den weg naar den Graalsburg,
naar Amfortas, en ik zal u redden.’ Thans stijgt hare woede ten top. Naar dien man,
die zoo verachtelijk voor hare verleiding bezweek en zich de heilige speer liet
ontrooven, dat nooit. In den heftigsten hartstocht uitbarstende wijdt zij Parsifal aan
eeuwig ronddolen; nooit zal hij dien weg vinden, al vond hij alle wegen der wereld.
Buiten machte hem te weerhouden, roept zij haar meester te hulp. En terwijl Parsifal
haar van zich stoot en wil ontvluchten, verschijnt Klingsor op de tinnen van zijn slot;
hij is gewapend met de heilige speer, werpt die op Parsifal, maar kan hem niet treffen;
Parsifal grijpt haar in de vlucht, slaat met haar een kruis en spreekt den vloek over
het tooverslot uit. Als in een wervelwind en met een donderslag vergaan in een
oogenblik slot en bloementuin. Verstrooid liggen de bloemenmeisjes als vernietigd
op den bodem; ook Kundry is neergevallen, Klingsor verdwenen. Een bouwval en
woestenij zijn in de plaats getreden van al die heerlijkheden; slechts de toppen van
het sneeuwgebergte verheffen zich in het verschiet en zien kalm op deze ruïne neer.
Parsifal klemt de heilige speer in de handen en verlaat dit tooneel van verwoesting;
nog eenmaal keert hij zich om en wendt zich tot Kundry, die, op den grond uitgestrekt,
het hoofd even opheft: ‘gij weet, waar gij mij eenmaal terug kunt vinden,’ roept hij
haar toe en verdwijnt; - tegelijk sluit zich het voorgordijn.
Eenige rust na dit hartstochtelijk tooneel was niet onwelkom. Buiten getreden
genoten wij het tooneel van de ondergaande zon; geen spoor van storm of onweer
was meer
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aan den helderen hemel te vinden. Verkwikkend was de wandeling langs het
heuvelpad naar het uitspanningsoord Bürgerreuth in de nabijheid; een plek bekend
door den heftigen strijd, die hier bij vorige uitvoeringen in de pauzen tusschen
Wagnerianen en anti-Wagnerianen werd gevoerd. Thans bemerkte men niets van
strijd; groepsgewijze stonden de talrijke gasten elkander hunne indrukken mee te
deelen, maar één gevoel van bewondering bezielde allen. Enkele opmerkingen werden
wel gemaakt, doch van heftige tegenstanders was niets te bespeuren.
Het derde en laatste bedrijf ving aan. Bij het uiteenrollen van den voorhang zag men
zich thans verplaatst in eene bloemenweide. Doch niet de toovertuin van het vorige
tooneel met zijne schitterende kleuren - een zachte tint lag hier over heen; meer een
natuurlijke tuin van in het wild groeiende bloemen, ontluikende in de heerlijke dagen
der lente, want het was goede Vrijdag, gevierd in de zuidelijke natuur. Vóóraan eene
bron onder afhangend geboomte; aan de andere zijde eene hut op den voorsprong
van het gebergte. Ridder Gurnemanz is weer daar, nu in hoogste grijsheid; moeilijk
in gang, gebroken van smart. Hij leidt het kluizenaarsleven in de hut, want op den
Graalsburg is het treurig gesteld. Titurel gestorven; Amfortas in toenemend lijden
de dood als verlossing aanroepende; de ridders als een verstrooide kudde zonder
herder. Vele jaren zijn sedert het laatste tooneel verloopen. Daar hoort Gurnemanz
gesteun in het bosch, hij gaat er heen en vindt Kundry verstijfd; kleeding als in het
eerste tooneel. Hij haalt haar uit het struikgewas te voor-

Los en vast. Jaargang 1882

320
schijn en tracht het leven terug te roepen. Dit gelukt hem; zij ontwaakt, maar is niet
meer de woeste heks van vroeger. Ook zij is gebroken; alle wildheid geweken ootmoedig schrijdt zij voort en spreekt slechts een enkel woord: d i e n e n . Dit is
hare tweede en laatste gedaanteverwisseling. Zij maakt zich gereed als nederige
dienstmaagd van Gurnemanz op te treden, die dit afwijst; - daar nadert een ridder,
in demoedige houding. Gurnemanz vraagt naar het doel van zijn tocht en de oorzaak
zijner neerslachtigheid; - de ridder geeft geen antwoord. Gurnemanz verkondigt hem,
dat het goede Vrijdag is en hij zich op het gebied van den heiligen graal bevindt. De
ridder ontdoet zich zwijgend van harnas en helm, plaatst de speer voor zich op den
grond, knielt neer en verzinkt in een zwijgend maar vurig gebed, dat weer door het
orchest alleen wordt weergegeven. Nu herkent men Parsifal, maar ook als herboren;
hij is niet meer de onbesuisde knaap, de reine dwaas, maar een edele ridder, gehard
door leed en tegenspoed, de sporen van diepe smart in zijn geheele wezen. Gurnemanz
ziet hem aan en herkent hem; tegelijk valt zijn oog op de speer, en, o verrukking! hij
herkent de heilige speer, zoo lang vermist, die alleen redding in diepen nood kan
geven!
Ook Parsifal herkent hem en verhaalt van zijn lijden, van zijne omzwervingen en
strijd, hoe hij te vergeefs lange jaren den weg naar den Graalsburg heeft gezocht,
maar steeds op dwaalwegen werd gebracht, zoodat hij wanhoopte hem ooit terug te
vinden. Trouw heeft hij de heilige speer met zich gevoerd, haar nooit gebruikt, om
haar niet te ontheiligen, want ongerept wil hij haar naar den burg brengen, om
Amfortas, wiens lijden hem steeds voor den geest staat, te genezen. Onverwacht is
op dezen goeden Vrijdag het doel
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bereikt. Voor dat zij opgaan naar den burg om de heilige zending te vervullen, moet
Gurnemanz hem tot koning der ridderschap zalven. Want daartoe is hij thans
uitverkoren. Plechtig verricht Gurnemanz deze handeling aan de bron. Intusschen is
ook Kundry als dienende maagd zwijgend genaderd. Het eerste werk van Parsifal na
zijne zalving is haar te doopen en daardoor van den vloek die op haar rust, te
verlossen. Nu lacht zij niet meer - in heete tranen, de eersten die zij liet, zinkt zij als
de boetvaardige aan zijne voeten neder, daarmede is hare verlossing verricht.
Doch reeds doen de klokken van den burg zich hooren het bekende thema uit het
eerste bedrijf klinkt als uit de verte; en het drietal maakt zich gereed op te gaan.
Dezelfde verandering van tooneel als in het eerste bedrijf moest hier plaats hebben
- doch, om welke reden ook, thans blijft zij achterwege. De muziek speelt door; maar
in dien tusschentijd sluiten zich de gordijnen om, wanneer zij weer opengaan, terstond
de ridderzaal uit het eerste bedrijf te vertoonen.
Een treurmarsch doet zich hooren. Plechtstatig komen de ridders in twee rijen
binnen; de een voert de lijkkist van Titurel; de ander den heiligen graal in het gouden
kistje, en Amfortas op zijn rustbed er achter. Zij heffen op treurende wijze een
beurtzang aan. Amfortas wordt op den troon gedragen, het kistje met den graal voor
hem neer gezet; de lijkkist van Titurel op het tooneel geplaatst, de ridders groepeeren
zich hierom heen. Het geheel vormt een tafreel van rouw en droefheid. Nog eenmaal
zal Amfortas als boete voor den dood zijns vaders den graal onthullen. Op het
oogenblik dat hij hiertoe zal overgaan, rijst hij op; in vertwijfling stort hij zich onder
de ridders, rijt de kleeren open die zijne borst bedekken en roept hun toe, dat zij het
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zwaard in de brandende wonde steken, en zoo een einde maken aan zijn lijden; dan
eerst zal hij verlost zijn. Verschrikt wijken de ridders uiteen; geen waagt zich aan
deze droeve taak. Daar verschijnt Parsifal, - gevolgd door Gurnemanz en Kundry de heilige speer in de hand. Hij treedt op Amfortas toe, raakt de wonde aan met de
punt van de speer - eene heilige siddering bevangt hem, de wonde sluit zich en is
genezen. Nu doet Parsifal zich als de gezalfde koning kennen en neemt het ambt van
Amfortas over. Hij nadert den graal, neemt hem uit het kistje en houdt hem boven
het hoofd. Op nieuw begint de graal te gloeien; eene witte duif daalt van boven op
hem neer; het is de Heilige Geest, die op goeden Vrijdag de wonderkracht van den
beker komt versterken - alle knielen in aanbidding neer. Amfortas huldigt Parsifal,
Kundry is aan zijne voeten ontzield neergevallen. Uit het koepelgewelf klinkt nog
eenmaal het koor van knapen, nauwelijks hoorbaar, tot de stemmen zich in de hoogte
van den tempel verliezen. Over dit tooneel sluit zich de voorhang.
Thans kon de geestdrift der toehoorders zich niet langer bedwingen; waren
toejuichingen gedurende de voorstelling niet geoorloofd - en zeer terecht, want niets
is hinderlijker dan het geklap en getrap, gevolgd door eene buiging van den acteur,
dikwijls midden in eene dramatische scène - nu het geheel was afgeloopen en het
tooneel gesloten, kende de opgewondenheid geene grenzen en uitte zich in luidruchtig
gejubel, waarbij allen opstonden en zich omkeerden.
En ja, daar verrees de toonkunstenaar uit den achterhoek zijner loge, waar hij zich
tot nu toe bescheidenlijk had verborgen. Daar stond hij te midden van zijn gezin;
niet in de ernstige trekken waarmede hij wordt afgemaaid, maar als
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een vriendelijke oude heer, knikkende tegen de jubelende schare. Achter hem verrees
een niet minder vermaard toonkunstenaar. Daar stond Liszt, de welbekende virtuoos,
thans abt en het kleed dier waardigheid dragende. Oud is hij zeker, maar toch steeds
bewegelijk met levendige trekken. Wel mocht hij getuige zijn van den triomf; hij,
die de eerste werken van Wagner in hunne waarde had erkend, toen zij nog
onopgemerkt werden voorbijgegaan; - die met woord en pen strijd had gevoerd voor
de nieuwe door Wagner geopenbaarde richting in de kunst; - die alles had gedaan
om de eerste opvoeringen, waaraan zoovele moeilijkheden waren verbonden, door
te zetten en onder zijne leiding liet plaats hebben; - die hem altijd ter zijde had gestaan,
waar hij werd vervolgd en miskend; - daar stond hij nu bij den kunstenaar, die
eindelijk het toppunt van roem heeft bereikt.
Want het valt ook door de heftigste tegenstanders van weleer niet meer te ontkennen,
dat de overwinning van Wagner met dit werk eene volkomene is. Bij den
Nibelungenring, voor eenige jaren opgevoerd, was het kamp nog verdeeld. Toen had
men twee partijen, die elkander op de heftigste wijze bekampten, zoo zelfs dat,
wanneer de woorden en argumenten niet sterk genoeg waren, de vuisten, bierkannen
of andere bij de hand liggende wapens te hulp werden geroepen om kracht te geven
aan het betoog. De vermakelijkste tooneelen van dergelijken strijd hadden toen
dagelijks plaats en wisselden het tooneel in den schouwburg af. Thans niets van dat
alles. Tegenstanders waren er niet
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meer, - of zoo al enkelen zich hier bevonden, hielden zij zich stil. De pers van binnenen buitenland is nagenoeg eenstemmig in den lof. Enkele stemmen van afkeurende
kritiek doen zich nog wel hooren, doch zij staan op zichzelf en vinden geen weerklank
meer.
Paul Lindau, die al het bijtende van zijn vernuft had aangewend om de Nibelungen
belachelijk te maken, zwijgt. Max Kaldeck, de correspondent der Wiener Allgemeine
Zeitung, een niet minder heftig anti-Wagneriaan, bepaalt zijne aanmerkingen thans
tot het stuk en roemt de muziek. H a n s l i c k , de meest bekende Weener criticus,
mede een der bekwaamste tegenstanders van vroeger, kan zich nog niet gewonnen
geven. Doch zijn hoofdargument komt nu hierop neer, dat, moge thans Wagner de
alleroverheerschende richting in de muziek aangeven, de toekomst nog wel een ander
genie zal baren, dat Wagner ter zijde stelt en den weg van Mozart, nu verlaten, weder
betreedt. Een zwak argument, want elk kunstenaar, in welke richting zijn geest zich
uiten moge, zal rekening moeten houden met de werken zijner voorgangers.
Waar het anderen critici aan argumenten faalt, trachten zij het met een paar
spitsvondigheden of grappen van minder allooi goed te maken. De een heeft er dit
op gevonden.
Vraag: wat is het onderscheid tusschen Köningsberg en Bayreuth? Antwoord: de
eene is de stad ‘d e r r e i n e n Ve r n u n f t ,’ (zinspeling op Kant, hoogleeraar te
Köningsberg, en een zijner voornaamste werken); de ander de stad ‘d e r r e i n e n
T h o r h e i t .’
Een ander brengt verband tusschen de onmiddellijke nabijheid van het
Wagner-theater en het grootste krankzinnigengesticht van Beieren, dat zich werkelijk
vlak tegenover het
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eerste bevindt. Anderen zoeken de aardigheid hierin, dat zij alle ontsnapte gekken
laten terugvinden in Bayreuth; zij lijden thans, heet het, aan de Wagnermanie, de
ergste en ongeneeslijkste van allen.
Hieruit blijkt wel, hoe de storm is bedaard, en de donderwolken, die zoo menigmaal
het hoofd van Wagner hebben omringd, zich terugtrekken. Trouwens, deze gang van
zaken is een natuurlijke. De richting van Wagner is nieuw en breekt met de traditie.
Hoe kon zij dan onmiddellijk ingang vinden? Dat zou in strijd zijn met hetgeen de
geschiedenis der kunst ons leert. De grootste muziekale geniën van vroeger dagen,
zooals Mozart en Beethoven, hebben juist hetzelfde ondervonden; wanneer men
hunne levensbeschrijving met aandacht leest, verwondert men er zich over, geheel
denzelfden strijd, denzelfden tegenstand, dezelfde argumenten van nu terug te vinden.
De opera's van Mozart werden door de kritiek van die dagen met minachting
bejegend; de werken van Paisiello, Salieri en andere thans geheel onbekende
toonzetters, veel hooger verheven en als modellen van heerlijke melodie aan Mozart
voorgehouden. De sinfonia eroica van Beethoven vond aanvankelijk niets dan
afkeuring, ook bij de beste beoordeelaars van die dagen. Zij werd achtergesteld bij
de sinfoniën van Kalliwoda en anderen, die wij thans nauwelijks meer kennen. Een
ander werk van Beethoven, de 9de sinfonie met koren, thans algemeen als het hoogste
instrumentale kunstwerk bekend, werd een barbaarsch stuk genoemd, en wel door
een man van niet minder gehalte dan Spohr, in wiens autobiographie men deze
beoordeeling nog lezen kan. Waar het derhalve eene nieuwe kunstrichting betreft,
is het oordeel van tijdgenooten, en vooral van hen die in de heerschende
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richting bovenaan staan, niet afdoende. Maar, kan men en niet zonder grond,
opmerken: indien het oordeel der kenners ten opzichte van een kunstwerk zoo weinig
waarde heeft, welke beteekenis hebben dan de toejuichingen eener schare, die
gemiddeld toch minder op de hoogte is van de eischen der kunst dan zij die gewoon
zijn het publiek voor te lichten? Gewoonlijk is dit zeker het geval. De luidruchtige
toejuichingen van een talrijk publiek hebben weinig innerlijke waarde, getuige de
opgewondenheid, waarmede soms de ergste prullen van de tegenwoordige Fransche
school worden ontvangen. Dit neemt niet weg, dat bij een kunstwerk, waarin met
oude traditiën wordt gebroken en een nieuwe weg ingeslagen, de ontwikkelde
volksstem meestal vooruit is op die der zoogenaamde kenners. De don Juan van
Mozart werd te Praag door eene aanzienlijke schare, die den schouwburg bij de eerste
opvoeringen van dit kunstjuweel tot in den nok vulde, op de levendigste wijze
toegejuicht, toen de kritiek nog een bedenkelijk zwijgen in acht nam. De opera's van
Gluck te Parijs opgevoerd, trokken avond aan avond de menschenmassa naar den
schouwburg, terwijl de kunstcritici nagenoeg eenstemmig waren in de scherpste
afkeuring. Het kunstminnend publiek, in de edelste beteekenis genomen, is veelmeer
ontvankelijk voor nieuwe richtingen, nieuwe vormen, nieuwe combinatiën, dan zij
die gewoon zijn bij hunne beoordeelingen altijd te rade te gaan met hunne
herinneringen, hunne kennis en ervaring omtrent vroegere reeds lang geijkte
kunstwerken.
Zoo blijkt dan, dat noch de afkeurende kritiek van vakgenooten, noch de toejuiching
en toestrooming eener volksmenigte afdoende kenmerken zijn voor de waarde van
een kunstwerk. Dwaas is hij die daarop wil afgaan en zijn oordeel
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laat rusten. Slechts zelfstandig, nauwgezet en vooral onbevooroordeeld onderzoek
kan eenig denkbeeld omtrent de innerlijke waarde van een kunstwerk geven.
Zoo is het ook met de toonscheppingen van Wagner, die het sterkst worden
afgekeurd door hen die er het minst mede bekend zijn.
Wagner heeft in zijne muziekale drama's gebroken met den ouden vorm; met de
indeeling in aria's, duetten, enz., die ieder voor zich een afzonderlijk geheel vormen
en zonder schade uit de muziek kunnen genomen worden, zoodat de opera een
samenstel dezer niet of slechts los verbonden deelen is. Bij hem vormt de muziek
één geheel, even als het drama, en volgt dit in al zijne wendingen. Zijn doel is: door
middel van de muziek de hoogste uitdrukking te geven aan de gevoelens en
handelingen die op het tooneel worden geuit of verricht.
Bij hem vindt men niet het onzinnige, dat de samenzweerders elkander luidkeels
en herhaaldelijk toeschreeuwen: p a r l o n s b a s ! of de gelieven een kwartier lang
zingen: laat ons vluchten, laat ons vluchten! op het oogenblik dat zij achtervolgd
worden. Evenmin houdt hij er van om de werkwoorden op muziek te conjugeeren,
zoo aardig reeds lang geleden door den ouden heer Smits gepersifleerd.
Bij Wagner gaat de handeling steeds voort, de muziek volgt getrouw het woord
en de handeling, geeft er slechts door hare gevarieerde en zooveel verder reikende
middelen scherper uitdrukkingen en hooger beteekenis aan.
Van daar, dat het orchest in zijne drama's zulk eene groote beteekenis verkrijgt.
Daar vindt men de uitdrukking terug
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van alles wat op het tooneel voorvalt: het zij het bosch met zijne geheimzinnige
geluiden, het zij den tempel in zijne indrukkende bouworde. Dan weer beschrijft het
de natuurverschijnselen die op het tooneel plaats hebben; den storm, de zonneschijn,
het invallen der duisternis, het aanbreken der lente. Hooger nog wordt de beteekenis,
waar het de hartstochten weergeeft der personen van het drama; toorn, woede,
wraakzucht, daartegenover liefde, trouw, geloof en hoop. Geheele handelingen
worden op meesterlijke wijze door het orchest teruggegeven: men denke slechts aan
den vliegenden rit der Walküre, den doodenmarsch van den held Siegfried, het
toovervuur, waarmede Wodan Brunhilde omgeeft, het smeden van het zwaard
Nothung. Hierin is Wagner ongeevenaard en openbaart hij zijn hoogste kracht. Het
middel, dat hij veeltijds aanwendt, waarover zooveel is gestreden, dat soms zoo sterk
is veroordeeld, door anderen hemelhoog geprezen, is het gebruik der zoogenaamde
‘l e i t m o t i v e n .’ Elke persoon, elke voorname handeling heeft een eigenaardig
motief, meestal zeer kort; het weerklinkt in het orchest zoo dikwijls die persoon
optreedt, en zelfs wanneer er van hem sprake is. Ongetwijfeld heeft dat middel zijne
schaduwzijde. Men moet al zeer muziekaal gevormd zijn, een sterk geheugen hebben
en de muziek vooraf goed hebben bestudeerd, om al de motieven te herkennen en
van elkaar te onderscheiden.
En de motieven zijn zoo talrijk! Hoevele de ring des Nibelungen telt, zou ik
moeilijk kunnen zeggen, maar de Parsifal heeft, goed geteld, meer dan dertig
hoofdmotieven, de kleinere, die weinig optreden en minder scherp zijn, daargelaten.
Doch wat ook op het gebruik dezer motieven moge aan te merken zijn, buiten
twijfel wordt daarmede herhaaldelijk
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een wondervol, bekoorlijk of indrukwekkend effect te weeg gebracht. Als voorbeeld
neem ik het Parsifal-motief. Het is kort (zes maten) en karakteristiek, zoodat men
het zoo dikwijls het weerklinkt, gemakkelijk herkent. Bij het eerste optreden van
Parsifal klinkt het eenvoudig als eene bloote aankondiging, zoo dikwijls hij later
weerkomt hoort men het steeds in afwisselende gedaante. Bij zijn lijden en strijden
klinkt het gedempt, droefgeestig, - gaat over door vele modulatiën en toonsoorten;
herhaaldelijk in mineur, soms doorbroken of geknot. Waar hij overwint, wordt het
getransfigureerd; als hij zegeviert over Kundry, klinkt het krachtig; doch, alles
overtreffend, als een lied van triomf, davert het waar hij tot koning der ridderschap
wordt gezalfd en zijn ambt aanvaardt. Menig dergelijk voorbeeld zou ik kunnen
aanhalen; zoo b.v. het graalsmotief, dat reeds in de inleiding voorkomt en zich telkens
laat hooren waar van den heiligen graal sprake is; overweldigend weerklinkt het
onder harpaccoorden, waar de graal wordt onthuld en in vurigen gloed schittert.
K u n d r y heeft niet minder dan drie hoofdmotieven: één heeft betrekking op hare
woestheid als bode der ridders; het is eene scherpe rythmische figuur, die afdaalt
door vier octaven; een ander geeft haar weer in al hare bekoorlijkheid als koningin
van den toovertuin; het derde is de uitdrukking harer boetvaardigheid en bekeering.
Op meesterlijke wijze zijn zij doorgevoerd in hunne verschillende fasen en worden
meermalen verbonden tot een harmonisch geheel.
Vervolgens wijs ik op de heerlijke orcheststukken, die in den Parsifal, meer nog
dan in zijne voorgaande werken, voorkomen. In de eerste plaats: de inleiding, die
uit eene kunstige verbinding van drie hoofdmotieven bestaat, betrek-
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king hebbende op den graal en zijn dienst, waardoor zij een zacht, hoogst ernstig
karakter draagt.
Dan het morgengebed van Gurnemanz en zijne knapen, terwijl zij neergeknield
liggen; de treurige optocht van Amfortas, waar hij naar het bad wordt gedragen; de
tocht van Parsifal en Gurnemanz door het woud en de onderaardsche gangen naar
den graalsburg. In het tweede bedrijf: de schildering van het tooverslot, daarna van
den bloementuin, het ineenzinken van beiden tot bouwval en woestijn. In het derde:
de ronddoling van Parsifal, de aankondiging van den goeden Vrijdag, de zalving tot
koning; nogmaals de tocht naar den graalsburg, thans geheel anders geinstrumenteerd
dan in het eerste bedrijf; de treurige optocht der graalsridders, de laatste uitbarsting
van Amfortas, het reddend optreden van Parsifal, en eindelijk de neerdaling van den
Heiligen Geest in den vorm der duif.
Het meesterschap van Wagner ten opzichte van het orchest wordt door niemand
betwist. Na Beethoven, ten deele na, ten deele gelijktijdig met Berlioz in Frankrijk,
is er geen toonkunstenaar, die zooveel gevariëerde uitdrukking aan het orchest weet
te geven; die zoo zelfstandig elk instrument in eigenaardigen klank en register laat
optreden, er zoovele nieuwe effecten aan heeft toegevoegd. Het orchestrale gedeelte
in Wagners werken is niet zoo zwaar als dikwijls wordt beweerd, of als men zou
afleiden uit de meestal ruwe uitvoeringen, die men er hier en daar bij brokstukken
van hoort. Doorgaans is het zacht en geschakeerd; nu eens hoort men het ééne
instrument eene hoofdpartij vervullen, dan een ander. De strijk- en blaasinstrumenten
wisselen elkander dikwijls af; een enkel maal verheft zich het orchest tot volle
uitbarsting en brengt dan een alles overweldigend effect te
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weeg. Meesterlijk zijn ook de overgangen in toonsoort en rythmus; onophoudelijk
wisselen deze elkander af, naar de uitdrukking het meebrengt. Hoe scherp men
Wagner ook heeft nagegaan, toch kon men hem niet op ketterij in dit opzicht
betrappen; en dat wil, in zulke uitgebreide werken, wat zeggen.
Twee kenmerken zijn er vooral, die bewijzen, dat het toonwerk van Wagner hooge
en duurzame waarde heeft. Het eerste is de o o r s p r o n k e l i j k h e i d vrij van alle
banaliteit; zijne ergste vijanden hebben nooit Wagner van plagiaat durven
beschuldigen. Hij moge voortgebouwd hebben in de richting van Glück, hij moge
bij enkele effecten in de verte herinneren aan Weber, verder is van ‘der fliegende
Holländer’ af, al wat hij gecomponeerd heeft, geheel oorspronkelijk en draagt slechts
zijn eigen stempel.
Waarlijk, dat is niet van geringe beteekenis. Wanneer men in de gedachten alle
opera-componisten van den laatsten na Weber nagaat, vindt men geen enkele, waarvan
hetzelfde kan gezegd worden. Noch Marschner, noch Kreutzer, noch Lortzing, veel
minder Goldmark, Brüll, of zelfs Rubenstein. Nu eens herinneren zij aan Mozart, in
een ander stuk aan Mendelssohn, in een derde aan Weber. Enkele hunner beproeven
wel eens een motief te gebruiken en door te voeren, maar hoor eens oplettend aan,
hoe arm dat is in vergelijking met Wagner. Een motief zonder ziel of heerlijkheid,
de eenige variatie die er in gebracht wordt, is, dat het wat zachter door enkele
instrumenten wordt aangeheven of door het volle orchest met allerlei versieringen
herhaald.
Waar dit kenmerk van Wagner wordt toegegeven, hoort men dan weer de bedenking
dat hij geene school heeft gevormd, dat hij geheel alleen staat in zijne richting, en
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wat nog in navolging van zijne muziek werd gecomponeerd zoo zwak is, dat het
weinig waardeering vindt. Juist dezelfde bedenking als tegen Beethoven in vroeger
dagen. Ook deze heeft geene school gesticht en staat als een reus eenzaam daar. De
muziek van zijne weinige leerlingen is reeds lang vergeten; eerst later en geheel
zelfstandig zijn mannen opgetreden als Mendelssohn, Schumann, thans Brahms, die
in dezelfde richting hebben voortgebouwd. Het is eene eigenaardigheid van vele
sterke geesten en groote geniën, dat zij geene school vormen; veel te ver staan zij
vooruit, de tijdgenooten kunnen hen niet onmiddellijk volgen. Dat is eerst weggelegd
voor een volgend geslacht. Op wetenschappelijk gebied treft ons hetzelfde
verschijnsel; noch Copernicus, noch Newton hebben eene school gesticht of leerlingen,
hunner waardig, gehad.
Het tweede kenmerk der Wagnersche muziek, dat onfeilbaar op de hooge waarde
wijst, is de o n t w i k k e l i n g . Van het eerste kunstwerk in de nieuwe richting, d e r
f l i e g e n d e H o l l ä n d e r , tot het laatste, d e P a r s i f a l , is vooruitgang te
bemerken en kan men de ontwikkeling van het talent volgen, terwijl hij toch nooit
zichzelven herhaalt. Een onafgebroken keten verbindt al de toonwerken; Parsifal is
het meest ontwikkelde. Zal het ook het laatste zijn? Niemand weet dit. Alle geruchten,
dat Wagner weer aan een nieuw kunstwerk bezig is, zijn uit de lucht gegrepen; bij
den vrij hoogen leeftijd van den meester (hij is thans 69 jaar) is het niet waarschijnlijk.
Hoe dankbaar de muziekale wereld voor een nieuw werk zou zijn, voor den roem
van den meester is het niet meer noodig. Parsifal kan men zeggen is in zijne richting,
de kroon; zijne kunst geeft hier hare rijkste vruchten. Het drama is reeds onder al
zijn werken
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het schoonste; de hooge adel der legende, de reinheid der gevoelens, het menschelijke
der hartstochten, het lijden, strijden en overwinnen vindt men in geen zijner werken
zoo treffend weergegeven. Het is een werk van troost en opbouwing.
Moge het stelsel zijner compositiën ook hier getrouw zijn gevolgd, toch geeft het
eene tegemoetkoming aan ernstige bedenkingen, die vroeger hier tegen werden
ingebracht. Het gemis van samenzang, vooral van koren, geeft aan sommige zijner
werken iets eentonigs. Geen verwijt aan Wagner is echter meer onverdiend, dan dat
hij geen samenzang wil geven, omdat hij zich daarin niet sterk gevoelt. Reeds in
vroegere werken, zooals Tannhäuser en Lohengrin, heeft hij voldoende getoond, hoe
goed hij hier thuis is en hoe meesterlijk hij zoowel samenzang als koorzang kan
componeeren. Doch de Parsifal bevat zulk een rijkdom van heerlijke koren, als in
geen zijner vroegere werken wordt aangetroffen. Het gezang der bloemenmeisjes,
bestaande uit een dubbel koor, elk met drie solo-partijen aan het hoofd, het driedubbele
koor in den graalstempel, de beurtzang der ridders bij het lijk van Titurel, zijn
meesterstukken van polyfonen stijl. Ook de edelknapen en ridders hebben hier en
daar kleine stukken van gemeenschappelijk gezang; verder blijft Wagner zijn stelsel
getrouw. Nooit komt het in zijne latere werken voor, dat twee of meer personen
gelijktijdig een verschillend gevoelen uitdrukken, iets wat èn met de dictie èn met
het weergeven der hartstochten èn met de opvatting van het gezond verstand in
onverbiddelijken strijd is. Het verwijt van het lange en eentonige der recitatieven is
geheel ongegrond. In het eerste bedrijf komt het verhaal van Gurnemanz voor, de
expositie van het drama; in den tekst is het verscheidene bladzijden groot, maar de
afwisseling van bouw,
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de levendigheid van het verhaal, de begeleiding van het orchest, de variatie van
motieven en uitdrukking zijn zoo groot, dat het voor den aandachtigen toehoorder
geen oogenblik verveling geeft, daarentegen een bont tafereel van harmonische
elementen oplevert. De v e r v e l i n g bij Wagner'sche werken ontstaat alleenlijk,
zooals bij alle meesterstukken, op welk gebied ook, uit het niet b e g r i j p e n .
Een ander verwijt tegen de Wagnersche muziek is niet minder ongegrond. Het is,
dat zij geene melodiën zou bevatten. Daarentegen: een schat van de heerlijkste en
reinste melodiën biedt zij aan; wel niet in den gewonen vorm b.v. in danstempo, of
bij wijze van een deuntje dat zich gemakkelijk in het geheugen laat prenten. Wagner
laat niet als Donizetti de heldin sterven op een walsmotief, of als Halevy den held
zijne dochter ter dood wijden op eene polka. Zijne melodiën zijn steeds in
overeenstemming met den toestand; dat zij in den regel een ernstig karakter dragen,
ligt in den aard van zijn talent; - wie toch zal Rembrand verwijten, dat hij geene
bachanaliën heeft geschilderd als Jan Steen?
Juist uit het oogpunt der melodie staat onder alle werken van Wagner, de Parsifal
het hoogste. Verrukkelijke zangen komen er in voor; waar Amfortas den schoonen
morgenstond begroet, of Gurnemanz op den dooden zwaan wijst - Kundry het treurig
lot van Herzeleide verhaalt - Parsifal den goeden Vrijdag in de lachende bloemenweide
bezingt - hoort men de heerlijkste melodiën, door de stem aangeheven, door het
orchest in rijke instrumentatie gedragen.
Zijn de innerlijke kenmerken de voornaamste, waarnaar de arbeid der kunst moet
beoordeeld worden, ook de uiterlijke zijn niet geheel ter zijde te stellen.
Neemt men die in aanmerking, dan kan niet anders dan
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op het verbazend succes der Wagnersche compositiën gewezen worden. Geen
componist, noch van vroeger dagen, noch van onzen tijd, heeft het zoo ver gebracht
als hij. Niettegenstaande de jarenlange vergetelheid waaraan hij zich moest ontrukken,
den fellen tegenstand dien hij moest overwinnen, is hij tot het toppunt van glorie
geraakt. Geen componist zal het gelukken een afzonderlijk theater te bouwen in een
vergeten hoekje van Duitschland; dit met alle middelen toe te rusten die kunst en
wetenschap slechts aangeven; de beste muziekale krachten van geheel Duitschland
tot zich te trekken, de muziekvrienden uit alle oorden der beschaafde wereld een
maand lang op dit eene punt te doen toestroomen, alleen om een werk van hem te
hooren, - en daarbij zooveel algemeene geestdrift opwekken. Laat dezelfde proef
genomen worden met welk werk ook van vroeger of later tijd, en wij zullen zien hoe
zij mislukt.
De Parsifal-uitvoeringen hebben een volkomen succes behaald. Niettegenstaande
de groote onkosten (een half millioen mark is er aan besteed) en den hoogen
entrée-prijs, is het waagstuk gelukt. De kunstenaar is bekroond; en de financieele
moeilijkheden zijn overwonnen. De bewering, dat Wagner een beul is voor de artisten,
en dat allen die zich aan zijne muziek wijden, onfeilbaar binnen korten tijd te gronde
gaan, is volkomen gelogenstraft. De beste muziekale krachten van Duitschland, de
eerste zangers en zangeressen hebben zich met volle toewijding aan de waarlijk niet
geringe taak gewaagd. Trouwens het is weer hetzelfde bezwaar van vroeger dagen.
De groote mis van Beethoven kon eerst niet uitgevoerd worden, omdat de voornaamste
zangeres er voor bedankte zulke onmogelijke muziek te zingen. Dat is slechts de
vraag van willen of niet willen. Zij die niet meer doen dan een oud repertoire elk
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jaar van voren af aan opdreunen, geene veerkracht, geen lust hebben om hunne
krachten voor een nieuwen arbeid in te spannen, vinden het gemakkelijker dezen
voor onmogelijk, onuitvoerbaar te verklaren; dat is een goede dekmantel voor hunne
tekortkomingen. Dat men van degelijke, aan de kunst gewijde artisten zoo iets niet
hoort: de Bayreuth-uitvoeringen zijn daar, om het te bewijzen.
Het succes heeft echter nog eene andere oorzaak. Moge Wagner hoog staan als
toonzetter, hij heeft nog andere eigenschappen, wier gelukkige vereeniging wel nooit
in zulk eene hooge mate wordt aangetroffen.
Ten eerste is hij dichter en componist, maakt geheel alleen zijne werken zonder
eenige hulp van anderen. Dan is hij b o u w m e e s t e r , het theater te Bayreuth is
geheel volgens zijne voorschriften gebouwd en ingericht; de voortreffelijkheden, die
het bezit, zijn op zijne aanwijzing aangebracht. Hij is d e c o r a t i e -s c h i l d e r , in
zooverre dat hij de grondtrekken der ordonnantie, de kleuren der decoraties aanwijst
tot in de kleinste bijzonderheden. Op dezelfde wijze handelt hij met de costumes van
al de personen, zoowel de hoofdpersonen als de ondergeschikte rollen, zelfs die der
koren en optochten. Hij zelf onderhandelt met de artisten, kiest de meest geschikte
voor elke rol uit, inspireert ze en repeteert. Hij stelt het orchest te zamen, bedenkt
nieuwe instrumenten en combinatiën; ten slotte dirigeert hij de oefeningen. Hij
groepeert de personen op het tooneel, wijst iedere handeling, elke pose, elke beweging
aan. Hoe hij zelfs van de nieuwste uitvindingen op wetenschappelijk gebied gebruik
maakt, blijkt uit de vernuftige toepassing van het electrische licht voor het gloeien
van den graal en het schitteren van de punt der heilige speer. Bij de repetities is hij
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steeds aanwezig en let op alle zaken, op den zang, de intonatie, de dictie, de beweging
van alle personen, - niets ontsnapt hem. Onvermoeid is hij hiermede bezig, en rust
niet eer alles naar zijn zin en volgens zijne opvatting wordt ten uitvoer gebracht.
Evenzoo is hij tegenover het publiek. Hij schrijft boekwerken en verhandelingen om
zijne richting, zijn streven bloot te leggen, zijne scheppingen te verklaren. Hij is de
ziel van den Wagner-verein, stelt hem samen en ontbindt hem naar welgevallen. Hij
organiseert en administreert den jaarlijkschen cyclus van uitvoeringen; kortom, hijzelf
en hij alleen is de ziel, de leidende gedachte van al wat tot het Wagnerianisme behoort;
jarenlang heeft hij die zware taak getorscht en door alle moeilijkheden heen ten
uitvoer gebracht. Thans is zij voltooid en kan hij met voldoening op het verledene
terugzien. Vroeger lachten zijne tegenstanders om dat zwoegen en noemden al die
moeite ijdel; nu het succes is behaald, noemen zij het zelfvergoding.
Hoewel decoraties, costumes en verder tooneelmatig toestel ongetwijfeld eene
groote rol vervullen bij de uitvoeringen op het Wagner-theater, meene men toch niet,
zooals de tegenstanders, in hun laatsten schuilhoek teruggedreven, beweren, dat het
succes uitsluitend of zelfs voornamelijk aan dezen glans van het uiterlijke is toe te
schrijven. Hoe dit werkelijk het geval niet is, valt gemakkelijk aan te toonen. De
groote opera te Parijs is een veel prachtiger en kostbaarder gebouw - de zaal
schitterend van goud en kleuren - de artisten, die er optreden zijn de eerste van
Frankrijk - koor en orchest goed bezet en van het beste gehalte - decoraties en
costumes, machineriën en wat verder tot de opvoering behoort, overtreffen alles wat
van dien aard bestaat. Hoort daar echter welke opera ook, tot de voornaamste van
het repertoire be-
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hoorende, hetzij de F a u s t van Gounod, de H a m l e t van Thomas, de A f r i c a i n e
van Meyerbeer of de J u i v e van Halévy - maakt de vergelijking met eene uitvoering
te Bayreuth, dan eerst bemerkt men het groote verschil. Van zulk eene voorstelling
in de opera te Parijs blijft niets achter dan eene herinnering aan de pracht van het
gebouw, de buitensporige weelde van vestibule en zaal; - de indruk, die de muziek
heeft gemaakt treedt hierbij geheel op den achtergrond, want de schitterende
accessoires verbergen de armoede der compositie. Hoe anders is dit met de Parsifal,
waar al de nevenzaken slechts dienen om meer relief aan het werk te geven. In de
herinnering verflauwt de indruk der laatste - maar die van het drama en vooral van
de muziek is onuitwischbaar.
Waarlijk, het is niet de minste verdienste van Wagner, dat hij ons terugvoert tot
de sagen en legenden van vroegeren tijd, waarin heldenmoed en deugd worden
verheerlijkt; - waarin wel de heftigste hartstochten losbarsten, maar toch niets
onzedelijks wordt aangetroffen. Een treffend contrast vormen zij hierdoor met de
wansmakelijke producten die ons tegenwoordig onder den naam van drama, blijspel
of klucht worden opgedischt; bij het meerendeel moet de verfijnde vorm dienen om
het onzedelijke van den inhoud te verbergen; andere bestaan uit eene aaneenrijging
van zoutelooze grappen, die louter ten doel hebben de lachspieren van het publiek
in beweging te brengen, zonder eenige edele gedachte op te wekken.
Het kan niet ontkend worden, dat de groote meesters op het gebied der toonkunst,
bij al hun zorg voor het muzikale gedeelte van het drama, te weinig hebben gelet op
den tekst dien zij tot grondslag hunner opera's namen. Alleen de heer-
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lijke muziek kan die van Mozart redden; - wie zou anders nog behagen scheppen,
hetzij in de liederlijkheden van een don Juan, die gestraft worden door geesten en
duivels, hetzij in de onzedelijke grappen en verwarringen van Figaro en zijn
gezelschap, of het kinderachtig sprookje van de tooverfluit. De tegenzin van
Beethoven ten opzichte dezer teksten is bekend; doch hij viel weer in eene andere
fout, en componeerde de verhevenste dramatische muziek op een gewoon
kinderverhaal, waarin de man door zijne vrouw uit de gevangenis wordt verlost. De
overigen maken het niet beter. De kleurlooze romantische verhalen die Weber tot
grondslag zijner toonscheppingen nam, zijn reeds lang uit den smaak; met die zijner
navolgers, zooals Spohr, Marschner en Kreutzer, is het niet beter gesteld.
Door aan te toonen, hoe handeling en muziek met elkander in het nauwst verband
staan, hoe de laatste niet moet dienen om de eerste onder een schoonen mantel te
bedekken, maar juist om haar in scherper licht te stellen - door deze bewijsvoering
met krachtige voorbeelden te staven, heeft Wagner ongetwijfeld een grooten dienst
aan de kunst bewezen en daarmede een nieuw tijdperk geopend. Nog aan een ander
misbruik, dat zelfs door Mozart niet werd versmaad, heeft hij voor goed een einde
gemaakt; het is, dat verscheidene muziekstukken in de opera werden gelascht, die
niet dienden om een gevoel uit te drukken of handeling weer te geven, maar louter
om de begaafdheden eener bepaalde zangeres te doen uitkomen. Zoo kan men in
vele opera's de vertolkers slechts beschouwen als zangers en zangeressen, die een
pakje hebben aangetrokken om hunne zangstukken alleen of gezamenlijk voor te
dragen.
Bij Wagner daarentegen is de muziek niet geschreven
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voor de zangers en zangeressen; zij hebben slechts tot taak om handeling en muziek
zoo goed mogelijk ten uitvoer te brengen.
De felle tegenstand, die Wagner bij zijn streven ondervond gaf aanleiding tot eene
niet minder krachtige reactie. De vereering zijner volgelingen slaat dikwijls tot het
belachelijke over. In sommige bladen wordt Wagner verheerlijkt als een nieuwe
messias, zoowel op het gebied der kunst als dat der taalkennis en wijsbegeerte. Geen
wonder, dat, bij zulke scherpe tegenstellingen, de kamp dikwijls heftig was! Nu de
tegenstand vermindert, daalt ook de vergoding en treedt hiervoor eene juister
waardeering van 's meesters verdienste in de plaats.
Dat ik, bij de erkenning van al het voortreffelijke in zijn streven en werken niet
blind ben voor de feilen, kan blijken uit eenige bezwaren tegen het laatste werk, die
ik niet mag achterwege laten.
Moge Wagner met meesterlijke hand de sagen en legenden van lang vervlogen
dagen tot een nieuw drama omwerken, waarbij hij vrijelijk van de overlevering
gebruik maakt en verschillende legenden tot éen geheel verbindt, - moge hij,
niettegenstaande zijne voorliefde voor alliteratie en andere zonderlingheden der taal,
een fraai dichtwerk scheppen, dat zich ook zonder de muziek met belangstelling laat
lezen; - het valt toch niet te ontkennen dat hij meermalen de legende vervalscht en
iets geheel anders in de plaats der oorspronkelijke bedoeling en strekking stelt. Zonder
eene voorafgaande studie van die legenden is het drama van Wagner in den regel
onbegrijpelijk, en door die studie bemerkt men juist, dat hij zich verbindingen en
afwijkingen heeft veroorloofd die niet altijd te rechtvaardigen zijn. Ook aan de Parsifal
liggen verschillende legenden ten grondslag, o.a. die van den
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graal, van de heilige speer, van den ridder Parsifal, van de eeuwige jodin. Met altijd
sluiten zij op elkander en brengen daardoor den nadenkende in verwarring. Te vergeefs
zoekt hij antwoord op verschillende vragen die het drama bij hem doet oprijzen. Zoo
blijft het een raadsel, waarom Gurnemanz Parsifal de eerste maal naar den graalsburg
voert; hij weet, dat zonder de heilige speer geen heil is te wachten, en deze zich nog
niet in handen van Parsifal bevindt. De verschillende gedaanteverwisselingen van
Kundry, hoe schoon ook gedacht, behouden iets raadselachtigs. Waardoor, vraagt
men zich af, heeft Klingsor zulk eene macht over haar verkregen en kan hij haar
ondanks haarzelf dwingen om hare verleidingskunsten tegen Parsifal in het werk te
stellen? Daar zij weet, dat zij verlost zal worden van den vloek, zoodra zij een man
vindt die hare verleiding weerstaat, - waarom verheugt zij zich dan niet, wanneer zij
dien man eindelijk heeft gevonden, in plaats van hem te vervloeken en tot eeuwig
ronddolen te veroordeelen? Dat Parsifal door medelijden plotseling van onnoozel,
alwetend wordt, ligt in de machtspreuk - doch hoe kan hij zich in het derde bedrijf
zulke heftige verwijten doen, omdat hij niet vroeger tot verlossing van Amfortas is
opgetreden, terwijl hij daartoe buiten staat was? Welk recht heeft hij om zich, vóór
hij zijne taak heeft vervuld, op eigen gezag tot koning te laten zalven, en welk recht
heeft Gurnemanz, om zonder machtiging en medeweten der ridderschap dit zoo
voetstoots te doen? Herkent hier Kundry den ridder dien zij vroeger wilde verleiden?
Zoo ja, waarom geeft zij hiervan geen enkel teeken, zelfs geen blijk van verrassing,
nu zij hem weerziet? Welke andere reden is er voor te bedenken, dat zij mede opgaat
naar den Graalsburg, om daar eerst aan de voeten
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van Parsifal dood neer te zinken, dan deze, dat zij bij het slottafereel moet aanwezig
zijn?
Eene hinderlijke eigenaardigheid der Wagnersche drama's is de zenuwachtige
opgewondenheid, waarin de helden en heldinnen herhaaldelijk verkeeren. De tekst
zelf geeft hiervan de bewijzen. Bijna op iedere bladzijde vindt men eene bijvoeging
als: ‘mit grosser Ergriffenheit’ of ‘in höchster Entzückung’, ‘in wüthender
Verzweiflung’, ‘in gänzlicher Entrücktheit’ en dergelijke. Nergens meer dan in de
Parsifal worden zij aangetroffen; vooral tegen het einde van het drama nemen zij op
onrustbarende wijze toe, en schijnen daardoor alle hoofdpersonen in koortsgloed te
zijn ontstoken.
Geenszins echter kan ik mij vereenigen met een ander bezwaar, dat door vele
stemmen, vooral in Duitschland, tegen het drama is geopperd. Zij vinden namelijk
aanstoot aan de plechtigheden der christelijke kerk, die hier op het tooneel in al hare
eigenaardigheden worden verricht, zooals het avondmaal, de doop en de zalving.
Doch wanneer men nagaat, hoe die handelingen hier geenszins bespot worden,
daarentegen op de indrukwekkendste wijze onder de ernstigste muziek plaats hebben,
en daardoor in scherp contrast zijn met zoovele tooneelspelen en opera's, waarin dit
juist op min of meer belachelijke wijze geschiedt; dat o.a. in de Passionsspiele te
Oberammergau de geheele bijbelsche geschiedenis met hare gewijde personen en
ceremoniën wordt voorgesteld, stellig niet op zulk eene indrukwekkende wijze als
in Parsifal, zonder dat het ooit aanstoot heeft gegeven; - dat het juist het doel is van
Wagner om door deze plechtigheden eene ernstige, gewijde stemming op te wekken
en hij hierin volkomen slaagt, - dan valt elke redelijke grond aan de beschuldiging
van heilig-
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schennis of bespotting weg; daarentegen, dan heeft de kunstenaar zijne roeping
gevolgd om alle verschijnselen en aandoeningen van het gemoedsleven in hare ware
uiting te gebruiken, ten einde den gewenschten indruk voort te brengen.
Ook de muziek, hoeveel nieuwe en schoone elementen zij moge bevatten, zooals
reeds werd uiteengezet, komt mij in enkele bijzonderheden niet vrij van bedenking
voor. Hiertoe reken ik dat, terwijl het orchest zoo fraai in de verschillende motieven
het karakter der optredende personen en de voorname handelingen weergeeft, dit
geenszins met den zang het geval is. De zang der verschillende personen onderscheidt
zich voornamelijk door de meerdere of mindere hoogte waarop hij is gezet om hem
naar de stemmen te voegen, geenszins door het karakter, gelijk dit bij Mozart's
compositiën in zoo hooge mate valt op te merken. Zoo zingt Parsifal tenor, Gurnemanz
bas, Amfortas baryton, Kundry sopraan; in hetgeen zij zingen is weinig kenmerkend
onderscheid te bespeuren, zoodat bij transpositie de zang van de eene rol op de andere
zou kunnen overgebracht worden. In de begeleiding door het orchest is het
onderscheid zeer goed merkbaar; neem deze weg en het kenmerk gaat grootendeels
verloren. Het scherpe der karakteristieke motieven openbaart zich uitsluitend in deze
begeleiding; de zang zelf is meestal van weeke natuur, herhaaldelijk komt hierin het
moduleeren op de halve tonen voor, en heeft hij daardoor iets vermoeiends en
eentonigs. Het tremolando in de begeleiding, reeds door vroegere componisten,
vooral in recitatieven, herhaaldelijk aangewend, wordt hier zoo veelvuldig gebruikt
dat het naar misbruik zweemt.
De Parsifal heeft nog eene andere eigenaardigheid, waardoor het werk zich niet
alleen van de gewone opera, maar
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ook van de vroegere Wagnersche scheppingen onderscheidt, en die hierin bestaat.
In het eerste bedrijf is voornamelijk de praatzieke ridder Gurnemanz aan het woord,
eene ondergeschikt persoon, zooals wel hieruit blijkt, dat hij zelfs geen ‘leitmotiv’
heeft, waarmede anders Wagner niet karig is. De hoofdpersonen Parsifal en Kundry
hoort men weinig; hunne gevoelens worden louter door het orchest weergegeven. In
het derde bedrijf is dit ten opzichte der laatste nog erger. Ofschoon voortdurend op
het tooneel, spreekt zij slechts een enkel woord: dienen. Van zingen komt voor haar
niets meer in; hoewel verschillende heftige gemoedsbewegingen haar bezielen, mag
zij die niet anders uiten dan door gebaren; verder vervult ook hier het orchest de taak
om hare hartstochten weer te geven. Zou, bij het voortgaan op dezen weg, het drama
weer niet te veel naderen tot de pantomine, en daardoor het schoonste middel dat de
mensch tot uitdrukking zijner gevoelens is gegeven, miskennen?
Wie ook het eerst de benaming ‘muziek der toekomst’ aan de scheppingen van
Wagner heeft gegeven, - hetzij de meester zelf, om een dekmantel te vinden voor
het geringe succes dat zij aanvankelijk vonden - hetzij een der heftige bestrijders van
weleer, om de nieuwe richting belachelijk te maken, zeker is het dat de benaming
alleszins is bewaarheid. Niemand had voor eenige jaren, toen zij het eerst werd
toegepast, gedacht dat zij zoo spoedig hare bevestiging zou vinden. Want het valt
niet te ontkennen: de m u z i e k d e r
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t o e k o m s t van eenige jaren geleden, is reeds d e m u z i e k v a n h e t
t e g e n w o o r d i g e geworden.
Allereerst in Duitschland, hare bakermat. Niet slechts hebben de uitvoeringen te
Bayreuth de kennis van Wagners werken alom verspreid; maar overal worden zij
gegeven en hebben eene vaste plaats op het repertoire verkregen. De ‘Ring des
Nibelingen’ was aanvankelijk slechts voor Bayreuth bestemd. De componist zelf
meende, dat deze cyclus ongeschikt was voor eenig ander tooneel. Toch heeft hij
zich een weg op alle groote schouwtooneelen gemaakt; noch de aanzienlijke kosten
aan de opvoering verbonden, noch de buitengewone inspanning die zij van de artisten
eischt, konden de opvoering tegenhouden. Geene muzikale werken trekken grooter
publiek; ofschoon de prijzen bij Wagner-voorstellingen worden verdubbeld, zijn alle
plaatsen bezet; geen werk wordt met meer aandacht door een kunstlievend publiek
gevolgd. De afkeurende stemmen der recensenten zijn of verstomd, of er wordt niet
naar geluisterd, evenals bij de uitvoeringen der opera's van Gluck te Parijs.
Deze geestdrift voor de Wagnersche compositiën openbaart zich niet alleen in den
schouwburg. Op de concerten gaat het evenzoo; verscheidene fragmenten hebben
eene duurzame plaats op het programma verkregen. De hechtste bolwerken tegen de
nieuwe richting bezwijken achtereenvolgens. Een merkwaardig staaltje van haar
invloed leerde ik in het laatste voorjaar kennen. Het Nederrijnsche muziekfeest werd
ditmaal te Aken gegeven. Men kent den echt classieken geest dezer schoone
uitvoeringen: slechts Bach en Händel, Mozart en Beethoven, Mendelssohn Bartholdy
en Schumann worden, wat de hoofdwerken betreft, op het programma geduld en
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vinden hier eene waardige vertolking. Ook thans was dit het geval. Op den eersten
avond werden de G-mol sinfonie van Mozart en de Josua van Händel opgevoerd,
den tweeden: eene cantate van Bach, de Walpurgisnacht van Mendelssohn, de 9de
sinfonie met koren van Beethoven. De derde avond was aan het kunstenaarsconcert
gewijd. Het programma was nu wat bonter van samenstelling. Onder de stukken
kwam een fragment uit de Tristan en Isolde van Wagner voor. Hoewel de geestdrift
gedurende de drie avonden onder eene schare van echte kunstvrienden buitengewoon
levendig was, steeg zij ten top na de uitvoering van dit fragment. De indruk was hier
zoo groot, dat, hoewel het den artisten niet werd toegelaten stukken te herhalen of
iets toe te geven (eene verderfelijke gewoonte trouwens, die ook op onze concerten
te veel wordt in praktijk gebracht), thans het opgewonden gehoor niet tot bedaren
was te brengen, eer dit fragment werd herhaald.
Doch de invloed der nieuwe richting heeft zich niet tot haar vaderland beperkt;
reeds overschreed zij de grenzen. In Engeland en Italië is zij doorgedrongen. Dat
zelfs Frankrijk haar op den duur niet heeft kunnen buiten sluiten, is wel het grootste
bewijs van hare alles overweldigende kracht. Toen, gedurende het tweede keizerrijk,
onder bescherming van den veelvermogenden Oostenrijkschen gezant, met medeweten
en goedkeuring van het hof, de Tannhäuser in de groote opera te Parijs werd
opgevoerd, was een jammerlijk fiasco het eenige gevolg. Vol verbittering keerde
zich de componist van de wereldstad af en heeft sedert niet nagelaten haar in zijn
geschriften te hekelen. Niettegenstaande den afkeer die hieruit ontstond, en die
versterkt werd door den laatsten oorlog, dringt de muziek van Wagner door tot de
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voornaamste concerten van Parijs en heeft op de programma's vasten voet verkregen.
Op de groote concerten van Pasdeloup en Colonne worden herhaaldelijk de ouvertures,
introductiën, entre-actes en andere orcheststukken van Wagner ten gehoore gebracht,
vinden daar een aandachtig gehoor en veel toejuiching. Moge het bij de tegenwoordige
populariteit der operetten, die het verval der Fransche dramatische muziek duidelijk
aan den dag brengen, nog niet gelukken een werk van Wagner geheel tot uitvoering
te brengen, toch valt er niet aan te twijfelen, dat de goede smaak der Fransche natie
ook op het gebied der kunst zich ten slotte zal afkeeren van de vele onsmakelijke
producten harer moderne muze, om zich naar het betere te wenden en dit in de werken
van Wagner te waardeeren, al mogen de meeste door hunne speciaal germaansche
kleur nooit vasten voet verkrijgen op den gallischen bodem.
Wat ten slotte ons land aangaat, nergens wordt, van sommige zijden althans, zooveel
weerstand geboden aan de nieuwe richting in de muziek als hier. Op merkwaardige
wijze werd dit nog niet lang geleden bevestigd door de muzikale crisis in den Haag,
waar, niettegenstaande den aandrang van het bestuur der Diligentia-concerten, de
direkteur, onze eerste toonkunstenaar, weigerde om de muziek van Wagner, Berlioz
en Liszt op het programma toe te laten. Volgens hem is die muziek, met name die
van Berlioz, ongezonde kost, die op geen echt classiek concert mag worden voorgezet.
Welk een bekrompen standpunt hier, bij zijne overigens zoo groote verdiensten op
het gebied der toonkunst,
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door hem wordt ingenomen, hoe onjuist en ongemotiveerd zijn oordeel is, behoeft
thans niet nader te worden aangetoond. Gelukkig vindt deze eenzijdige opvatting
ook onder zijne kunstbroeders weinig steun, daar andere direkteuren van groote en
classieke concerten, zooals Gernsheim, Hol en Nicolaï, niet aarzelen aan de werken
der genoemde toonkunstenaars eene plaats, zij het eene meer of minder bescheidene,
op het programma hunner concerten in te ruimen. Doch ook de leden van het
Diligentia-coneert hebben getoond, het bekrompen standpunt van den direkteur, bij
alle waardeering zijner verdienste, niet te deelen, en besloten aan de nieuwe richting
eene plaats op het programma te verzekeren.
De dramatische muziek der duitsche school heeft sedert vele jaren haren zetel te
Rotterdam. Het opera-gezelschap aldaar ontvangt geene subsidie of ondersteuning,
in welken vorm ook, van de gemeente, en bestaat louter door vrijwillige deelneming
van de burgerij. Reeds meer dan twintig jaren heeft het op die wijze gewerkt, zich
dikwijls met groote moeite staande gehouden, terwijl telken jare op nieuw de vraag
van het: t o b e o r n o t t o b e voor haar oprijst. Toch zijn de liefhebbers der kunst
aan deze vereeniging groote erkentelijkheid verschuldigd. Aan haar is het te danken
dat, niet alleen in de plaats harer vestiging, maar in een breeden kring om haar heen,
zoowel door de uitvoeringen elders als door de gelegenheid om die te Rotterdam bij
te wonen, de kennis der duitsche dramatische muziek is verspreid. Alleen door haar
is het tegenwoordige Hollandsche geslacht bekend geworden met de edele
voortbrengselen op dit gebied van een Mozart en Beethoven, een Weber en Marschner,
om van zoovele andere niet te spreken. Aan deze vereeniging ook is het te danken,
dat Wagner voor Holland geen vreem-
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deling is. Al zijne vroegere werken werden daar, de meeste bij herhaling opgevoerd.
Tannhäuser en Lohengrin openden de rij; Rienzi, Fliegender Holländer, Walküre,
Meistersinger von Nürnberg volgden weldra. En dat niettegenstaande de groote
moeilijkheden aan de opvoering verbonden, den tegenstand van verscheidene der
eerste artisten en de ongunstige beoordeeling der dagbladpers, die tegenover deze
nieuwe richting middelmatige werken als ‘das Goldene Kreuz’ en Haideschacht
hemelhoog prijst, niet bedenkende dat, evenals de opera's van Winter en Salieri uit
Mozarts tijd, ook deze na vijftig jaren reeds lang vergeten zullen zijn, terwijl de
werken van Wagner dan nog in vollen bloei zullen verkeeren. Aan gelijksoortige
moeielijkheden is het zeker te wijten, dat de opvoering dezer werken is gestaakt.
Althans reeds geruimen tijd wacht men te vergeefs eene wederopvoering van de
Meistersinger en van de Walküre. Wel werd van het laatste nu en dan slechts het
eerste bedrijf gegeven, doch zulk eene verminking is erger dan eene geheele terzijde
stelling. Moge de opvoering van dit gedeelte des Nibelungenrings bijna
onoverkomelijke moeilijkheden aanbieden en daardoor ook verre beneden de
voorstellingen in de groote theaters van Duitschland blijven, toch moet men, rekening
houdende met de omstandigheden, de bedoeling prijzen, en althans de gelegenheid
waardeeren om op die wijze kennis te maken met een der werken waarin het streven
van den meester der moderne duitsche kunst zich volledig openbaart. De ware
liefhebbers zullen gaarne de onvolkomenheden der technische uitvoering over het
hoofd zien, wanneer de rollen zoo goed mogelijk worden vervuld; - nog herinner ik
mij den geweldigen indruk van de opvoering der Walküre, die ik te Rotterdam
bijwoonde, en die mij voor het eerst de nieuwe rich-
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ting openbaarde. De voortreffelijke wijze, waarop zich toen de hoofdpersonen
benevens het orchest van hunne moeilijke taak kweten, deed alle gebreken der
mise-en-scène over het hoofd zien. Moge de directie hare moeilijke tijden te boven
komen, en zooveel versterking in hare muzikale elementen vinden, dat zij tot volledige
herhaling van dit werk, benevens van de te weinig gehoorde Meistersinger kan
overgaan, om dan zoo mogelijk eene voortzetting van de andere deelen des ‘Ring
des Nibelungen’ te ondernemen. Om den tegenstand behoeft de directie zich waarlijk
niet te bekommeren; want aan een talrijk, aandachtig en echt kunstminnend gehoor
zal het haar niet falen; en daarop komt toch voor haar en hare artisten alles aan.
Voor hem echter die zich geheel op de hoogte van de Wagnersche kunstrichting
wil stellen, zal dit niet voldoende zijn. De nieuwe werken stellen voor eene volledige
opvoering, zooals wij zagen, zulke hooge eischen, dat zij in ons land onmogelijk
kunnen bevredigd worden. Voor hem staat slechts één weg open: het is die naar
Bayreuth. Al had de meester de volledige opvoering van zijn laatste werk niet
uitsluitend voor het nieuwe theater aldaar voorbehouden, zou zij toch voor elk ander,
ook het beste van Duitschland, onoverkomelijke bezwaren hebben. Doch het succes
der laatste voorstellingen in het Wagner-theater was zoo groot, dat eene herhaling
het volgend jaar is te wachten. Wie dan aan eene aantrekkelijke zomerreis door fraaie
bergstreken een hoog kunstgenot wil verbinden, hij sla den weg naar Bayreuth in en
beschouwe deze plaats als het hoofddoel zijner tocht; - stellig zal hij in beide opzichten
voldaan naar huis terugkeeren.
Leiden.
P. VAN GEER.

Los en vast. Jaargang 1882

351

Il Paradiso.
Tot de weinige dingen om wier wille een mensch - voor de rest beamer van Borger's
somber woord - op de afgelegde levensbaan nog eens eenige stappen terug zou
wenschen te treden, behoort een tocht, te voet, en bij gunstige weersgesteldheid, uit
het Noorden over eene der Alpenpassen naar Italië. De geleidelijke en toch zoo
vlugge overgang uit het sneeuwgebied in de valleien van den zomer, het allengs
warmer en kleuriger worden der tinten in het diepliggende verschiet, de
gedaanteverwisseling van den plantengroei, de snelle verandering van klimaat,
landschap, verven-spel, bouwstijl en menschenslag - het zweemt alles bij elkaar naar
eene betoovering, en heeft, ook telkens bij herhaling weer, op den beschimmelden
geest van het kind der polders de uitwerking van eene verjongingskuur.
Wanneer men aldus over den Splügen komt afgedaald naar het Como-meer, dan
is het eerste Italiaansche plaatsje van belang - het stadje waar men gewoonlijk
nachtverblijf houdt - Chiavenna. Hier krijgt de vreemdeling al terstond het Italiaansche
leven in al zijne bonte eigenaardigheid te aanschouwen: hij is pas even over de Alpen
heen, slechts
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enkele uren van Germaanschen bodem verwijderd: en toch is alles hier reeds Italië.
Het is opmerkelijk, hoe scherp, ondanks al de hedendaagsche middelen tot verkeer
en vermenging, de scheiding tusschen de nationaliteiten nog afgebakend blijft. Eene
bergketen, eene rivier, soms slechts eene louter denkbeeldige grenslijn overschreden
- en plotseling vindt gij alles veranderd: taal, kleeding, voedsel, zeden, inborst,
gelaatskleur, lichaamsbouw - tot zelfs de items waarop heeren kasteleins meenen u
het gevoegelijkst te kunnen plunderen.
Overigens bestaat Chiavenna's voornaamste aantrekkelijkheid in zijne verrukkelijke
ligging, die men het best bewonderen kan uit den, terrasvormig tegen een heuvel
aangelegden tuin achter den bouwval van het voormalige landheerschappelijke
kasteel. Met eenig méér recht dan de meeste andere zaken die fraaie titels dragen,
heet deze tuin ‘Il Paradiso’. En voor Sint Pieter speelt hier geen jichtige oude sappeur,
of snappende, snuffende tuinman, edoch een poppig mooi meisken, een halfwas
deerntje, dat echter reeds van haar zoet gezichtje, hare bruine oogen en hare
parelblanke tandjes het rechte gebruik schijnt te hebben ontdekt, en, terwijl haar
slank figuurtje u langs de stijgende kronkelpaden vóórtrippelt, u heel vrijmoedig, in
een alleraardigst mengelmoes van Italiaansch en Fransch, vertelt hoe haar vader het
ambt bekleedt van ‘i n t e n d e n t e d u c o n t e ’, hoe hare moeder de gaarkeuken
houdt daarginds aan den hoek, en hoe zij zelve (Bettina is haar naam) aan
vreemdelingen den tuin laat kijken ‘t o u t s i m p l e m e n t p e r l a s u a
d i l e t t a z i o n e .’ Dit laatste is, ik wil niet zeggen een jokkentje, maar dan toch de
waarheid een weinig geforceerd: want voor den toegang tot den hof staat een poortgeld
van
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eene halve lira den man - iets waartegen niemand trouwens bezwaar kan opperen,
aangezien geen paradijs, wil het dien naam waardig blijven, zoo maar vrije intree
moet bieden aan den eersten den besten vagebond.
Nu zal ik geenszins beweren dat Chiavenna's Paradiso juist datgene is wat men
zich voor den geest haalt wanneer men denkt aan Eden's bosschage, of aan de tuinen
van Shiraz, of aan de appelgaarden der Hesperiden, of ik weet niet welke buitenplaats
waarin uwe weelderige phantasie, o lezer, in zomermidnachtsdroomen pleegt uit
kuieren te gaan. Maar toch, een bij uitstek bekoorlijk plekje is het (ik meen Il Paradiso
te Chiavenna) zeer zekerlijk; terwijl het boven de opgenoemde lustwaranden dit voor
heeft, dat men geen dichtervleugelen behoeft om het te bereiken. Wingerd-ranken,
op Italiaansche wijze over latwerk uitgespreid, werpen op de bloemrijke terrassen
haar doorzichtig, van den zonneschijn doortinteld lommer. Zij vormen hier en daar
priëeltjes, waarin zelfs een Britsche Reverend eerder een liedeken van den ouden
Anacreon dan een tekst uit Jeremiah gepreveld zou hebben. In stille hoekjes waant
men minnegodjes te zien kozen, met Bacchus' groen omkranst. Philomeel, met
zilveren gorgel, staakt hier den ganschen nacht haar kweelen niet. In één woord, het
is een ware g i a r d i n o d ' a m o r e ! - Wie echter te oud, of te wijs, of te duf geworden
is om zich door dergelijke ijdele indrukken te laten bezotten, die kan op het hoogste
punt, waar drie cypressen zwart en roerloos gespitst staan tegen het klare hemelblauw,
een uitzicht genieten over het stadje met zijne vele ranke torens, en over het breede,
van glimmerende stroompjes doorwandelde dal, en op de gebergten in het rond, met
hunne spits opschietende kruinen, hunne donkere kloven, hunne zonnige
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flanken, hoog, tot aan de rotsige schouderen, bekleedt met groene mantels van
kastanjewoud - - een uitzicht, kortom, veel te schoon dan dat ik het u verder
verknoeien wil met eene poging tot beschrijven.
Hier zit men dan, hetzij om Italië's beemden te begroeten, hetzij om hun eenen
afscheidsblik toe te werpen: verrukt dus bij den aantocht van het komende, of
weemoedig dankbaar bij de herinnering van het doorvlogene - steeds echter in eene
stemming die met het leven verzoent, en veel tobbens vergoeden kan.
Ook ons was eenmaal het geluk beschoren, daar zoo te toeven. Eenmaal, in het begin
eener Juli-maand -, het jaar des Heeren doet niets ter zake, noch het oogmerk onzer
reis, noch de samenstelling van ons klein gezelschap -, eenmaal was het ook voor
ons zulk een dag der dagen geweest, waarop de zon gestraald had over onze
wandeling, als lustte het haar zelve ons bij haren vollen glans de schoonheid te toonen
van dit haar troetelland. Het werd avond. Reeds neeg de gloed zich achter de hoogten.
Het vuur, dat de omliggende bergen den ganschen dag geblakerd had, week allengs
voor koelere tinten, weldadig voor het oog met hare diepere schakeering, gelijk na
een schetterend fanfarenspel het oor des menschen zich tegoeddoet aan de milde
harmonieën van een koraal. Tevens begon de t r a m o n t a n a van de verre
sneeuwspitsen ons zuchtjes in den hals te blazen, als waaierslagen verkwikkend.
Bettina was aan onze zijde, haar geestig neusje streelend met eene nagelbloem. Denkt
men zich bij dit een en ander nog dat het goede wicht, door bemiddeling van eenen
jeugdigen zoon haar vaders den i n t e n d e n t e , ons uit den moederlijken
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kelder eene flesch ijskouden Sassella had doen opdragen, dan kan men zich
genoegzaam voorstellen dat ons verblijf hier boven niet zonder welbehagen was.
Dit intusschen mocht niet langer duren dan de spanne tijds, aan aardsche vreugde
meestal toegemeten. Het werd al dra verstoord door een plotseling opstekend, een
schrikbaar aanzwellend, een gruwelijk wanluidend gebeier der Chiavenner
kerkklokken, boven welke wij, helaas, niet hoog genoeg verheven zaten om haar
getongtang romaneskelijk te kunnen genieten als dat van het zoo vaak berijmelde
‘vesperklokje in het dal’. Het stadje zou niet Italiaansch wezen, indien het niet voor
elk dozijn woningen een bedehuis aan te wijzen had. Al die kerken en kapellen nu
vervulden de lucht met haar getier. Er was eene zeer groote klok, die bulkte als eene
koe omstreeks het melk-uur; eene heel kleine, die jankte als een over zijn poot gereden
hondje; en de interval werd aangevuld door ettelijken die de jammerkreten van
verschillende andere gegriefde diersoorten nabootsten. Bij wijlen losten zij, elkander
af, om straks opeens weer met woedende eenparigheid los te breken in een
hemelbestormend t u t t i . Geene minuut zwijgens daar tusschen. Het leek of het eene
zonde zou te achten geweest zijn voor God en de menschen, indien de heeren
klokketouwtrekkers eens een enkel oogenblik de stichting der avondstilte hadden
laten spreken voor zichzelve.
‘U n e b e l l e m u s i q u e !’ zeide Bettina lachende, toen zij bemerkte hoe het
idiotische misbaar ons verveelde.
Ik vroeg haar naar de aanleiding er toe. Was dit elken avond hier zoo?
O neen! enkel op hooge kerkelijke feestdagen. En heden, de 4de Juli, was de
naamdag van Sant' Udalrico - - lieve heilige, bid voor ons!
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‘Sant' Udalrico?’ riep ik -: ‘dan wou ik dat Sant' Udalrico - - Ik bid u, Signorina, wie
was de heilige Udalricus?’
‘O h , m o n s i e u r n e s a i t p a s ? - Maar immers de schutspatroon der stad.’
‘En wat in 's hemels naam heeft die man uitgericht, dat men aldus te zijnen genoege
het zwerk in een dolhuis verkeert?’
‘A h , c ' e s t u n e h i s t o i r e - c ' e s t u n e h i s t o i r e s i l o n g u e . Hij heeft
de stad van de zwijnen gered.’
‘Van de zwijnen?’
‘Ik wil zeggen - van de Duitschers.’
‘Is dit voor u dan eenerlei?’
‘M a , n o - - ik wou zeggen - Sant' Udalrico kwam met zijne zwijnen, die zeer
heilig waren, op de Tedeschi af; en toen aten de zwijnen de Tedeschi op; en daarna
hebben de Tedeschi weer - - v o u s c o m p r e n e z ?’
‘P a s d u t o u t .’
‘E s t -i l p o s s i b l e ! - De zwijnen, zeg ik u, aten de Tedeschi op; en toen hebben
de Tedeschi - -’
‘- Weer de zwijnen opgegeten. Heel billijk!’
‘N o n o !’ hernam zij, na even bedenkens: ‘het was juist omgekeerd. Eerst hebben
de Tedeschi, die zeer hongerig waren, de zwijnen opgegeten; en vervolgens aten
weer de zwijnen, van wegen hunne heiligheid, ziet ge’ - - - Zij stokte, kleurde, en
riep, terwijl zij hare nagelbloem op den grond smeet: ‘A h m o n D i e u ! S o n
stupida!-Et pourtant,je l'ai apprise par coeur,cette histoire.
Vo y o n s ! - als mij het begin maar te binnen wou schieten! S a i n t U d a l r i c e t
ses cochons - Sant' Udalrico ei suoi porci - - - Au diable
Saint
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U d a l r i c e t s e s c o c h o n s !’ schreeuwde zij, terwijl zij met haar voetje stampte
op de neergeworpen bloem. Daarna lachte zij, half beschaamd, met ons mee over
hare eigene kwaadheid.
Verdere pogingen om van dit aardig warhoofdje iets nopens den Chiavenner
beschermheilige te vernemen, zouden blijkbaar vruchteloos zijn geweest. Ik vroeg
haar alleen nog maar wat de nationale vlaggen beduidden, die van het stadhuis, de
kazerne en eenige andere gebouwen uitgestoken waren. Nu, dát wist zij. Voor
Garibaldi liet men die kleuren wapperen, voor Garibaldi den grooten held! En met
glinsterende oogjes, begeerig om hare vorige onwetendheid te doen vergeten, maakte
zij zich gereed ons te vertellen wat voor een man Garibaldi wel was -, toen er van
beneden eene heldere stem klonk: - ‘Bettina, Bettina, ben je daar?’
‘Hier!’ riep de kleine: ‘hier! - C ' e s t l a m i a s o r e l l a q u i m ' a p p e l l e ’,
deelde zij ons mee: ‘Bartoletta, mijne zuster. Die is geleerd en vroom, en kan u van
Sant' Udalrico zooveel vertellen als ge maar hooren wilt.’
‘Bettina, Bettina!’ herhaalde de stem, wat nader bij - en te gelijk verschenen hoofd
en buste der roepster boven den rand van het terras -: ‘Kom vlug! moeder heeft je
oogenblikkelijk noodig. Er zijn gasten.’
‘Goed, goed’, hernam het jongere zusje: ‘Maar hier dan, de vreemdelingen?’
‘O’, zeide de andere - ‘die zal ik wel uitgeleiden. Ga maar gauw! Moeder wacht.’
‘Ik kom, ik kom! - B o n s o i r , m o n s i e u r e t m a d a m e ! A r i v e d e r c i !’ Hiermede verdween het snuggere kleine ding uit onzen
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gezichtskring - en Bartoletta, haar evenbeeld als bloem van knop, Bartoletta, de
volwas van dit guitig maansikkeltje, rees er in op.
Of zij bekoorlijk was? - Vraag het mij niet! - Indien ik twintig levensjaren minder
telde, en mijne huisgoden niet dreigend den vinger tegen mij ophieven, dan had ik - dan had ik mijne pen gedoopt in de verfpotten der verbeelding, om u haar te
schilderen van de golving der poneylokjes over haar laaggewelfd voorhoofd, totaan
de muiskleine tippen harer rood geschoeide voetjes. Thans echter vind ik slechts inkt
in mijnen koker, en ik moet mij bepalen tot de bloote verzekering, met zwart op wit
hier neergekrabd: - nooit zag ik liever trekken, nooit fijner leest, nooit oogen zoo
groot, zoo diep, zoo donker en toch zoo klaar. Gij critisch wezen, die op dit zoet
gelaat den lonk van humor, en in deze heerlijke oogen het sprankelen van
schranderheid gemist zoudt hebben - ga, en zoek op Sirius eene volmaaktheid welke
hier op aarde niet wast.
In zeer goed Fransch begroette zij ons; hare moeder was eene Française, verklaarde
zij. Zij wisselde met ons de gemeenplaatsen der beleefdheid; daarna scheen het haar
tot verder praten aan stof te ontbreken, of aan lust; zwijgend leunde zij over den
lagen muur, die het terras omgeeft, en tuurde, over het stadje heen, zuidwaarts den
wijden dalgrond af, tot waar, in het purperblauwe avondwaas, de heuvelen
wegdeinsden die Como's meer omwallen. In hare houding was iets lusteloos; en er
lag in haren blik iets van het afwezige, het in de verte verlorene, dat eigen is aan
verliefden
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en aan dwependen. Wat is dwepen anders dan eene zoekende verliefdheid? Wat is
verliefdheid anders dan een dwepen dat gevonden heeft? - - In mij rees het vermoeden
dat Bartoletta's hartje al zoekende wel had gevonden, maar toch, gevonden hebbende,
nog zocht. Bedenkelijke complicatie!
Middelerwijl diende er iets gezegd te worden. Ik besloot het ijs te breken.
‘Men schijnt hier veel van kerkmuziek te houden’, zoo sprak ik het meisje toe,
doelende op het klokkengebengel, dat nog altoos uit den treure aanhield. Doch met
deze, op scherts aangelegde opmerking kwam ik hier minder ter snede: want Bartoletta
antwoordde heel ernstig:
‘Het is vandaag voor ons een hooge heiligedag: het feest van Sant' Udalrico,
Chiavenna's schutspatroon.’
‘En tevens’, hernam ik, ‘is het de verjaardag van Garibaldi, niet waar?’
‘O ja! Maar dáárvoor’, zeide zij meesmuilend, ‘luiden de klokken niet!’
‘Daarvoor wapperen de vlaggen.’
‘De vlaggen, zeker! Maar lang, lang vóór de vlaggen wapperden voor Garibaldi,
hebben voor Sant' Udalrico de klokken al geluid.’
Er stak eene gansche geloofsbelijdenis achter die woorden. De witte koorrok was
blijkbaar dezer jonge maagd welgevalliger dan het roode hemd. Ik begreep reeds
half dien verren blik van hare schoone oogen.
‘Mejuffrouw’, begon ik weer, na eene pauze: ‘wij vernamen van uwe zuster al iets
omtrent den goeden heilige dien gij daar noemdet; doch tot onze spijt liet het relaas
van het lieve kind aan volledigheid ietwat te wenschen over. Zoudt g i j wellicht - -’
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‘A h , l a p e t i t e é t o u r d i e !’ viel zij in: ‘e l l e n e c o n n a î t q u e l e s
h i s t o i r e s d e s o l d a t s .’
‘Maar gij, mejuffrouw’, hernam ik - ‘gij kent, wed ik, den levensloop van Sant'
Udalrico beter dan dien van den aanvoerder der Duizend. Zoudt gij ze ons willen
vertellen?’
Zij keek mij eerst verwonderd, daarna een weinig gemelijk aan. - ‘Kom kom!’
zeide zij: ‘M o n s i e u r v e u t p l a i s a n t e r !’
‘Tóch niet!’ verzekerde ik: ‘die geschiedenis boezemt mij een zeer bijzonder
belang in.’
‘Waarom?’ vroeg zij, op den man af.
Het gold hier niet minder vastberaden te antwoorden; en daar dit antwoord nu
eenmaal eene leugen moest zijn, zoo besloot ik dat het er eene wezen zou die op
pooten stond. - ‘Omdat’, sprak ik boudweg - ‘omdat ik bezig ben eene Historie der
Heiligen te schrijven, in welke ik niet gaarne zou willen dat een zoo uitnemend man
als Sant' Udalrico ontbrak.’
‘Is het waarlijk?’ vroeg zij, maar al te gaarne goedgeloovig.
‘Zeker! Vraag het maar aan mevrouw hier.’
‘V r a i m e n t , m a d a m e ?’
De ondervraagde jokte mee alsof zij het méér had gedaan.
‘Op mijn woord!’ herhaalde ik: ‘ik ben reeds gevorderd tot den heiligen Baradat,
die zichzelven in een lederen zak naaide, en zich vervolgens op een plankje in den
schoorsteen van een kuiper deed nederlaten, waar hij verblijf hield tot hij zóódanig
gerookt was dat men hem eten kon. Gij kent toch dit treffende verhaal, Signorina?’
‘O gewis! C ' e s t a d m i r a b l e ! - - Nu dan, daar ik
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bespeur dat het u ernst is met de zaak, zoo wil ik aan uw verlangen wel voldoen. Ik
vertel u de geschiedenis maar zooals ze in m i j n heiligenboekje staat, en dat is door
onzen p a d r e c o n f e s s o r e zelf geschreven. Sant' Udalrico, moet ge dan weten........
Maar wacht! Ziet ge het kruis daar hoog op den bergrug bij Uschione?’
‘Waarboven de avondster juist nederdaalt? Schier onzichtbaar klein, toch zwart
en scherp, staat het als gebrand tegen het vurige geel des hemels.’
‘Juist. Wel, dáár woonde, nu een zeshonderd jaren her, de vrome Udalrico. Hij
was van adellijken huize, doch had al zijn goed met drinkers en dobbelaars verbrast;
en om nu eene den Hemel recht welgevallige boete te doen, had hij zich verhuurd
als zwijnenhoeder bij een boer. Er waren toen vele zwijnen in dit land - veel meer
dan tegenwoordig: want op de bergen woonden nog heidenen, die alle dagen spek
aten. Ook die boer was een heiden; hij wist van God noch van de Madonna, van
biecht noch vasten; en elk jaar op Goeden Vrijdag ontstak hij op den berg een groot
vuur ter eere van den Duivel, en braadde daar boven zijn grootste, vetste varken, dat
hij met zijne kinderen afkloof tot op het gebeente. Dit, natuurlijk, was den
godvruchtigen Udalrico een gruwel, en vele malen stond hij op het punt dit heidensche
huis te ontvlieden; maar hij bleef, in de hoop van nog eenmaal door zijn christelijk
voorbeeld den boer tot het éénige ware geloof te zullen bekeeren. Middelerwijl
wandelde hij in groote vreeze des Heeren, en tuchtigde zich het vleesch, om zijner
heiliging wille, met de nijpendste ontberingen. Zijne kleeding bestond uit eene pij
van het grofste linnen, en, toen deze versleten was, uit een mantel dien hij zich van
de stekelige borstelen der zwijnen geweven had. Des zomers
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en des winters, onder zonnegloed, regen en sneeuw, had hij geen dak boven zich dan
den hemel: want hij wilde niet de beschutting van de woning des heidens. En evenmin
wilde hij zijn lijf verontreinigen met des afgodendienaars voedsel. Men kan zeggen
dat hij schier zònder spijs leefde. Slechts tweemaal 's weeks veroorloofde hij zich te
eten - en dan, naar het voorbeeld van den verloren zoon, niets dan een paar mondenvol
van den draf dien de zwijnen hadden overgelaten. Nochtans vermagerde hij niet;
integendeel, tot zijn groot verdriet werd hij al hongerende sterk en dik. Daarom
besloot hij zichzelven nog strenger te kastijden. Te dien einde ontzegde hij zich
volslagen alle spijze niet slechts, maar ook den slaap. Des nachts, wanneer zijne
zwijnen rustten, laadde hij een zwaren steen op zijnen rug, en sleepte zich daarmede
tot op den top der steilste rotsen; en als hij daar uitgeput, stroomende van zweet, was
aangekomen, sloeg hij zich met geeselen, en rolde zich naakt over het scherpe gruis,
tot het bloed hem langs de lendenen drupte. Alles vergeefs echter. Zijn lichaam nam
toe in kracht en vleezigheid, zoodat er weldra in zijne kudde geen varken was, hetwelk
hij in gewicht niet overtrof.’
‘Wonderbaar!’ riep ik, om eene afleiding te bezorgen aan mijne reisgezellin, die
het op dit oogenblik achter haren zakdoek te kwaad kreeg met een zeer verdacht
klinkende hoestbui: - ‘Wonderbaar! Dit herinnert mij het geval van den heiligen
Colombanus, den martelaar, die na zeven jaren vastens zóó vet geworden was, dat
zijne beulen (men wierp hem in een brouwketel) anderhalve ton reuzel uit hem
stookten. Ik vermoed, de Heer voedde hem met wind.’
‘Ja ja’, vervolgde Bartoletta: ‘de Heer voedde hem met wind. Maar, let op: dit was
pas het eerste wonder dat aan

Los en vast. Jaargang 1882

363
den heiligen Udalricus geschiedde! - Terwijl namelijk de vastende kluizenaar zoo
groeide in den vleeze, zag men den heidenschen boer, die spek at zelfs in de
passie-weken, met den dag vermageren; en hoe meer hij at, des te jammerlijker slonk
hij weg tot een geraamte. Dit nu wekte zóózeer de grimmigheid van dien verstokten
zondaar, dat hij, in stee van in al deze teekenen eene vingerwijzing te zien tot
bekeering, het voornemen opvatte om den heiligen man te dooden. Sluipende naderde
hij hem, die daar verzonken lag in gebed. Maar nog had hij de bijl in zijne hand niet
opgeheven, of zijne eigene zwijnen wierpen hem op den grond, en vertraden hem
met hunne hoeven, en verscheurden hem met hunne snuiten. - Van toen af leefde
Sant' Udalrico met zijne kudde gelijk een aartsvader met zijne zonen. Het was
aandoenlijk, hoe deze schepsels, anders zoo gevoelloos en onhandelbaar, hem met
vernuft en liefde aanhingen. Zij delfden hem in den bergwand eene grot, in welke
hij wonen mocht; zij wroetten smakelijke wortelen uit den grond, en haalden uit de
bosschen zoete noten, die zij neerlegden aan zijne voeten; ja, zij schenen zijne stem
te verstaan: want als hij hen riep, dan kwamen zij; en als hij bad, dan staakten zij
eerbiediglijk hun gegrom; en als hij woorden van stichting sprak, dan schaarden zij
allen zich om hem heen, en blikten met hunne ernstige aangezichten aandachtig
luisterend op naar zijne lippen. En inmiddels zegende de Hemel uitermate zeer de
vruchtbaarheid van Sant' Udalrico's kudde, zoodat het gansche gebergte vervuld werd
met welgezinde varkens, die door hunnen wandel de ommewonende heidenen
beschaamd maakten.’
‘Met uw verlof, Mademoiselle’, viel ik haar in de rede: ‘staat dit alles zoo in het
heiligenboekje van mijnheer uw biechtvader?’
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‘Schier letterlijk. Ik ken het zoo goed als van buiten: want menigmaal heb ik het voor
mama in het Fransch moeten vertalen.’
‘En gelooft gij dit alles?’
De vraag was mij nauwelijks over de lippen, of het rouwde mij haar te hebben
laten ontsnappen. Het schoone kind richtte zich op, liet hare prachtige oogen half
verbaasd, half toornig op mij rusten, zoodat ik een gevoel kreeg alsof ik van de aarde
verdwijnen moest, en voegde mij toe: - ‘Gelooven? - Waarom zou ik het n i e t
gelooven? -Iedereen gelooft het - behalve’ (zij aarzelde, en bloosde even) ‘behalve
misschien de Garibaldianen. En is het dan niet de waarheid? Zou mijnheer pastoor
leugens laten drukken?’
‘Vergeef mij, mejuffrouw! Het was slechts eene vraag om uw geloof op de proef
te stellen. Maar zeg mij: hoe komt gij zoo gramstorig op die arme Garibaldianen?’
‘Ik? - och, ik zoozeer niet. Maar mijnheer de p a d r e heeft ons geleerd dat het
goddeloozen zijn, die den Paus gekerkerd en de Kerk geplunderd hebben, en dat men
hen met stokken uit het land moest jagen.’
‘Volkomen waar; het zijn booswichten, die hunne straf niet ontloopen zullen. Ga
voort, bid ik u, met uwe bewonderenswaardige geschiedenis!’
‘Wel dan - op zekeren dag gebeurde het dat keizer Barbarossa met een machtig
Duitsch leger over den Splügen trok, ten einde oorlog te voeren tegen den Heiligen
Vader te Rome; en daar de stad Chiavenna hem den weg versperde, zoo sloeg hij
voor haar het beleg. Chiavenna was destijds eene sterke vesting; en de burgers,
wetende dat het de beveiliging gold van onze Heilige Moeder de Kerk tegen de
kettersche Lutheranen, verdedigden zich als leeuwen. Storm
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op storm werd afgeslagen; de weken groeiden tot maanden; het werd winter. Toen
begon in het kamp der belegeraars het gebrek zich te doen gevoelen; de toevoer over
de bergen was namelijk door de sneeuw versperd, en zuidwaarts hadden de Duitschers,
die geweldige eters zijn, het gansche land reeds afgestroopt. Met den dag al nijpender
werd dus onder hen de honger. De Chiavenners, daarentegen, hadden overvloed van
voedsel, maar gebrek aan ammunitie, zoodat zij met schrik het oogenblik zagen
naderen, waarop zij den vijand nog slechts met het zwaard in de vuist zouden kunnen
weerstaan. Barbarossa, die op dezen hinderpaal niet gerekend had, blies vuur uit
zijnen mond; - wanneer hij zoo toornde, geleek hij den Satan: want dan rezen zijne
lange roode bakkebaarden als twee vlammen aan weerszijden van zijn hoofd te berge.
Hij zwoer eenen vreeselijken eed, dat hij de stad zou nemen, òf zelf sneuvelen in de
bres - en dan, zoo hij er eenmaal binnen was, dat hij er geen steen op den anderen,
geen zuigeling aan de moederborst in het leven laten zou. Vervolgens deed hij op al
zijne Krupp-kanonnen eene zesdubbele lading zetten, gaf zijnen soldaten buskruit
met brandewijn te drinken, en stelde hen op tot eene algemeene berenning van den
veeggeschoten wal. Juist nu terwijl de Duitschers hun laatste kommiesbrood opsneden,
hadden de Chiavenners hun laatste schot verschoten. Hachelijk stonden de kansen
voor de rampzalige stad. De engel des verderfs scheen zijne wieken boven haar te
strijken.
‘Reeds schalde, bij het eerste morgenkrieken, van rondom het stormsignaal; reeds
wekten de vuurmonden de echo's in het gebergte; reeds richtten zich de bespringers,
hunkerend naar voedsel, bloed en roof, in dichte hoopen op de bressen die hunne
kogels hun braken - - toen - ziet! wat daalt
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daar van de hoogte bij Uschione? - - Een lange, lange stoet, die snel en woelend,
gelijk een schuimende bergstroom, zich afwaarts stort langs het kronkelende pad.
Voorop schrijdt een man, in wit gedost, met een kruishout over zijnen schouder; en
achter hem verdringt zich, geel en bont en bruin, een ontelbaar dierenheir, dat, al
naderend in wentelenden drom, den bodem dreunen doet van een ijzingwekkend
snorken. Het is Sant' Udalrico met zijne zwijnen, die aanrukt om de stad te ontzetten.
De Chiavenners herkennen hem - en de hoop herleeft in hunne borst; zij weten niet
wat te verwachten, doch hunne geloovige zielen durven zich spitsen op een mirakel.
En dit niet vergeefs. Want wat gebeurt er? - - De Duitschers, steeds verzot op spek,
zooals ieder weet (e t p u i s q u 'i l n'y a p a s d e m a l ’, zei Bartoletta, ‘m o n s i e u r
e t m a d a m e n e d o i v e u t p a s m'e n v o u l o i r ) - de Duitschers, nu rammelend
bovendien van honger, hebben nauwelijks den zonderlingen optocht waargenomen,
of zij zijn niet langer te houden. Vergeefs roept Barbarossa met donderende stem
hen tot hunnen plicht. De hellebardiers verbreken hunne gelederen, de kanonniers
verlaten hunne stukken, de kurassiers werpen zich van hunne rossen - alles stuift,
door eene razende vraatzucht gedreven, onder het geschreeuw van ‘S c h i n k e n !
S c h i n k e n !’ de aantrekkende kudde te gemoet. De zwijnen maken halt, als wilden
zij terugdeinzen. Eensklaps echter, op Udalrico's bevel, voeren zij op de beide flanken
der Tedeschi eene omtrekkende beweging uit, en storten dan, op een tweede
kommando van hunnen aanvoerder, met hunne duizenden in vliegenden galop op de
soldaten los. Geen krijgsknecht die dezen schok weerstaat. Alle man geraakt van de
been. In een onbeschrijfelijk kluwen rollen menschen en varkens over elkander.
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Honderden Duitschers geven onder de hoeven en tanden der talloos over hen
heentrappelende dieren den geest, terwijl hunne zwaarden - o wonder! - op de
borstelige huiden afbraken als glas. De overigen, vluchtend in doodsangst (want zij
begrepen wel dat de Hemel hier tegen hen streed) werden door de inmiddels uit hunne
poorten gesnelde Chiavenners over de kling gejaagd of gevangen genomen. Niemand
hunner keerde ooit over de Alpen terug. Ook de trotsche keizer Barbarossa niet. Men
zond hem in boeien naar Canossa, waar hij des Heiligen Vaders pantoffel zóó lang
kuste, tot hij de genade verwierf van als boeteling in een klooster zijne dagen te
mogen eindigen.
‘En van stonde aan lieten al de afgodendienaars op den berg zich doopen; en de
burgers van Chiavenna bouwden voor Sant' Udalrico eene schoone kathedraal; en
de Paus wilde hem een bisdom schenken. Hij echter wees alle eerbewijzingen af. Hij
verzamelde weder zijne kudde om zich heen, zong met haar een Te D e u m
l a u d a m u s , en toog opwaarts aan hare spits, terug naar Uschione. Nog vele jaren
leefde hij daar, te midden zijner trouwe dieren. En toen hij eindelijk gestorven was
- - toen hij eindelijk gestorven was - -’
- - Bartoletta hield zich eensklaps in, en keek met gespannen aandacht naar omlaag.
‘Nu?’ vroeg ik: ‘toen hij eindelijk gestorven was?’
‘Ja, toen hij eindelijk gestorven was’, herhaalde zij werktuigelijk - - - ‘A h m o n
D i e u ! l a m u s i q u e !’ - Deze laatste woorden golden een krijgshaftig getoeter beneden ons op het slotplein.
Zij werden geuit op een plotseling veranderden toon, met eene levendigheid van
gebaar en
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oogopslag, die, gelijk een licht dat ontstoken wordt in eene schoone lamp, het meisje
nog tienmaal bekoorlijker maakte. Meteen was zij haastig opgerezen, ons beduidende
dat het negen uur was - de ure om het Paradijs te sluiten -, en dat zij onverwijld naar
huis moest. Om ons tot spoed te nopen, draafde zij ons snel vooruit.
‘Signorina!’ riep ik haar na - ‘het eind van uwe historie! Toen Sant' Udalrico dood
was - eilieve, wat werd er toen van zijne brave zwijnen? Hebben zij ten slotte tóch
nog den spek-etenden Tedeschi tot spijs moeten verstrekken?’
Doch zij was al te ver vooruit om mij te hooren. Daar het nu duister geworden
was, bleef ons niets over dan haar omlaag te volgen.
In Italië's garnizoenssteden (en geen vlek haast, of er ligt een luitenant met minstens
vier-en-twintig man) is het gebruik dat 's avonds vóór het inrukken, bij wijze van
taptoe, de militaire muzikanten op de p i a z z a een paar deuntjes blazen. Indien deze
gewoonte werd ingesteld ten genoege der burgerij, dan kan men zeggen dat zij,
althans in de kleinere plaatsen, volkomen aan haar doel beantwoordt: want nauwelijks
heeft zich het getetter doen hooren, of geen oud wijf blijft er achter haar spinnewiel.
Men noemt de Italianen - of zij noemen zichzelven - wel eens ‘het kunstvolk’; doch,
in welk ander opzicht dan ook, zeker verdienen zij dien titel niet om hunne
tegenwoordige wijze van musiceeren. Of openbaart zich misschien de ingeboren
kunstzin in het voor lief nemen van het gebrekkigste zelfs - ja, dan is er geen
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volk zoo artistiek tot in hart en nieren als deze Lombardijers. De avond-muziek op
de p i a z z a toch, hoe oorverscheurend meestal, wordt in den volsten zin g e n o t e n .
Alles laat zich door haar naar buiten lokken; en men luistert toe met eene
opgewektheid, een g u s t o , eene waardeering, voor de uitvoerende kunstenaars een
schooner loon dan goud en lauweren.
Zoo vonden wij dan, beneden gekomen, het straks nog zoo ledige Chiavenner
slotplein veranderd in eene gonzende pantoffel-parade van jong en oud. In het midden
hadden de vijf of zes muzikanten post gevat, zichzelven vertienvoudigend in geluid.
Om hen henen stond of bewoog zich de gansche smalle gemeente - mannen en
vrouwen uit het volk, moeders met zuigelingen en tritsen van kinders nog aan hare
rokken, slenterende knapen, groepjes giggelende meiskens - t o u t c o m m e c h e z
n o u s , behalve dat de menschen kalmer, ingetogener, minder stoeiziek en geneigd
tot ruwe grollen waren; behalve ook dat zij zelfs voor die schorre muziek oor genoeg
hadden om hun gejoel te staken zoodra deze zich weder verhief. En op het breede
voetpad vóór de koffiehuizen, onder de bont gekleurde papieren lampions, zaten
rookend en drinkend de rijker bedeelden met aardsch fortuin: oude heeren, die r o s o l i
snoepten bij hunne koffie; fraaie dandies, fier in het bewustzijn van hun weligen
knevelwas; eerzame ambtenaren, die hunne vrouwen en dochters onthaalden op een
s o r b e t t o , terwijl zij zelven zich laafden met een glas van het dunne inheemsche
brouwsel - rustige burgers altegader, aan wie men het niet gezegd zou hebben,
voorwaar, dat hunne voorvaders eenmaal den geduchten keizer Barbarossa bij zijn
rooden baard getrokken hadden. Onder dit verweekelijkt heldenkroost lieten wij,
niet minder ver-

Los en vast. Jaargang 1882

370
slapte telgen van Geuzen en Bataven, ons mee al koffie lepperend neder.
Nu was het - laat ons het geen oogenblik vergeten - te Chiavenna feest dien avond:
een dubbel feest zelfs: de verjaring van Garibaldi, en de naamdag van Sant' Udalrico.
Dies speelden de muzikanten voor den eerstgenoemde een deuntje boven de gewone
maat, en luidden de klokken (gelijk wij reeds hoorden) voor den ander een lof en
een a n g e l u s extra. Daartegen kon niemand iets inbrengen. De Kerk heeft hare
heiligen, en de Staat heeft de zijne; elk meent die te moeten huldigen door het maken
van een geraas - en elk veroorzaakt dus in vrijheid en blijheid zijn eigenaardig
feestrumoer. Hadde Cavour dit nog eens mogen beleven! Die mooie phrase van hem
- l i b e r a c h i é s a i n l i b e r o s t a t o -, hoe treffend werd zij hier verwezenlijkt!
Vermoedelijk vonden de priesters het misbaar der soldaten even hinderlijk, als de
soldaten het misbaar der priesters; maar dan, welk eene kostelijke gelegenheid om
elkanders kleine liefhebberijen te leeren verdragen! - En wat de bevolking betrof,
indien wij mogen aannemen dat de helft uit Garibaldianen bestond, en de wederhelft
uit Udalricanen, zoo werd, het is klaar, een iegelijks feestgevoel op deze wijze in de
billijkst denkbare verhouding bevredigd. Hier had dus niemand te klagen -, behalve
misschien de vreemdeling, die, tusschen beide partijen instaande, met de duimen op
de ooren de wanhopige vraag uitstiet, of het niet mogelijk geweest ware deze twee
zoo verschillende soorten van feestetelijken klank beurt om beurt, dat is niet juist
gelijktijdig, op zijne trommelvliezen te doen losbreken.
Kent gij het effect dat daar bereikt wordt wanneer in eene straat twee moderne
draaiorgels in edelen wedijver
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naast elkander zich van hunnen ariën-schat ontlasten, terwijl een hond, daar tusschen
gezeten, den hemel zijnen weemoed klaagt, en te gelijk een melodieuse ketelsmid,
bij 's hamers dansen op der bouten kop, een van die schoone volksliederen aanheft,
welke de Nederlandsche werkman met zooveel smaak en gevoel weet voor te dragen?
- Welnu, hier werd dit e n s e m b l e overtroffen! - En voorts, zijt gij bij machte u de
worsteling te verbeelden tusschen Ormuzd en Ahriman, den geest des lichts en den
geest der duisternis: hoe hunne scharen van engelen en duivelen elkander beoorlogen
tusschen hemel en hel, en door haar strijdgeroep en wapengekletter de zonnen in
doodsangst sneller voort doen rollen langs hare banen? - Hier dan, hier werd zulk
een kamp gestreden.
De klokken hadden eene wijle gepoosd. Maar zoodra was niet de muziek op de
p i a z z a begonnen, of zij vingen met frisschen moed weer aan: de kleine die jankte,
de groote die bulkte, en de gansche menagerie der middensoorten. Zou ook de Kerk
mogen zwijgen waar de Staat het woord nam? Zou ook in luidruchtigheid het geloof
onderdoen voor de revolutie? - Ormuzd en Ahriman! - Ik zeg niet wie hier de genius
des lichts was, en wie de genius der duisternis. Ik zeg het niet - ik weet het niet - en
al wist ik het, ik zou het niet zeggen. Maar op dood en leven bevochten die twee met
spietsen en knotsen elkander boven onze zondige hoofden in deze zoele
zomeravondlucht. Als vlijmend staal boorden de kreten der trompetten in de
kerkkloktonen; als plettende mokerslagen dreunden de kerkkloktonen neer op het
koperen geschetter. Dat hieuw en kliefde en kneppelde elkaar, dat raakte beurtelings
boven en onder in het gevecht, dat liet niet af en gaf zich niet gewonnen, dat boog
niet en barstte
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niet, maar scheen besloten te kampen tot het hemeldak zou ingevallen zijn, of de
aardkorst bezweken.
Daar snorde een vuurpijl omhoog, en knetterend doorspatte, van den top der
burchtruïne, een zwerm van klappers het nachtelijk duister. ‘U r r a !’ schreeuwde het
volk: ‘E v v i v a , e v v i v a G a r i b a l d i !’ - Terstond speelden de muzikanten, door
deze geestdrift aangestoken, met eene laatste, sublieme krachtsinspanning, de
Garibaldiaansche hymne op; en de schare brulde mee uit onbeklemde borst:
‘Si scopron le tombe,
Si levano i morti,
I Martiri nostri
Son tutti risorti!’ - -

Inderdaad, de graven schenen zich te zullen openen, de dooden te verrijzen, de ure
des laatsten oordeels aangebroken. Bengaalsche vlammen hulden het tafereel in
hellegloed. Verwoeder dan ooit hingen de klokketrekkers zich aan hunne touwen.
Raketten sisten onophoudelijk. En die bajert van klanken zwol aan, zwol aan, tot het
refrein bereikt was ‘Va fuori d'Italia
Va fuori, che è l'ora,
Va fuori d'Italia,
Va fuori, stranier!’

Nu knalden er salvo's. En gelijk in Meyerbeer's opera het ‘V i e r g e M a r i e ’ van
de burgers somber inrolt tegen het schelle ‘R a t a p l a n ’ der soldaten, zóó, maar
minder harmonisch, deed f o r t i s s i m o der klokken huilende jammertoon duidelijk
de woorden verstaan:
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Sant - U - dal - ri - co,
O - ra - pro - no - bis!
O - ra - pro - no - bis!
Sant - U - dal - ri - co!

Van nieuws af begon het. De hymne van Garibaldi telt vier coupletten. Drie malen
dus herhaalde zich nog dit vreeselijke c r e s c e n d o . Drie malen nog dreigden de
bergen rondom op het razende stedeken neer te storten. Drie malen nog verwenschten
wij eene vaderlandsliefde die zoo brullen moet, en eene vroomheid die zoo kleppert.
Toen, uitgeput, liet eensklaps alles af. De trillende klokken verstomden, de ademlooze
muzikanten rukten hunne kazerne binnen, de heesch geschreeuwde burgers zochten
hunne haardsteden op -: na tien minuten heerschte op het slagveld het zwijgen des
doods. De slaap toog de woningen binnen. Ormuzd geeuwde, Ahriman snorkte
alreeds. Schaduwen slechts, uit het maanlicht geboren, bevolkten de ledige p i a z z a ;
en in de verte kon men het ruischen vernemen van het water dat van de bergen gutst.
Alleen in de restauratie, ginds aan den hoek, ging het nog levendig toe. - ‘Vriendinne’,
sprak ik tot haar die aan mijne zijde trad: ‘wat dunkt u, na zóóveel koffie en kabaal,
van eene lamscotelette met een glas Asti -, misschien, wie weet, door Bartoletta's
hand ons opgedragen?’
Daar binnen spijsden verscheidene gasten, opgewonden jongelingen, vol nog van
het vuurwerk, en van het vaderland, en van de Garibaldiaansche hymne. En onder
hen was een pracht-exemplaar van een onder-officier, met de schouders van een
Hercules en den kop van een Apollo, die on-
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stuimig met de anderen aanstiet op het heil der nationale éénheid en op het verderf
van al hare belagers. - ‘Weg met de Oostenrijkers!’ schreeuwde hij: ‘Weg met de
Franschen! Weg met de Papalini! A b a s s o ! A b a s s o !’ - Vervolgens hief hij aan,
met de stem van een heldentenor:
‘Va fuori d'Italia,
Va fuori, che è l'ora,
Va fuori d'Italia,
Va fuori, stranier!’ -

hetwelk, voor hen die het niet verstaan, in vrije overzetting luiden mag als volgt:
‘Scheer u weg uit Italië, o vreemdeling! Het is tijd dat gij heengaat, en méér dan tijd.
Dus, o vreemdeling, scheer u weg!’
Wij nu, niet wetende in hoever wij dit patriottische dreigement te beschouwen
hadden als gericht tegen ons persoonlijk, en bovendien de Italiaansche buitenlucht
hoogelijk verkiezende boven de Italiaansche vaderlandsliefde, wij tafelden a l
f r e s c o onder het zonnezeiltje op het trottoir. De kleine Bettina bediende ons daar,
vlug als een kwikstaart; zij toonde zich zeer vereerd dat wij ons verwaardigd hadden
uit hare keuken te komen proeven, en hare minnige lachjes en aardige woordjes
verzoenden ons er mee dat het lamsvleesch naar de lendenen van eene bejaarde geit
smaakte, de schuimende Asti naar gemberbier.
Zij echter, om wie wij dezen maaltijd ons getroostten - Bartoletta, waar school zij
toch? - Berechtte zij de patriotten in de zaal? - Onmogelijk: want dezen, ook de
schoone sergeant-majoor, waren tijdens ons eten heengegaan. Sliep zij dan? Pruilde
zij? Zat zij te lezen in het heiligenboek van den p a d r e c o n f e s s o r e ?
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Wij vroegen het Bettina, die voorgaf het niet te weten, maar daarbij een zóó
ondeugend snoetje trok, dat wij rondweg ons ongeloof betuigden. - ‘Komaan nu,
juffertje, spreek op! waar hangt uwe zuster uit? - Wij moeten morgen verder, en
wilden haar groeten.’
Wel dan, om de waarheid te zeggen - Bartoletta was uitgegaan.
Uitgegaan? Hoe? - De kerken waren nú toch gesloten. Of - een vigilium wellicht?
Toen legde dit schurkje eenen vinger op den mond, sloop, ons wenkend om haar
te volgen, onder de zwarte schaduw van een statigen plataan, en wees ons in de
richting van eene der acacia-lanen, die van het kerkplein uitloopen op het Paradijs.
- ‘Dáár!’ fluisterde zij: - ‘een vigilium, ziet ge wel? Dáár!’
In het lichtgewemel, dat door het loover brak, wandelden dicht aaneengedrongen
een jonkman en eene maagd. Hij, hoog van gestalte, rank in zijn wapenrok, met het
blinkend zwaardgevest op zijde, had een arm geslagen om hare leest. Zij, opblikkend
in zijne oogen, liet het hoofdje rusten op zijnen schouder. Langzaam schreden zij
voort. Maar weldra stonden zij stil, en terwijl hij zich tot haar bukte, en zij zich tot
hem ophief, spraken hunne lippen elkander eene taal toe, die nog geen dichter ter
wereld onder woorden heeft weten te brengen........ Bartoletta, die kussen wisselde
met eenen onder-officier. De dochter des geloofs, die den zoon der revolutie aan
haren boezem sloot. Ormuzd en Ahriman in teedere omstrengeling. L i b e r a c h i é s a
in libero stato.
Een half uur later hielp zij weer, met haar droomig Ma-
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donna-gezicht, dat alleen nu iets hooger gekleurd was, haar zusje het dischgerei
opredderen.
‘O Signorina!’ fluisterde ik haar verraderlijk in het oor: ‘er zijn dus ook
Garibaldianen die een beter lot verdienen dan met stokken het land uitgejaagd te
worden? - Aha! indien de p a d r e c o n f e s s o r e dit eens wist?’
Zij stond onthutst bij dezen onverhoedschen aangreep, en bloosde, en deed zeer
verlegen. - ‘A h ’, lispelde zij - ‘i l m 'a i m e !’
‘Dat geloof ik wèl!’
‘E t b i e n s é r i e u s e m e n t !’
‘Hoe zou hij anders kunnen? - Maar de p a d r e c o n f e s s o r e ?’
‘O h , j'e s p è r e b i e n l e c o n v e r t i r !’
‘Wien? den p a d r e ?’
‘M a i s n o n - l u i - m o n a m i .’
‘Recht zoo! Gij bekeert dan elkander.’
‘C o m m e n t ?’
‘Gij wint hem voor Sant' Udalrico - hij u voor San Garibaldi. Ç a s e r a
c h a r m a n t !’
‘C h a r m a n t , d i t e s - v o u s ? c h a r m a n t ?’ - zij richtte zich op, en het vonkte
in hare oogen -: ‘Vo u s t r o u v e z ç a c h a r m a n t , q u e j e m e f e r a i s
G a r i b a l d i e n n e ? - M a i s v o u s n'ê t e s d o n e p a s d e s n ô t r e s ? Vo u s
m'a v e z d o n c t r o m p é e - e t v o t r e h i s t o i r e d e s S a i n t s - -’
‘Signorina’, hernam ik met vuur: ‘Er is slechts ééne heilige die ik vereer. Hare
geschiedenis behoef ik niet meer te schrijven; maar haren lof zal ik verkondigen
zoolang mij adem blijft. Eeuwen reeds vóór Sant' Udalrico had zij hare tempelen op
aarde: want zij was van den beginne, en
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zal duren tot aan het einde. Hoog troont zij boven Paus en Koning, boven
Ultramontanen en Garibaldianen, boven devoten en vrijdenkers, wier kinderen zij
lachend in elkanders armen voert, terwijl de dwaze vaders bij klokgelui en
hoorngeschal elkander bevechten. Oorzaak van allen, is zij aller begeeren en aller
plaag, aller kwelster en aller lievelinge, aller aangebedene en aller kruis. Zij draagt
een zoeten naam, in geen kalender te vinden - een stouten naam, dien ik u niet noemen
wil - een heidenschen naam, bij het hooren waarvan uit uwen mond de heer p a d r e
een gat in de lucht zou slaan........ Signorina, kent gij haar?’
Met gloeiende konen schudde Bartoletta van neen.
‘Gij kent haar niet?’ voer ik voort: - ‘en toch zoudt gij zonder haar nu niet meer
willen leven. Gij kent haar niet? - en toch roept uw hartje in stilte haar thans vuriger
aan dan Maria en al de hemelingen. Gij kent haar niet? - en toch verdient zij alléén,
niet die bleeke priester, het offer van de rozen op uwe wangen. Gij kent haar niet? en toch is zij de schutspatronesse van hen die in acacialaantjes bij maneschijn uit
kussen gaan........ Hoor, Bartoletta - hare stem in den nacht!’
En zamen luisterden wij naar den nachtegaal, die zijn orgelen aanhief uit een der
myrtenboschjes van II Paradiso.
C. VAN NIEVELT.
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Rolandseck.
Daar zijn op aarde enkele streken en sommige menschen, aan wie, zou men zeggen,
als aan echte zondagskinderen, niets ontbreekt wat een streek bekoorlijk en een
mensch gelukkig kan maken, die beiden zich baden in een overvloed, als slechts bij
uitzondering wordt aangetroffen. Mocht er van zulke rijk gezegende plekken sprake
zijn, dan kan zonder twijfel het stuk grond worden genoemd, dat, van den Rijn
doorsneden, jaarlijks duizende bezoekers uit alle oorden der wereld tot zich trekt, en
van heinde en ver allerlei nationaliteiten op duitschen bodem tot een broederlijk
samenzijn vereenigt: ouden en jongen, grooten en kleinen, die er komen genieten,
uitrusten, zich ontspannen, dwepen en droomen. Het lieflijk Rijndal heeft voor allen
wat, en laat niemand onvoldaan. Den een boeit het door zijn schoone, afwisselende
natuurtafereelen, voor den ander ontsluit het zijn aan sagen rijk verleden. Den
onvermoeiden toerist opent het de gelegenheid tot wandelen, den dichter levert het
de stof tot zijn lied en legde het eens de volgende woorden van bewondering op de
lippen:
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‘Du bist ein Kelch! - Die Sage träumt
An deinem Rand auf moos'ger Zinne,
Der Wein, der in dem Becher schäumt,
Ist die Romantik, ist die Minne!
Ha, wie er sprüht: - Kampf und Turnier!
Die Wangen glühn, die Herzen klopfen!
Es blitzt der Helm und das Visir,
Und schöne, frische Wunden tropfen!
Und hoch im Erker sinnend steht
Vor der sich senken alle Fahuen; Was bin ich so bewegt? - was weht
Durch meine Brust ein sel'ges Ahnen?’
FREILIGRATH.

Ja, 't is als dwingen de rotstoppen, die er zich verheffen, en de overblijfselen van
voor goed vergane heerlijkheid, waarmede zoo menige kruin er is bedekt, hem, die
er ommedoolt, onwillekeurig ettelijke eeuwen in den geest terug te gaan; als volgt
de muze der romantiek den reiziger, waarheen hij zich wende: naar Ingelheim of
Frankenstein; naar Rudesheim of Assmanshausen; naar Rheinstein of Reichenstein;
naar Loreley of St. Goar; naar Sternberg of Liebenstein; naar Stolzenfels of
Drachenfels. Van elk weet ze een legende te vertellen, waarin ze ons deelgenooten
maakt van het denken en voelen der voorgeslachten, getuigen van het leven en de
zeden dergenen, die eens onder voortdurend wapengekletter en speergedruisch op
deze hoogten hun dagen hebben gesleten1). De lijst der namen maakt op volledigheid

1)

‘Da kommt aus fernen Tagen
Ein Klang in mein Gemüth,
Die Wunderwelt der Sagen
Erschlieszt sich mir und blüht.’
GEIBEL.
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geen aanspraak en kan door ieder naar welgevallen worden aangevuld.
Eén echter mag door niemand worden vergeten, ja! is meer dan alle der vermelding
waard. 't Is Rolandseck.
Rolandseck, verrukkelijke bergtop, de vijftien minuten klimmen, zelfs op een
snikheeten zomerdag, ten volle beloonend! Gedragen door den linkeroever der rivier,
ligt hij daar half in 't groen verscholen, doch terstond in het oog vallend aan ieder,
die er langs komt. De voet is met zorgvuldig gekweekte wingerden omgeven. Hooger
op groeien statige dennen, die de hitte der zonnestralen temperen, een verkwikkende
koelte veroorzaken, en een gezonde, frissche geur verspreiden. Op den top verheft
zich een hooge toren, en een weinig lager, meer naar den kant der rivier een
alleenstaande boog, de in 1840 herstelde ruïne van een burcht. Een plechtige stilte
heerscht om ons heen, terwijl we opwaarts gaan, een stilte, die slechts wordt
verbroken, als plotseling een onschuldige slang, door den voetstap der wandelaars
uit haar droomerigen slaap opgeschrikt, schuifelend in het groene mos een veiliger
rustplaats zoekt; als een vogel in de takken der boomen zijn zomerzang zingt, een
hagedisje eensklaps ritselend tusschen de rotsspleten verdwijnt, of wel het geluid
van menschelijke stemmen wat hooger of lager zich hooren doet. Een gemakkelijk
bergpad voert als van zelf naar omhoog, en voor verdwalen behoeft niemand te
vreezen. Boven wacht ons een heerlijk vergezicht, niet zoo grootsch en uitgestrekt
als op zijn overbuur, maar vriendelijker, en zonder twijfel een der schoonste van die
welke vader Rijn te aanschouwen geeft. Wie vermoeid is, kan hier uitrusten en zijn
dorstige keel met een frisschen dronk laven. Vóór ons verheffen zich de toppen van
het met groen bedekte
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en door de zon verlichte Zevengebergte: de Wolkenberg, de Lohrberg en de
Drachenfels. De laatste met zijn prachtige, ten hemel strevende ruïne, steekt fier het
hoofd in de lucht, als gevoelt hij de vertegenwoordiger te zijn van een zeer zinrijke,
aandoenlijke legende uit de dagen van de invoering des Christendoms in deze streken.
Aan zijn voet ligt het vriendelijke dorpje Königswinter, welks kerktorens een
armzalige figuur maken naast de majestueuse en kolossale berggevaarten, door de
natuur in hun onmiddellijke nabijheid opgericht. Wat verder strekken zich de
vruchtbare, met den weligsten plantengroei, 's zomers ook met goudgeel koren bedekte
vlakten uit, waar Honnef, Rhöndorf en Rheinbreitbach zoo schilderachtig en
uitlokkend gelegen zijn. Aan onze linkerhand hebben we het gezicht op den golvenden
stroom, haast tot Bonn toe. Met reizigers volgepakte booten komen van den kant van
Bingen, en vlak beneden ons snort de locomotief en zucht en giert en fluit
onophoudelijk door. Oude en nieuwe tijden reiken hier alzoo elkander de hand. Want,
terwijl voor ons de ruïne van den weleer door ridder Boland bewoonden burcht onze
aandacht trekt, herinneren ons de pasgenoemde middelen van vervoer, dat we kinderen
zijn der negentiende eeuw, en dat ook in het romantische Rijndal aan den geest des
tijds de hem toekomende tol wordt betaald. Midden in de rivier eindelijk, van alle
zijden door den groenachtig gelen waterspiegel omgeven, ligt het eilandje
Nonnenwerth, waarop in de schaduw van door ouderdom eerwaarde boomen het
klooster staat, dat mede in de Rolandssage zijn rol speelt, als toevluchtsoord en laatst
verblijf van de geliefde Hildegonde.
In deze streken verplaatsen wij ons. Maar wij gaan in onze verbeelding ongeveer
elf eeuwen terug. Waar thans de
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ruïne staat, prijkt een statige burcht, welks torenspitsen in het licht der zon schitteren,
en zich afspiegelen in het water, dat er langs vloeit. Een ridder woont er, eenzaam
en verlaten. Slechts een eenig schildknaap maakt zijn gevolg uit. Geen luidruchtig
feestgedruisch heerscht in de zalen. De beker gaat niet rond aan den disch onder
ridders en edelen; tot wedstrijd of tournooi wordt nimmer de slotplaats bereid. Slechts
dan wordt de eenzaamheid verbroken, als een vreemdeling, door nacht of onweer
overvallen, zich om huisvesting en onderkomen aanmeldt. En schier altijd ziet de
voorbijganger op den landweg of de schipper op den stroom, op het balkon de fiere
gestalte van een man, wiens somber gelaat van groote zielesmart getuigt, en bij wien
de droeve trek om de lippen het gevoel verraadt, dat huisvest in zijn gemoed. Wel
is hij nog in den bloei der jaren, maar diepe rimpels hebben zijn voorhoofd gegroefd
en de last des lijdens heeft alreeds zijn schouderen gekromd. Steeds, als men hem
ziet, steeds rust zijn oog op het eilandje in de rivier, en op het klooster, dat daar is
gebouwd. Ja, 't is als ligt tusschen die schaduwrijke linden de schat, dien hij betreurt,
begraven.
Op die rots dan zetten wij ons neer, met de prachtige natuur om, de helderblauwe
lucht boven, den boog van den alouden burcht naast, Nonnenwerth voor ons. 't Geheel
is bekoorlijk. En terwijl wij daar zoo al dat schoons genieten, en reeds geruimen tijd,
al mijmerend, met aanschouwen hebben doorgebracht, heeft ongemerkt de vorstin,
die er heerscht, haar tooverstaf ook over ons gezwaaid en onzen geest geboeid. Zij
leidt onze gedachten op den ridder, die er ook eenmaal stond, maar van gansch andere
aandoeningen bewogen en door smart verteerd, terwijl ons oog glinstert van genot,
bij den vrede dien alles rondom ons ademt, bij
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de schoonheid van de natuur, die we bewonderen. En eensklaps sluipt een gevoel
van weemoed in onze borst, en medelijden met het harde lot, dat hem heeft getroffen,
maakt zich van ons meester. We luisteren met gespannen verwachting en vernemen
uit den mond van de muze der overlevering de sage van Rolandseck.
Op een zijner ridderlijke tochten door het Frankische rijk in de Rijnstreken vertoevend,
bezoekt graaf Roland van Angers, de moedige paladijn van keizer Karel den Groote,
op aanraden van zijn vriend Koenraad van Frankenstein, het kasteel op den
Drachenfels, waar hij gastvrij wordt ontvangen door Heribert en zijn gade, en, naar
de gewoonte dier dagen, bij zijn komst vriendelijk begroet door Heriberts schoone
dochter, die hem den welkomsdronk uit den prachtig gedreven zilveren beker aanbiedt.
Welken indruk die eerste ontmoeting op den ridder gemaakt heeft blijkt, als hij het
uur van zijn vertrek steeds verschuift en ten slotte der jonkvrouw zijn liefde belijdt,
bij welke gelegenheid zij hem evenmin de hare verheelt. En nadat ook de ouders hun
toestemming gegeven en het gesloten verbond bekrachtigd hebben, breken gelukkige
dagen voor de minnenden aan en wordt aan geen scheiding gedacht, tot op eens de
krijgsklaroen klinkt en ridders en leenmannen oproept ten strijde, ter verdediging
van de grenzen des rijks tegen den inval van eenige woeste en roofgierige horden.
Ook Roland, hoewel noode, maakt zich ten oorlog gereed, en vertrekt, zijn treurende
bruid achterlatend in zorg voor zijn leven en in hopo op zijn behouden terugkeer.
Zoo is de vreugde in droefheid veranderd. Slechts nu en dan bereikt een gerucht
uit den oorlog de veste, en alleen
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de lof, dien de maagd bij zulke gelegenheden den ridder hoort toezwaaien, haar
Roland, die nieuwe lauweren plukte, zoo menigen kampstrijd beslechtte, en zijn
ouden, welgestaafden roem handhaafde, is een lichtstraal in het duister harer
eenzaamheid.
Maar eindelijk wordt de blijmaar vernomen: ‘de strijd is beslist, de zege is behaald!’
De woeste horden zijn verjaagd, de krijgers keeren naar hunne haardsteden terug.
Doch wie ook moog' keeren, Roland verschijnt niet. Treurend om den verloren vriend
harer jeugd, zit Hildegonde ter neer en wacht, telkens zich afvragend waarom hij
mag toeven. De zomer gaat voorbij, de herfst doet de bladeren vallen... En nog is
Roland niet gekomen.
Op zekeren avond echter, als ze weer zoo peinzend terneer zit, wordt ze in haar
sombere overdenkingen gestoord door de komst van een voorbijtrekkenden ridder,
die op Heriberts burcht om nachtverblijf heeft aangeklopt. Hij, hij ook is in het
strijdgewoel geweest, en keert thans naar de zijnen terug. ‘'t Waren sombere tijden,’
zoo spreekt hij, ‘en menig dapper held heeft de zege met den dood gekocht!’
‘En Roland? Hebt ge ook van hem iets vernomen?’ vraagt schoorvoetend de vader.
Daar luistert één met ingehouden adem.
‘Van Roland? Zeer zeker, hij handhaafde zijn naam, en zijn zwaard heeft wonderen
verricht?’
‘Leeft hij nog?’ heet het dan verder.
‘Wij streden voor Raba, 't was de laatste, beslissende kamp. Roland stormt aan de
spits zijner dapperen op den vijand los, die moet wijken en vluchten. Wij behalen
de zege. Doch helaas! hij zelf mag de vrucht van zijn heldenmoed niet plukken.
Terwijl de vluchtelingen worden nagezet, snort uit een hinderlaag een regen van
pijlen op ons
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aan. Hij, Roland, wordt getroffen en zinkt doodelijk gewond ter aarde. De dappere
krijger is gesneuveld.’
De ridder heeft zijn verhaal geëindigd, zonder ook maar in de verte te vermoeden
welk een wonde hij heeft geslagen. Doodsbleek en staroogend, schier levenloos, zit
Hildegonde terneer en ziet hem wezenloos aan. Geen woord komt over haar lippen.
Als ze echter een oogenblik later het vertrek heeft verlaten, maakt haar vader al
snikkend den vreemdeling met de toedracht der zaak bekend.
Dagen van rouw breken nu voor Hildegonde aan. Wat ze vreesde is bewaarheid.
Haar getrouwe Roland is niet meer! En weldra is haar besluit genomen. Het klooster
op het eiland zal haar ruste geven. Daar hoopt ze haar smart te overwinnen en troost
te vinden, al zal ze den dierbre nimmer, neen! nimmer vergeten. Zij wijdt zich den
Heer!
Somber wordt het van dat oogenblik op Drachenfels' burcht. Daar zitten vader en
moeder verlaten in de slotzaal, waarin eens de vroolijke lach van hun kind weerklonk,
terwijl haar vriendelijk gesnap en haar van vreugd stralend gelaat de rimpels
wegvaagden van het voorhoofd der ouden. Zij beweenen het lot van hun eenige
dochter en betreuren, dat wat de lente hun bracht, hun de herfst weer ontroofd heeft.
Niets stoort hun eenzaamheid. Toch zou die rust worden verbroken. Eens op een
avond, 't was laat reeds, wordt er geklopt aan de slotpoort, en nog voor de ouden van
hun verbazing zijn bekomen, stormen Kurt van Frankenstein en.... zijn vriend Roland
met blijden groet de kamer binnen.
‘Waar is Hildegonde?’ luidt de eerste vraag. ‘Het gerucht van mijn dood heeft
haar toch niet verontrust?’
Een sombere blik der ouders is het eenige antwoord.
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En wederom heet het: ‘Maar waar is Hildegonde dan? Is ze gezond? Is ze....?’
Langzaam heft de moeder haar arm naar omhoog, en snikt, met den vinger naar
Nonnenwerth wijzend: ‘Ze is in het klooster! Helaas! zij waande u dood!’
Die slag is te groot. Te wreed is de hope zijns levens vernietigd. Zijn kracht is
gebroken en zelfs de ouders zijn niet bij machte hem te troosten.
Zijn riddergoed ziet hem niet weer. Op den heuvel aan de overzij bouwt hij een
burcht. Daar sluit hij zich op. Uren, dagen lang zit hij daar mijmerend terneer, met
het oog geslagen op de muren van het klooster, waarin zijn dierbre Hildegonde is
begraven. Daar luistert hij naar het gezang der nonnen en meent boven alles uit de
stem te kunnen hooren van haar, die eens bestemd scheen zijn levensgeluk te
volmaken. En wanneer dan 's avonds laat het vale licht der kloosterlamp weerkaatst
in de golven der rivier, dan huist, ja, nog weemoed in zijne ziel, maar put hij toch
troost uit de gedachte aan de geliefde. En eens, ja eens ziet hij haar zelve. Door de
kruisgangen beweegt zich haar lieflijke gestalte, met den sluier voor het gelaat. Hij
wenkt haar toe, zalig door dit gezicht. Een vriendelijken blik slaat zij naar omhoog.
Dan verdwijnt ze op eens en is het hem, alsof hij haar ziet stijgen ten hemel, al hooger
en hooger.... Eindelijk is zij verdwenen uit zijn oog.
Op zekeren morgen wordt de doodsklok geluid. Een zuster wordt begraven. ‘'t Is
Heriberts van Drachenfels dochter, aan wie de laatste eer wordt bewezen!’ Zoo
verneemt hij.
Nu is alle glans voor goed uit zijn leven verbannen. Nog eenmaal ziet hij naar
omlaag van uit het hooge venster. Dan verlaat hij zijn burcht, als wederom de
krijgstrompet
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door het Frankische rijk weerklinkt en Karel de Groote andermaal zijn leenmannen
oproept. Van de Sarracenen dreigt thans het gevaar. Roland gespt zijn zwaard aan
de zijde en maakt zich ten strijde gereed. Hij kampt als weleer. Voor zijn zwaard en
dat zijner vrienden siddert de vijand, die, weldra op de vlucht geslagen, met zijn
leger moet aftrekken. Ook Roland keert huiswaarts. Op dien tocht wordt hij
onverhoeds overvallen. In den kamp tegen de aanvallers vindt hij den dood, reeds
langen tijd vurig gewenscht. De bergpas van Ronceval ziet hem al strijdende sneven.
Aldus luidt ‘des Rheines wunderbarste Sage.’ Nog steeds leeft ze in den mond des
volks voort. Ze gaat over van het eene geslacht op het ander, de vader vertelt haar
den zoon, de zoon deelt haar aan zijn kinderen mede. Het volk vergeet niet zoo
spoedig zijn helden, zelfs niet al zijn eeuwen over hun graf heengegaan. Het heeft
hen lief met al de innigheid eener verheven liefde. En het heeft altijd geluisterd naar
de zangers, die de groote daden der voorgeslachten in hunne liederen verheerlijkten.
Aan die zangers, de ‘fahrende Leute’ van weleer, hebben ook wij te danken dat we
die oude volkssagen, zoo roerend vaak door eenvoud, zoo ongekunsteld en verheven
niet zelden, kennen. Dat het volk er een geopend oor voor gehad heeft en nog heeft,
kan ons geenszins verwonderen. Immers, het zag en ziet in die helden van het grijs
verleden zich zelf verheerlijkt, het leefde en herleeft in de groote daden, welke eens
zijn eigen zonen heeten te hebben verricht. Het ziet in de deugden en gebreken dier
grooten van voorheen het nationaal karakter geteekend. Omgekeerd volbrengt het,
door die gestalten van den voortijd te idealiseeren en hun hel-
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dendaden te verheerlijken, een daad van piëteit tegenover het verleden, terwijl het
eindelijk den tijdgenoot, door hem hun beeld voor oogen te houden, op zijn roeping
en ideale bestemming wijst.
Zeer zeker! die helden der volkssage vertegenwoordigen het volk, maar niet, zooals
het in de werkelijkheid is. Neen! zooals het zijn moet en zijn kan, indien het al zijn
krachten ontplooit en zijn talenten gebruikt. In hen immers i s wat het eigendom
m o e s t zijn van het geheel; h u n n e deugden zijn v o l k s deugden in den echten zin
des woords.
Vandaar, dat in hen juist die deugden worden bewonderd, welke in den tijd, die
hen teekent, het meest in eere zijn en het vurigst door de besten worden nagestreefd.
Hierdoor doet de sage eensdeels een beroep op den hoogeren zin van het volk, dat
soms wel zijn ideale bestemming uit het oog verliest, maar toch zeer goed toont te
weten wat aan het heden ontbreekt, en is andersdeels een protest tegen de zonden
der tijdgenooten, die daarom gewezen worden op een beeld, dat, ja, voor een deel
aan de werkelijkheid zijn oorsprong dankt, maar tegelijkertijd verre boven de
werkelijkheid van het heden, waaraan het ten spiegel wordt voorgehouden, uitgaat.
't Is zeer wel mogelijk, neen! 't is zeker, dat de helden, die de volkssage ons teekent,
zich zelven in hun nieuwe gedaante niet zouden herkennen, dat ze, indien eene
vergelijking mogelijk ware, verwonderd zouden uitroepen: ‘maar wij zijn gansch
anders geweest; en hebben veel anders gedaan!’ Zoo zijn ze vervormd, zoo zijn hun
daden vergroot, zoo is het motief, waaruit ze handelen, geworden van het hunne
verschillend. In de sage toch speelt niet het geheugen, maar de fantasie de hoofdrol.
En
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zij bekreunt zich al zeer weinig om feiten en data, zij geeft wat zij wil dat geschied
is. Niet om historische waarheid en trouw is het haar te doen. Verre van daar! Zij
gebruikt wat ze heeft, personen en feiten, voor zooverre deze noodig zijn om een
groote gedachte te belichamen. Om de helden, die ze ten tooneele voert, groepeert
ze een wereld en bevolkt die. Wat de menschen daarin niet vermogen laat ze verrichten
door booze en goede geesten, door duivelen of engelen, door monsters of draken.
Waar de natuurwet te kort schiet, neemt ze tot het wonder haar toevlucht. Het verleden
maakt ze tot heden, of ook tot toekomst. En die toekomst moet geven wat het heden
niet biedt. Ze idealiseert de werkelijkheid, maar verheft ook het ideaal tot
werkelijkheid. Ze gispt den ouden en kondigt tevens den nieuwen dag aan. Ze geeft
nu eens uit haar eigen omgeving, dan weer borgt ze bij anderen wat ze in haar eigen
land niet vinden kan. Hier scheidt ze het ongelijksoortige van een, daar voegt ze het
verwante saam en vermengt het. Maar één ding vergeet ze nooit: de gestalten, die ze
op voert, tot typen te maken van het karakter der natie, waartoe ze behooren, en
waarin ze optreden. Daardoor heeft b.v. het volk in Duitschland de echt duitsche
sagen bewaard, de vreemde vergeten, of zoo vervormd, dat ze schier onkenbaar
geworden zijn. Ook moeten hieruit, bij alle overeenkomst, af te leiden uit de
gemeenschappelijke bron, waaraan de verschillende legenden haar ontstaan danken,
het diepgaand verschil en de eigenaardig nationale kleur worden verklaard, welke
de sagen van ieder volk juist tot sagen van e e n b i j z o n d e r volk maken.
Eindelijk zou ik van de sage willen zeggen wat Scherr van de dichtkunst in het
algemeen beweert: ‘De poëzie verheerlijkt of veroordeelt. Ze verheerlijkt, zoo dikwijls
zij de

Los en vast. Jaargang 1882

390
gedaante en de karaktertrekken van haar tijd in het licht van het ideaal voor het
nageslacht teekent, ze veroordeelt, zoo dikwijls zij der werkelijkheid het ideaal als
een medusabeeld voor oogen houdt. Het nuchter verstand zal haar zoowel in het één
als in het ander gemakkelijk van overdrijving beschuldigen, maar, over het geheel
genomen, de juistheid van haar oordeel niet in-twijfel kunnen trekken. Die zin voor
waarheid ligt in haar aard. Zij kan niet anders, zij moet waarachtig zijn. Zij immers
profeteert van de wet eener zedelijke wereldorde, van de niet te vernietigen kracht
der waarheid en der schoonheid, waarvan geschreven staat: ‘slechts de goden houden
stand!’
Zoo is het. Maar wie ziet nu niet tevens in, welk een diepe klove sage en
geschiedenis scheidt. Gelijk de morgenschemering den dag, zoo gaat de eerste aan
de laatste vooraf. Is het daarom wellicht, dat de kunstenaar, haar beeld ontwerpend,
de sage in schemerduister gemaaid heeft, in de gedaante eener reusachtige vrouw?
Zij, de vertegenwoordigster van het germaansche heldendicht, zij zit op een keltischen
grafheuvel terneer. Haar staf houdt ze in de ten bodem gezonken rechterhand, en
steekt den linkerarm met uitgespreide hand voor zich uit. Het haar heeft ze deels
vastgeknoopt onder de kin, deels, ten bewijze van innerlijke geestdrift, golvend om
voorhoofd en gelaat.
Maar laat ze in de schemering staan! Toch moet de geschiedschrijver met haar
rekenen. Zij heeft in de jeugd der volken de taak der historie vervuld, en zoo voor
ons, kinderen van een later geslacht, bewaard wat misschien anders onherroepelijk
zou zijn verloren gegaan. Laat zij de dochter zijn der fantasie, ze is daarom nog niet
een ijdel verzinsel, neen! zij is de zuster der historie, die op haar beurt het
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kind is van verstand en critiek. Zij zou kunnen heeten wat de zonen dezer eeuw
noemen: philosophie der geschiedenis, beter nog: ‘culturgeschichte.’ Immers ‘in haar
schitterend kleed hebben de eerste menschengeslachten hun godsdienstige indrukken
gehuld, hun behoeften aan een ideaal, hun verlangen naar het oneindige geweven,
en allerlei onbekende zaken, die zij niet anders wisten uit te drukken, en die zij toch
begrepen dat verheven waren, besproken.’ Zoo is naar waarheid gezegd. Wij meenen,
dat wie het karakter van een land of volk wil leeren kennen wel zal doen acht te slaan
op hun sagen, die niet zelden ‘meer historisch zijn dan de geschiedenis zelf.’
Doch keeren wij thans tot de door ons behandelde sage terug. Gelijk te verwachten
is, heeft, als van vele harer zusters, de laterlevende dichter zich ook van haar meester
gemaakt en haar weergegeven in zijn lied. Niet tot haar voordeel, naar ik meen. Een
goed deel van haar oorspronkelijkheid, frischheid en naïveteit heeft ze er in zijn
omwerking bij ingeboet. Ieder begrijpt, dat ik hier het oog heb op Schiller's ‘Ritter
Toggenburg,’ dat door de vertaling van Tollens ook in ons land algemeen bekend
is.
Ik wil bij niemand achterstaan in vereering van Duitschlands genialen dichter,
maar - 't ligt aan mij misschien - maar, zoo dikwijls ik zijn ‘ridder Toggenburg’ lees,
denk ik onwillekeurig aan Horatius' ‘quandoque bonus dormitat Homerus.’
Daargelaten, dat zijn held een gansch anderen naam draagt, dat ook een deel van de
handeling naar een gansch ander oord en in veel later tijd wordt verplaatst dan in de
oorspronkelijke sage, wat den dichter natuurlijk volkomen vrij staat, daar het ook
hem minder om den persoon en de plaats, dan wel om de zaak, om de
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gedachte te doen is. Maar reeds blijkt uit den aanvang:
‘Ritter, treue S c h w e s t e r l i e b e
Widmet euch dies Herz;
Fordert keine a n d r e Liebe,
Denn es macht mir Schmerz.
Ruhig mag ich euch erscheinen,
Ruhig gehen sehn.
Eurer Augen stilles Weinen
Kann ich nicht Verstehn.’

dat hier geen grond is voor de tragische ontknooping, die aan het einde ons wacht,
en die we zelfs niet in de verte konden vermoeden. Hier is, als ik mij niet vergis,
sprake van een onbeantwoorde liefde, van een zusterlijke genegenheid bij haar die
het voorwerp is van 's ridders min. En nu kan ik begrijpen, dat de teleurstelling van
hem, die op wederliefde hoopte, smartelijk is, maar stel mij toch ook voor, dat die
smart ten slotte moet wijken, als rede en gezond verstand hunne rechten doen gelden
en den hartstocht leeren overwinnen.
Wat volgt daaruit? Dit, dat 's ridders lot ons koud laat, dat we niet met hem kunnen
medelijden, dat op zijn hoogst ons die dwaze hartstocht kan jammeren in een anders
flink en dapper man. O! wij kunnen ons verklaren, dat hij afleiding zoekt, en wel
naar den geest dier tijden, in ridderlijke daden; dat hij naar den vreemde trekt om
daar de wonde te zien heelen, hem in het vaderland toegebracht. Maar we fronsen
het voorhoofd, als hij, na in den krijg tegen de Muzelmannen, met het heilige kruis
op de borst, lauweren geplukt en menigen kampstrijd te hebben beslecht, eensklaps,
nog midden in de troebelen, op het zien van een schip, dat aan Joppe's strand met
volle zeilen gereed ligt zee te kie-
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zen, terugkeert naar de dierbre plek ‘wo ihr Athem weht.’ De rimpels vermeerderen,
als hij, op het antwoord, dat hij aan de slotpoort ontvangt, een antwoord, dat hem
niet kon bevreemden:
‘Die ihr suchet, trägt den Schleier,
Ist des Himmels Braut,
Gestern war des Tages Feier,
Der sie Gott getraut.’

zijn voorvaderlijk slot voor altijd vaarwel zegt, zwaard en schild gaat verruilen tegen
een monnikspij en zich opsluit in.... een k l u i s tegenover de plaats ‘wo das Kloster
aus der Mitte düstrer Linden sah.’ En als hij dan ten slotte ons wordt geteekend, niets
doende dan turen, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat onbeweeglijk turen naar
het venster, tot haar lieflijke gestalte in het dal zich vertoont, en hem haar groeten
toewerpt, - waarschijnlijk alleen uit medelijden, want van liefde is immers nooit
sprake geweest - om dan weer rustig te gaan slapen en getroost den volgenden dag
te verbeiden, waarop het lieve oude leven weer begint, een leven, waarin hij volhardt,
tot hij eens - en dan gelukkig voor goed! - insluimert, om niet weer te ontwaken....
inderdaad, dan maakt het tragisch uiteinde van den ridder op ons een komischen
indruk, en geeft zijn geheele bestaan de stof tot een parodie, die niet kon uitblijven.
Ja, we zouden gaarne dien ridder elken morgen hebben willen wakker schudden, in
de hoop, dat hij, na zoo menig hartelijk woord van vermaning, aan zijn kluis en zijn
pij een ‘Lebewohl’ deed hooren.
Maar Schiller's Toggenburg is de Roland der volkssage niet! Verre vandaar! Op
zijn hoogst is hij een figuur voor
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het ‘höfische Epos’ der Middeleeuwen, en wellicht ook hiervoor te sentimenteel. Bij
vergelijking valt het verschil onmiddellijk in het oog.
De eerste is een man, die, omdat zijn liefde niet beantwoord wordt als hij wel zou
willen - uit dépit n.l. - ten oorlog zich rust, zonder evenwel door de afleiding, die hij
in den oorlog zoekt, van zijn ‘Gram’ te worden genezen.
De tweede een held, die, spijt zijn pas gewonnen liefde, den hoogsten plicht, welke
op hem rust als op ieder rechtgeaard vasal: de verdediging van zijn vaderland, niet
vergeet en aan de roepstem van zijn vorst gehoor geeft.
Gene kan na zijn terugkeer geen ander, of althans geen gunstiger, antwoord
verwachten dan hij ontvangt; deze m o e t door het bericht, dat hij niet kon vermoeden,
door 't leed, 't welk een valsch gerucht hem bereidde, verpletterd worden.
Bij den een een zeer ongemotiveerd besluit, waarmeê niemand vrede kan hebben,
bij den ander een wel te verklaren smartgevoel, waarin ieder mensch met ons kan en
moet deelen.
Past den eerste een kluis en een monnikspij, den laatste voegt een burcht, omdat
de ridder in geen enkel opzicht ophoudt ridder te zijn.
Eindelijk: bij Schiller een held, die uitdroogt en indommelt, - wat zou hij ook
anders en beter kunnen doen! - een held van de droevige figuur; in de volkssage een,
die, moge ook de smart over den dood der geliefde als een zwaard zijn borst
doorvlijmen, op den roep: ‘het vaderland is in gevaar, uw vorst vraagt uw zwaard!’
de rotsveste verlaat, zijn degen aangespt, zijn trouwen hengst bestijgt, ten oorlog
vertrekt en valt, geheel in overeenstemming met zijn verleden, op het veld van eer.
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Voorwaar! ridder Toggenburg en ridder Roland zijn gansch verschillende figuren.
Bij dezen en genen zou de vraag kunnen rijzen: ‘hebben wij in de behandelde sage
een historischen achtergrond, of: is hier alles verdichting? Wat behoort, indien het
eerste het geval is, wat behoort tot de geschiedenis, wat niet?’ Wie zal het uitmaken?
Dat onder de ridders van keizer Karel de Groote een zekere Roland heeft geleefd,
bekend om zijn trouw en zijn moed, bij meer dan ééne gelegenheid betoond, is boven
alle bedenking verheven. Dat het lied zich heeft meester gemaakt van den persoon
des grooten keizers, wiens beeld in de herinnering leefde als dat van den christelijken
vorst bij uitnemendheid, die uitblonk door edele daden, en luisterrijke oorlogen
voerde, weten wij uit menigen zang, waarin de dichtende overlevering hem heeft
trachten te verheerlijken. Niet minder bekend zijn de helden, die om en met hem
waren, hem in het groote werk bijstonden en zijn roem deelden. En verder....
In zusterlijke eensgezindheid hebben verschillende, soms zeer uiteenloopende,
sagen van ridder Roland naast elkander voortgeleefd. Maar in critische beschouwingen
over dat verschil heeft het volk zich niet verdiept, en pogingen om ze met elkaar te
rijmen heeft het evenmin aangewend. 't Zouden hopelooze pogingen zijn geweest,
waaraan ook wij ons niet wagen.
Toch willen wij zorgen voor de boomen het gansche woud niet over het hoofd te
zien, en trachten goed te onderscheiden tusschen historische werkelijkheid en
algemeene waarheid. Zonder de eerste kan immers de laatste zeer wel be-
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staan. Ook is geschiedenis nog iets meer en iets anders dan een bloote opsomming
van namen, jaren, en feiten. Haar doel is, meen ik, ook kennis te verspreiden
aangaande het menschelijk denken en voelen, aangaande 's menschen zedelijke
ontwikkeling en beschaving in de verschillende eeuwen en de verschillende landen.
En hiervan brengt ons ook de sage op de hoogte.
Velen, zoodra ze maar van de middeleeuwen hooren, velen denken daarbij terstond
aan een tijd van ruw geweld, van duisternis en elende, van verregaande onzedelijkheid,
van roof- en moordzucht, van bekrompen priestergezag, bevooroordeeld kerkgeloof,
en wat dies meer zij. Zij stellen zich den burcht van iederen ridder voor als een
roofnest, waaruit de niets kwaads vermoedende reizigers bestookt, de convooien der
kooplieden bestolen werden, en waarin van gezellig huiselijk verkeer nooit sprake
was. Ze meenen, dat de verhouding tusschen vrouwen en mannen een onwaardige
is geweest voor beiden, de toestand der eerste een toestand van voortdurende
vernedering, grenzelooze miskenning en ongepaste onderdrukking. Elke zachtere
deugd achten ze met het barbarisme dier eeuwen volkomen onbestaanbaar. Spreekt
men tot hen van de hoofschheid der ridders, of van de vrouwenvereering dier tijden,
zij denken aan sentimenteel gekwezel, aan een ziekelijken omgang der beide
geslachten, die tot allerlei uitspattingen aanleiding gaf, en meestal slechts ten koste
van huwelijkstrouw kon bestaan. De sociale betrekkingen dier dagen zijn in hun oog,
ach! zoo gebrekkig, dat de kennismaking er mee nooit de moeite van het onderzoek
kan loonen. Dat de kloosters ooit iets meer zouden zijn geweest dan kweekplaatsen
van eenzijdigheid, onkunde, ijdel getwist, monnikenvroomheid, en niet ook de
brengers
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van beschaving, volgens hen moge het gelooven wie het gelooven wil!
En ze hebben gelijk. Doch ook maar tot op zekere hoogte. Zij zijn zelven eenzijdig
en bezien alles van den donkersten kant. Het licht merken ze niet op, of willen ze
niet opmerken.
Natuurlijk, daar bleef veel te wenschen over op elk gebied des levens. De vrouw
werd dikwerf, te vaak zelfs, in haar rechten miskend, en ruw behandeld door een
echtgenoot, die zijn ontevredenheid en zijn boos humeur soms op zeer handtastelijke
wijze openbaarde. De chevalerie was niet zelden belachelijk, waar ze in een Pierre
Vidal of een Ulrich von Lichtenstein haar vertegenwoordigers, in de ‘cours d'amour’
haar rechtbanken had. De kloosters waren hier en daar, vooral later, al wat zij er maar
kwaads van gelieven te vertellen, de kasteelen der edelen roofnesten in ‘optima
forma,’ de ridders zelven ruw, wraakgierig en steeds ten kampstrijd gereed. Doch er
hebben ook edeler en zachter aandoeningen, meer verheven aspiraties, hooger zin
in de borst der toen levenden gehuist. Daar waren duizenden, die niet blind bleven
voor vrouwelijk schoon evenmin als voor vrouwelijke deugd en trouw; duizenden,
wier harten voor vaderlandsliefde gloeiden, in die mate, dat soms, in tijden van nood,
de monniken hun onderlinge twisten staakten, hun vrome bespiegelingen aan den
kapstok hingen, voor een wijle hun studieboeken lieten rusten en pen of penseel of
beitel verruilden tegen een echte Damasceensche kling, de pij tegen een harnas. Daar
zijn ridderburchten geweest, waarin, gelijk op den Drachenfels, gemoedelijke
huiselijkheid, echtelijke trouw, oprechte ouder- en kinderliefde hebben gewoond,
zoo goed als in een burgergezin onzer dagen. Daarvan spreken tot ons de zangen van
menigen dichter, die de tolk is geweest van
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den idealen zin, welke ook in den boezem der natie leefde en die in zijn liederen de
vrouw vereerde en de liefde verheerlijkte.
‘Was hat die Welt zu geben
Wohl Bess'res als ein Weib!’

zingt Walther von der Vogelweide, en wordt hierin gevolgd door Wolfram von
Eschenbach, Gottfried von Straszburg, en tallooze anderen, die vroeger of later
hebben ingestemd met een:
‘Wer will nach meiner Lehre
Erstreben Liebesziel,
Der soll der Frauen Ehre
Nicht haben für ein Spiel.
Von Frauen soll man sagen
Nur Gutes immerdar,
Weil nur bei ihnen gar
Ist Freude zu erjagen.’

Die hoogere, zachtere en betere gevoelens vinden ook in de door ons behandelde
sage hun tolk. We hebben hier een stuk volkspoëzie van goed gehalte. In den riddertijd
worden we verplaatst. Roland is de type van zulk een ridder, wiens deugden: moed,
trouw en liefde hij bezit, wiens gebreken hij deelt. Ruw dikwijls en woest, gehard
in tournooi en kampstrijd, avontuurlijk en belust op krijg, altijd met het zwaard
gereed, waar het de verdediging des vaderlands geldt, of de bescherming van den
onschuldige en zwakke, staan zij, staat ook hij voor ons. En al belet de liefde voor
de schoone hunner keus niet het hanteeren van speer en schild, zoo dikwijls de nood
der tijden dit gebiedend eischt; al is ze in de eeuw, waarin deze legende speelt, nog
vrij
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van sentimentaliteit, ze is er des te oprechter en verhevener om.
Die liefde in haar lust en haar leed, met haar lach en haar traan, met haar weemoed
en haar vreugde schetst ons de sage in Roland en zijn beminde Hildegonde. Ziedaar
de hoofdzaak waarvan ze getuigt. Zijdelings kan men er een protest in zien tegen de
onvernietigbaarheid der kloostergelofte, of ook een loflied in hooren op de berusting
onder de slagen des lots, die doet stille zijn en bewaart voor een geweldadig optreden
en een verstoren van de maatschappelijke orde, welke bij een min edel
vertegenwoordiger der ridderschap zoo voor de hand zou hebben gelegen.
Doch hoofdgedachte blijft: der liefde strijd en zege. Ja ook de zege. Een later
toevoegsel aan de sage spreekt er van. Hierin toch heet het, dat de herders uit die
streken elkander in hun naïef geloof soms wijzen op twee gestalten, die ze 's avonds
laat, als ze hunne kudden naar huis drijven, boven het klooster Nonnenwerth zien
zweven, en waarin ze de gedaanten meenen te herkennen van den weleer beroemden
paladijn en van de thans aan hem door zalige liefde voor eeuwig verbonden
Hildegonde, Heriberts van Drachenfels dochter1).
Zoo dan: historische achtergrond of niet.... de idee trekt ook ons aan, en ieder
bezoeker van de Rijnstreken beklimt de rots, die, naar de sage meldt, getuige was
van snerpende minnesmart, en ziet, met een gevoel van weemoed en medelijden in
de borst, ter neer op het klooster, waarin een edele jonkvrouw, getrouw aan de eenmaal
afgelegde gelofte, een schuilplaats zocht en vond voor de wonde, door het wreede
lot haar geslagen.

1) Geib, Die Sagen und Geschichten des Rheinlandes.
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Want ofschoon wij a n d e r s denken, en al strijdende in het leven de smart trachten
te overwinnen; ofschoon wij, kinderen dezer eeuw, moeilijk troost zouden vinden
in een eenzaam klooster, of op een hooggelegen burcht; ofschoon wij meenen - en
terecht - dat de arbeid ten dienste van onze en anderer zedelijke volmaking het lijden
verlicht en beter doet dragen.... och, of we niet wilden vergeten, dat hier de geest der
poëzie zich kleedt in de vormen der toen levende geslachten, niet vergeten, dat elke
tijd naar zijn eigen ontwikkeling moet beoordeeld worden. Dat we gedachtig zijn
aan de woorden van Montesquieu: ‘Transporter dans des siècles reculés toutes les
idées où l'on vit, c'est des sources de l'erreur celle qui est la plus féconde. A ces gens,
qui veulent rendre modernes tous les siècles anciens, je dirais ce que les prêtres
d'Egypte dirent à Solon: “O Athéniens, vous n'êtes que des enfants!”’1). Wie er aan
denkt bezit den waren maatstaf ter waardeering van het leven der voorgeslachten,
hij zal niet loochenen, dat dikwijls een frissche, opwekkende geest ons tegenstroomt
uit die scheppingen van het grijs weleer, aan die scheppingen geen diepte van gevoel,
geen streven naar waarheid, geen bezit van zedelijke strekking ontzeggen, al is hij
aan de middeleeuwsche vormen der beschaving ontwassen. Het menschelijk gevoel
immers blijft en heeft zich ook destijds geuit. Mag iets van wat menschelijk is ons
vreemd zijn? We scheiden inhoud en vorm, en doen dit ook bij ons oordeel over de
sage van Rolandseck.
Welnu, zij behandelt een der teerste aangelegenheden uit

1) Montesquieu, Esprit les lois, XXX, 14. Paris, P. Pourat, 1845. Tom. III, p. 58, 59.
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den overvloed van zaken, die het ten allen tijde zoo rijke menschenleven ons biedt,
een der aantrekkelijkste onderwerpen, welke zoo vele dichters van vroeger en later
tijd hebben bezongen, en thans nog bezingen. Ze doet het op een wijze, die niemand
koud laat, met een gloed en een frischheid, die onze bewondering vragen.
Als de verweeklijkte en verwijfde ridders der negentiende eeuw, de geparfumeerde
dandy's onzer groote en kleine steden, de fijn gehandschoende saletjonkers, de
‘jeunesse dorée’ der hofstad eens van hun voorvaders naar het vleesch willen leeren
wat riddertrouw en ridderliefde is, en de fladderende vlinders van onzen tijd wat ze
onder plicht en eerbied tegenover de vrouw hebben te verstaan, kunnen ze deze sage
bestudeeren, en bij een Roland, zooals hij hier wordt geteekend, met vrucht ter schole
gaan.
Met het beeld van dien held voor zich hadden de minnezangers althans geen reden
tot Heine's klacht:
‘Schwarze Röcke, seidne Strümpfe,
Weisze, höfliche Manschetten,
Sanfte Reden, Embrassieren Ach, wenn sie nur Herzen hätten!
Herzen in der Brust, und Liebe,
Warme Liebe in den Herzen Ach, mich tödtet ihr Gesinge
Vou erlognen Liebesschmerzen.
Lebet wohl, ihr glatten Säle!
Glatte Herren! glatte Frauen!
Auf die Berge will ich steigen,
Lachend auf euch niederschauen.

En dan! Laat ons toch niet eeuwig en eerst vragen:
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‘wat nut het ons?’ Onze poëzie zou er waarlijk niet bij winnen. En aan een weinig
poëzie hebben we zoo'n behoefte in onze zeer practische en hierdoor vaak zoo
prozaïsche eeuw.
Waar zij in ons is en we haar macht eerbiedigen, zullen wij gevoel hebben voor
wat schoon is en goed, ook uit lang vervlogen tijden, gevoel voor een sage, die uit
het volk geboren, door het volk voortgeplant, een tijd leert waardeeren zoo dikwijls
miskend en zonder vorm van proces veroordeeld.
Kennis van dien tijd zal met veel uit die dagen, dat niet, of niet geheel, is in den
geest onzer fijne, - of moet ik zeggen? - onzer verfijnde hedendaagsche beschaving
verzoenen. Zoo we maar mannen hebben, die, als een van Duitschlands beste
letterkundigen, op het karakter van die eeuwen onze aandacht vestigen; mannen, die
de historische waarheid in een poëtisch kleed en populairen vorm tot ons brengen,
‘gelijk de epische dichter dat voorheen op zijne wijze wist te doen;’ mannen, die,
wars van alle gebeunhaas op historisch-romantisch gebied, ‘aan de oude opgegraven
beenderen den adem des levens weten te hergeven, zoodat die gestorvenen voor ons
oog verrijzen en als opgewekte dooden met krachtigen tred onder ons rondwandelen;’
mannen, die niet de historie tot roman maken, maar ‘in den roman of in de novelle
een deel van 's volks geschiedenis getrouw weergeven,’ en daarbij ook gebruik maken
van 's volks sagen en legenden, die overal en bij menigte te vinden zijn.
En ze zouden dit moeten doen, door, gelijk Scheffel dat deed bij onze buren,
‘historische trouw in den meer uitgebreiden zin des woord aan poëtische vormen te
paren,’ door in de sagen, in de volkspoëzie het denken en gevoelen van een gansch
volk of van een bepaalden tijd ook aan anderen te doen kennen, door alzoo de eeuwige
waarheid ook in het oude
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kleed op te sporen en hunnen tijdgenooten voor te houden.
In dien zin voor het schoone en goede, voor het echt menschelijke, in die liefde
voor het nationaal karakter, in die zucht om de overblijfselen van een weggezonken
heerlijkheid te beschutten tegen den sloopenden tand des tijds en te bewaren voor
het volk, - in dit alles ligt mede de kracht van een natie, de voorwaarde voor een
opgewekt volksleven.
Het volk is dichter van nature. ‘Des Volkes ist die Sage, Es gab das Volk sie kund.’
Welnu, nergens voert de muze der dichtkunst haar schepter met zooveel kracht als
bij de gedenkteekenen, door het verleden achtergelaten: in de verweerde kruisgangen
der kloosters, onder de oude bogen van vervallen burchten, die de dichter in ons weer
weet te beleven en te bevolken met de gestalten, die er eens hun bedrijf op het tooneel
der geschiedenis hebben afgespeeld. Met het verdwijnen eener ruïne verdwijnt tevens
een deel van 's volks historie, een stuk oude poëzie. Daarom doet niemand zonder
recht een beroep op de kern eener natie, die de overblijfselen van lang vervlogen
tijden, waaraan historische herinneringen, sagen, legenden zijn vastgeknoopt, voor
algeheelen ondergang te bewaren, of die te herstellen zoekt. Dat kan ook Rolandseck
bewijzen.
In den winter van 1839, 's nachts tusschen 28 en 29 December, deed een hevige
storm den boog op den bergtop van Roland instorten. De duitsche dichter Freiligrath,
die eenige dagen later de Rijnstreek bezocht, werd toevallig ge-
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tuige van de vernieling, die er had plaats gegrepen, en besloot terstond een beroep
te doen op den poëtischen zin zijner landgenooten, ‘zur Wiederherstellung der
eingestürzten Ruine.’ De vertegenwoordiger van de sage die, uit het volk gesproten,
later zoo menig dichtermond had geopend, ‘Rolands Bogen,’ neen! die mocht niet
verdwijnen! Hij moest blijven staan ‘durch Volk und Dichtermund!’ Daarom
weerklonk zijn lied en heette het in gespierde taal:
Wo und wer ihr seid',
Denkt an des Ritters und der Nonne Leid!
Baut auf die Trümmer, setzt ein Denkmal beiden!
Noch einmal ruf ich: Jeder einen Stein!
Ich will des Ritters Seckelmeister sein!
O, ehrt des Rheines wunderbarste Sage!
Bei Lieb' und Schwur, bei Poezie und Kusz,
Hört meine Mahnung: Euren Obolus!
Bringt euer Felsstück - Rolands Bogen rage!

Die woorden klonken niet als van een roepende in de woestijn. Weldra was het geld
bijeen en kon men met den bouw een aanvang maken. Prinses Marianne van Pruissen,
wier eigendom de bergtop was, deed welwillend afstand van haar recht, en gaf den
dichter verlof zijn plan ten uitvoer te brengen; met dit gevolg, dat in Juli 1840 het
werk gereed was, en Rolandseck het dichterwoord vernemen mocht:
‘Nun Meister und Geselle,
Verlaszt mir das Gerüst!
Legt ab nun Schurz und Kelle,
Ruht aus zu diesen Frist!
Umsonst nicht kam geflogen
So mancher guter Stein:
Vollendet steht der Bogen
Und spiegelt sich im Rhein!
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Freiligrath had zijn doel bereikt, ten volle bereikt, en kon in de voorrede van zijn
destijds verschenen ‘Rolands Album,’ met zelfvoldoening schrijven:
‘De indruk, dien de restauratie maakt, is over 't geheel waardig en bevredigend.
De pijlers, slechts hier en daar versterkt om het gewicht van den nieuwen boog op
den duur beter te kunnen dragen, zijn de oude gebleven, en wat den boog zelf betreft,
hij is grootendeels uit het materiaal van den ingestorten op zoo voortreffelijke wijze
opgetrokken, dat hij slechts eenige jaren wind en regen behoeft, om zelfs een
kennersoog te bedriegen. Wie geen kenner is, zal reeds thans meenen nog altijd den
ouden boog voor zich te hebben en er niet aan denken, dat op het oude fundament
een n i e u w e r u ï n e staat. Zelf immers zag ik, hoe een jonge Engelsche dame een
steentje van den ter nauwernood weer opgemetselden westelijken pijler afbrokkelde,
het aan haar oudere gezellin met de woorden: ‘I have a piece!’ triumfantelijk toonde,
en vervolgens, waarschijnlijk om het mee te nemen over het kanaal, goed ingepakt,
aan haar korfje toevertrouwde. Ik moest lachen, maar toch deed het mij goed. Niet
de steenen immers, niet de kalk en de tras, maar de geredde vorm van den boog,
maar de vensternis, die op Nonnenwerth neerziet, doen de sage voortleven en zijn
de lijst om de bleeke, sombere gestalte, die deze plek gronds heeft geheiligd. Als we
nog eenige jaren verder zijn, zullen storm en sneeuw en hagel, mos en klimop en
varen wel het hunne doen. Dan wordt het weer de oude boog, grauw en ernstig, met
de glorie der grijsheid omgeven als weleer! Wie weet, hoe dikwijls en uit welke
geleerde monden nog eens het woord zal klinken: ‘I have a piece!’
Reeds zijn meer dan veertig jaren verloopen. Wie weet
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of het vermoeden des dichters niet al vele malen is bewaarheid. Maar al is dit ook
nimmer geschied, de vertegenwoordiger van de Rolandssage is, dank zij den arbeid
van een, die de voldsoverlevering heeft liefgehad, blijven staan. Wie den bergtop
beklimt, vergete ook den naam van Freiligrath niet en herinnere zich, als hij den boog
aanschouwt, de woorden uit zijn ‘Baurede’:
‘Und so nun ist geschichtet,
Was ein poetisch Blut
Vorwitzig angerichtet
In Hast und Eifermuth.
Gelegt ist jede Irrung
Um Rolands morscher Thor;
Aus Unruh und Verwirrung
Ging Herrliches hervor!’
W.J. MANSSEN.

Z a a n d a m , Dec. '82.
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Oudejaarsherinneringen.
Neen, oude Sylvester, gij zijt geen heilige van den echten stempel.
Al uwe collega's zijn gebleven wat ze waren op den dag toen de Heilige Vader
hen canoniseerde. Geen trek op hun gelaat is veranderd, nooit is er in hunne kleedij
een enkele plooi verschoven, en hunne attributen zijn onwrikbaar blijven staan op
de plaats waar het volksgeloof ze heeft neergezet.
Zooals de legende hun beeld vóór eeuwen heeft geteekend, zooals een
middeneeuwsch kunstenaar hen heeft afgeschilderd, met de gouden schijf tegen het
geschoren achterhoofd, met de ruwe schort om de lenden, met de blanke tunica of
de grauwe pij om de leden, zoo staan ze nog thans vóór ons, zóó en niet anders, zullen
onze naneven hen zien opdoemen uit hun graf, of nederdalen uit hun wolk.
Stokstijf zitten ze op de eereplaatsen in het hemelsch paradijs, hunne eentonige
voorbeden murmelend, als de onwrikbare beschermers en de eeuwige modellen der
lijdende en zondige menschheid.
De heilige Sebastiaan blijft vastgebonden aan zijn boom, en geen enkelen pijl rukt
men uit het teedere vleesch; Lau-
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rentius ligt voor goed op zijn rooster te braden; Antonius ziet meewarig neder op
den trouwen snorker die aan zijne zijde is neergedoken; Andreas leunt tegen zijn
liggend kruis, als moest hij de X van alle Abc-boekjes illustreeren, en Franciscus
van Assisi, het magere gelaat in den monnikskap verborgen, staart met zijn holle
oogen en zijn spitsen neus op de musschen onzer moderne daken, als gevoelde hij
voor dit vogelenheir nog dezelfde broederliefde die hem eenmaal zijne declaraties
ingaf aan de sperwers en nachtegalen van zijn tijd. Zelfs Sint Nicolaas, die ieder jaar
over nieuwe schoorsteenen rijdt, en die in schoeisels van wisselend fatsoen zijne
gaven moet neêrleggen, heeft niets veranderd aan den snit van zijn baard of aan de
blanke nagels waarmede hij zijn bisschopsstaf omklemt.
Maar gij, Heilige Sylvester, - het eenige wat in u onveranderd blijft, is de tijd van
uw verschijnen. Zoodra de laatste dag der laatste maand van het jaar is aangebroken,
zien wij u vóór ons. En daar wij dien dag geen anderen bovenaardschen bezoeker
verwachten dan u alleen, zoo twijfelen wij geen oogenblik of gij zijt de oude bekende
van 31 December. Maar indien dit niet zoo ware, ik zweer u, wij zouden u dikwijls
niet herkennen. Ieder jaar verschijnt gij in eene andere gestalte, en uwe
gedaanteverwisselingen zijn talrijker dan die van den antieken Proteus.
Wij hebben u toegejuicht als een koninklijken beschermer; wij hebben ons aan u
vastgeklemd als aan een trouwen vriend, van wien het ons hard viel te scheiden; wij
hebben ter nauwernood tot u durven opzien, als waart gij de laagste verklikker onzer
hartsgeheimen. Bij het heengaan hebben wij u op vluggen voet zien wegdartelen, als
een speelsche knaap, en u zien wegsluipen als een verrader. In den eenen kring

Los en vast. Jaargang 1882

409
verschijnt gij als een weldadige godheid, die haren beschermelingen een laatsten
zegen komt brengen; in den anderen kring lacht gij spottend als een nijdige kobold.
Hier brandt men u ter eere wierook tot stikkens toe; daar zendt men u een ruwen
vloek achterna, wanneer gij in uw vunzigen wintemevel verdwijnt. Op den een weegt
gij als een nachtmerrie, den ander voert gij met u rond in de feeënwereld der droomen.
Naar oude liefde en verloren vreugde leert gij ons terugverlangen, voor nieuwe
beproevingen doet gij ons huiveren, terugdeinzen. Gij hebt ons aan alle goden en
godinnen doen gelooven, en zelfs aan den laatsten engel hebt gij ons doen twijfelen.
Zonderlinge heilige! In uw verschijnen zelf eentonig als een uurwerk, en in uwe
verschijningen grilliger dan de dolste schepping onzer phantasie!
Komaan! Reeds nadert weer de dag van uw jaarlijksch bezoek. De kalender is
onverbiddelijk. Gij zijt in aantocht. Al heugt ons uw laatste komst alsof wij u nog
gisteren groetend toewuifden, toch is de zon reeds driehondervijfenzestig malen
ondergegaan sints wij u zagen. En hebt gij eenmaal bij ons aangeklopt, dan gaat het
niet aan u de deur te wijzen. Gij hebt recht op een vertrouwelijk onderhoud. Waartoe
die oude gewoonte verwaarloosd? Gij hebt ons iets te zeggen, en wij willen luisteren.
Maar laat mij dan vooraf even het woord mogen nemen en u vertellen hoe ik u eenige
malen in mijn leven zag.
Ik was nog zeer jong, maar toch niet te jong meer om een plechtig bezoek mede te
mogen afwachten, en te blijven
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zitten tot gij waart heengegaan. Ik had reeds mijn aandeel - wel was het zorgvuldig
afgepast, maar het was toch mijn eigen rechtmatig deel - aan de knetterende kastanjes
en den geurig gekruiden wijn. En toen beiden waren opgedischt, kon ik rustig en
gerust u laten binnentreden. Want hoe lang en hoe deftig uw bezoek ook wezen
mocht, één ding was zeker: ik zou me niet vervelen.
Nog duidelijk zie ik u over den drempel komen. Gij hadt gewacht tot alle
huisgenooten bijeen waren, tot mijn vader zijn pijp had opgestoken, tot er aan de
gezelligheid niets meer ontbrak. En daarmee hadt gij aanstonds mijn hart gestolen.
Want ik zou u een vervelenden indringer hebben genoemd zoo gij een oogenblik
eerder, en een onhartelijk wezen zoo gij eerst een half uur later hadt aangeklopt.
Nog zie ik u duidelijk voor mij. Gij waart deftig als mijn vader en trouwhartig als
mijne moeder. En daarbij hadt gij iets plechtigs dat uitlokte tot biechten. Ik zou in
staat geweest zijn u op staanden voet al mijn geheimen van het afgeloopen jaar toe
te vertrouwen, en u vergiffenis te vragen voor al mijne overtredingen.
Want ik had reeds een aardige collectie geheimen. De meeste kende mijne moeder;
aan mijn broeder had ik er nog een paar meer ontdekt; en dan waren er nog één of
twee die ik als goud bewaarde. Zoo ge mij dien avond hebt gezien, toen mijne zuster
vertelde hoe de oudejaarsavond in de familie van haar blond schoolvriendinnetje
gevierd zou worden, hebt gij één dier geheimen kunnen raden. En het andere? Het
was een wensch, een hoop, een eerzuchtige droom. Hebt ge dat geheim niet ontdekt,
toen ik, nadat mijn vader een lief versje had voorgelezen dat hij ter eere mijner pas
herstelde moeder had vervaardigd, ook met eenige ‘toepasselijke
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dichtregelen’ voor den dag kwam, vrij gevolgd naar het ‘Uren, dagen, maanden,
jaren’ van den gezangbundel? Voor het gemak had ik aan dat indrukwekkende lied
de meeste zijner rijmwoorden ontleend. Maar tusschen de regels door klonk de vurige
wensch, speelde de zoete droom....
Doch wat baat het me, na zoovele jaren, of ik met dien onvervulden wensch nog
voor den dag kom? Gij kunt niet anders doen dan de schouders ophalen en lachen
om die naïeve inbeelding van een kwajongen. Thans lach ik hartelijk met u mede.
Maar destijds zou ik u voor goed allen eerbied hebben opgezegd, zoo ge niet geloofd
hadt dat ik dichter zou worden. Het is waar.... met redenaar zou ik het desnoods
gesteld hebben; maar nog veel liever dichter.
Wat mij bijzonder in uw aanstond, was uwe huiselijkheid. Gij hadt u onder ons
nedergezet, als een der leden van het gezin. Gij hadt begrepen dat wij onder elkaar,
geheel en al onder elkaar wilden zijn. Een mijner kennissen had mij verteld dat zijne
ouders dien avond een soupeetje gaven, waartoe ook een tiental ‘vreemden’ waren
genoodigd. Ik had er van gehuiverd.
Gij wist zoo goed den toon van ons samenzijn te treffen. Wij hadden het gevoel
alsof er dien avond maar één Sylvester bestond, de onze; alsof er maar één echte
oudejaarsavond gevierd werd, die van onze huiskamer.
In mijne kinderlijke overdrijving meende ik zelfs dat er eigenlijk maar eene
bladzijde uit één jaarboek de moeite van het lezen waard was, die waarop de
geschiedenis van onzen kleinen kring geschreven stond. Er was, naar ik meen, in het
afgeloopen jaar oorlog gevoerd en vrede gesloten. Maar dien avond spraken we
daarover niet. In Italië had een geweldige overstrooming gewoed, in Amerika was
een burger-
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krijg gevoerd, en ergens in Europa was een koning of een groothertog onttroond
geworden. Doch ik herinner mij duidelijk dat gij ons geen uitstapjes liet doen naar
die woeste en ontredderde hoeken van het wereldtooneel. Wij bleven dien avond
t h u i s in den vollen zin des woords. Wij dankten voor het herstel mijner lieve
moeder; wij schreiden nog eens samen over het gestorven zusje; wij herdachten de
prijzen die mijn broeders op school behaald hadden, en de logeerpartij op het
buitengoed van mijn oom gedurende de groote vacantie.
Later heb ik vernomen dat de staatsbegrooting dat jaar met een geweldig deficit
had gesloten, en dat het gevaar eener ministeriëele krisis ter nauwernood werd
afgewend. Maar dien avond kenden wij geen ander deficit dan dat van onze
onvervulde wenschen, en bovenal van onze onvervulde plichten. Want gij wildet
immers ook een blik werpen op ons zondenregister, en nog zie ik u de wenkbrauwen
fronsen, toen de ellendige leugen voor den dag kwam, die dat jaar in de kolom mijner
hoofdzonden geboekt stond.
Nu moet mij toch eene bedenking van het hart, waarde Sylvester. Wij vonden u
wel wat al te stemmig. Uw hartelijke woorden klonken soms al te somber. Dat de
oudejaarsavond een ernstig oogenblik is, dat wisten we wel. Toen mijn
schoolkameraad mij verteld had dat aan het soupeetje zijner ouders met klokslag
twaalf de champagneglazen zouden worden opgeheven, en dat alle gasten met een
luid en vroolijk hoera! samen zouden klinken op het nieuwe jaar, toen had ik dat
vreeselijk profaan gevonden. De Hemel mocht ons voor zulk eene ontwijding bewaren.
Maar bij ons hebt ge den ernst toch wel wat overdreven. Zoo ik mij niet bedrieg,
hebt ge ons zelfs eene vreeselijke geschiedenis voor-
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gelezen. ‘De oudejaarsnacht van een ongelukkige’ was, meen ik, de titel van het
verhaal, en Jean Paul de maker. Het is waar, gij kondt tot uwe verontschuldiging
aanvoeren dat het stuk in den Huisvriend van den vroolijken Jan Gouverneur was
opgenomen. Maar wezenlijk, het was al te kras. Lichtmissen waren we nog niet, en....
of we het worden zouden? Och, er viel nog zooveel te vragen voordat die vraag aan
de orde zou kunnen komen. Vergeet ook niet dat wij reeds een preek hadden
aangehoord: want getrouw aan de gewoonte der weldenkende Nederlanders waren
wij dien avond allen ter kerk gegaan. Het was er stampend vol geweest, en de oude
dominee had ons, met zijn klankvolle, zalvende stem, een vreeselijk gewicht op de
conscientie gedrukt. Lag het nu wel op uwen weg, den schroef nog verder aan te
zetten?
Ik weet zeker dat ge bij het schoolvriendinnetje mijner zuster - en waarlijk, mijn
braaf jongenshart zou toch niet geklopt hebben voor eene onwaardige - vrij wat meer
hebt gelachen en gestoeid. Gij hebt zelfs deel genomen aan het bakken der
appelbollen, en u niet geschaamd om drie azen te annonceeren bij een lustig
allegaartje.
Daarom wil ik u gulweg bekennen dat ik recht in mijn schik was toen eindelijk de
langzaam kruipende wijzer het gewichtige cijfer had bereikt, en de pendule hare
twaalf slagen deed trillen. Met den twaalfden slag, zooals mijn broeder beweerde,
maar, naar ik volhield, reeds met den eersten, waart gij spoorloos verdwenen. En,
ronduit gezegd, ik miste u niet meer.
Vroolijk juichend vlogen we elkaar om den hals; het was een kruisvuur van
wenschen en beloften, waartusschen de zevenklappers en pistoolschoten knetterden,
met welke de
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jongens op straat - de ondankbaren! - u voor goed wegjoegen uit uw rijk.
Hoe lachte de nieuwe dag, het nieuwe jaar, het nieuwe leven ons toe. Wel sneeuwde
en stormde het buiten, nog harder dan vijf minuten te voren. Maar het was alsof een
frissche lentelucht ons tegenwoei. Alle oude grieven waren vergeten, alle oude zonden
vergeven. Vroolijk renden wij den nieuwen levensgod te gemoet, en het was ons,
oude Sylvester, alsof gij nooit en nimmer terug zoudt keeren.... of ten minste nooit
voor het laatst.
Eenmaal heb ik u gezien, Heilige Sylvester.... doch ik weet waarlijk niet hoe de
gestalte te beschrijven, waarin het mij dien dag te beurt viel u te aanschouwen. Er
was in uwe verschijning iets dat mij denken deed aan den god der paradijs-mythe,
die nederdaalde op den avondwind om zijn lusthof te bezoeken.
Peinzend stond ik op het breede terras van het Hôtel National te Montreux. Bij
den flikkerenden glans der sterren, die door een dunne sneeuwlaag glinsterend
weerkaatst werd, liet ik den blik dwalen over het heerlijke bassin van den Leman.
Aan mijne voeten kabbelden fluisterend en kozend de blauwe golfjes van het
Geneefsche meer. Aan de overzijde van den donkeren waterspiegel rees de breede
helling van den somberen berg omhoog, aan wiens voet het Savooische visschersdorp
St.-Gingolph verscholen lag. Achter mij verhieven zich trapsgewijze, langs de glooiing
der heuvels, als de opgestoken lansen van een sluimerend leger, de dorre wijnstokken,
waar-

Los en vast. Jaargang 1882

415
aan geen wingerdrank zich meer slingerde. Ter linkerzijde, de breede bocht van den
oever volgend, bespeurde ik eerst den kerktoren van Montreux, half verscholen in
het hout, met den donkeren Righi Vaudois tot achtergrond, van wiens top de lichtjes
van het hotel mij toeflonkerden, dicht genoeg bij de sterren, naar het scheen, om ook
hun pover schijnsel te laten doorgaan voor den gloed eener brandende wereld.
Verderop spiegelde zich het kasteel van Chillon in het rimpelig watervlak, en eene
stilte als die van het graf waaide om de grijze muren van den ouden kerker. Nog
verder, in de schemering bijna geheel weggescholen, als een vale, nauw merkbare
schim, verhieven zich op een onzichtbaar eilandje de drie boomen waarnaar de
spelevarende gelieven, als zij hun bootje langs den oever sturen, huiverend opzien,
gedachtig aan de droevige legende die de roeier hun zooeven verhaald heeft. En dan,
geheel in de verte, alles beheerschend, alles beschermend of bedreigend, de
reusachtige Dent du Midi, die haar besneeuwde toppen deed glinsteren in het bleeke
schijnsel der sterren, en wier zware, zwarte rotsmassa's, weggedoken in de donkerheid
van den nacht, den ingang van het Rhonedal schenen af te sluiten, terwijl zij in
werkelijkheid slechts een der buitenmuren vormen waarlangs de bruisende stroom
in zijn breede bedding henenglijdt.
Terwijl ik mijmerend en bewonderend wachtte op uwe komst, - daar begonnen
op eenmaal al de klokken der kerktorens die, zichtbaar of onzichtbaar, op de oevers
van het meer zich verhieven, vroolijk te kleppen. Gelijk een boom zijne bladeren
rondstrooit op den wind, die ze spelend en stoeiend door elkaar doet stuiven, zoo
schudden de steenen torens de tonen van hun klokgebengel door de lucht.
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Met luiden klank gonsden de klokken van Montreux. Als vriendelijke, zangerige
vrouwenstemmen trilden de heldere tonen der kerkjes van Veytaux en Villeneuve,
en als een zoet gefluister, slechts even hoorbaar in den stillen, klaren nacht, vernam
het luisterend oor uit de verre verte de welluidende muziek van Bouveret, St. Gingolph
en Vevey.
Toen was het mij, o Sylvester, alsof ik u op blanke vleugels zag nederdalen van
de sneeuwtoppeu der Dent du Midi; alsof ik u, te midden van dat plechtig en eentonig
klokgebengel, dat, als een gewijde litanie, een tooverkring van tonen scheen te vormen
om het breede meer, rustig zag zweven boven de wateren, gelijk eenmaal de geest
van Elohîm boven den donkeren chaos zweefde.
Gij waart mij de genius van dit lustoord vol vrede, vol mysterie en poëzie. Gij, de
gejaagde, de grillige, de wisselende Sylvester, die, in duizenden gestalten, haastig
henentrekt langs de woningen der menschen, hier een zucht opvangend, ginds een
wensch, elders een vloek, nu eens zegenend, dan bestraffend, spottend, verwijtend,
- gij waart mij het symbool geworden van het eeuwige, het rustige, het ongestoorde.
Uwe stem, die nooit ophoudt te vragen vanwaar wij komen en waar wij henengaan,
zij zweeg, alsof gij onverschillig waart geworden voor verleden en toekomst beide.
Niet het Vanwaar? en het Waarhenen? het Waar? alleen scheen op dat oogenblik de
moeite van het antwoorden waard te zijn.
Ginds, achter het hooge venster - ik wist het - lag een jonge man op zijn legerstede.
Hij kampte om het behoud van zijn jeugdig leven en streed met de kwaal die hem
langzaam, zeer langzaam sloopte. Achter de heuvelen van Montreux tegen den
scherpen noordenwind beschut, vrij
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ademend in die reine lucht, zich koesterend in de stralen der zelden omfloerste zon,
had hij de hoop zien herleven die in het kille vaderland hem bijna voor goed was
ontvallen. Maar hij dacht op dit oogenblik niet aan den droeven strijd waartoe zijne
geboorte hem gedoemd had; hij vroeg niet angstig en pijnlijk of hij een volgend jaar
nog leven zou. Hij luisterde naar het klokgelui in den plechtigen nacht, en, zoo zijne
doodsure had geslagen, hij zou zich rustig en zonder morren hebben laten sterven,
in uwe vriendelijke armen ontslapend.
Achter de vensters van het salon was het licht nog niet uitgedoofd. Een blond kind
der Nieuwe Wereld, eene slanke dochter van Chicago, zat er zoet kozend naast den
jongen, krachtigen landgenoot, dien ze slechts kort geleden voor het eerst op deze
plek ontmoet had. Dweepte zij met vurige liefde en trouw? Voelde zij haar hartje
sneller kloppen, en tintelde het bloed onder haar zacht blozend voorhoofd? Bedwong
zij met moeite een onbestemd verlangen, dat haar geboeid hield aan de zijde van den
jongen man? Och neen, zij vermaakte zich met een onschuldige flirtation. Zij koosde
en schertste vrijmoedig, en de eigenaardige muziek van haren tongval klonk
fluisterend en eentonig als het klokgeklep uit de verte. Zij dacht niet meer terug aan
de minnaars die in het afgeloopen jaar bewonderend hadden opgezien naar hare
blauwe oogen en haar lange wimpers. En zoo gij ernstig gevraagd had of het de man
harer keuze was die zich naast haar had nedergevleid, zij zou hartelijk hebben gelachen
om die dwaze vraag. Zij liet zich rustig en blijmoedig leven, en zweefde droomerig
op uw breede vleugels.
Een Russische prins trad mij voorbij. In zijn vaderland werd een bloedige strijd
gestreden; vele zijner vrienden waren
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door het scherpe zwaard der Turken gevallen, en het regiment waarin ook zijn broeder
dienst had genomen, lag in de woeste passen van den Balkan. Doch het scheen hem
niet te deren. Hij had dien avond zijn partijtje whist gespeeld en zijn flesch champagne
geledigd. De koers der roebels was iets gunstiger geworden, en hij wierp een tevreden
blik op het heerlijke landschap. Misschien dacht hij een oogenblik aan de koude
Sylvesternachten op het eenzame landgoed in de Russische woestenijen, waar hij,
in zijn zwaren pels weggedoken, zich in de vliegende troika liet voeren naar de
woning van zijn naasten buurman op een paar mijlen afstands van de zijne gelegen.
Met welbehagen liet hij de dunne overjas los over de schouders hangen en, door geen
koude gepijnigd, door geen zorg gekweld, trad hij toe op de deur der glazen galerij
van het hôtel.
Ik had dien avond een kijkje genomen in het kerkgebouw dat daar nu zoo poëtisch
vóór mij lag en zijn welluidenden afscheidsgroet toezond aan het stervende jaar. Het
was er niet vol geweest. De aristocratische vreemdelingen die de tallooze pensions
bewoonden, waren opgegaan naar kleiner en fijner kapellen; het goedige volk van
Waadtland zat er in al zijn eenvoud en al zijn stijfheid neder aan de voeten van den
braven pasteur. Een soort van godsdienstige revue, vrij mager van inhoud, was ons
voorbijgegaan. Geen pathetische ontboezeming had het gehoor uit zijn halven sluimer
gewekt, geen profetische bedreiging had de gewetens geschokt. Het aangrijpendste
deel der rede was de herinnering aan den reiziger die in den zomer van dit jaar van
de steile wanden der Dent de Jaman naar beneden was gestort. Voor het overige
hadden wij gedankt voor den goeden wijnoogst, die niet, zooals in het naburige
kanton, van den hagel geleden
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had, en wij hadden gebeden voor den Bondsraad, den Staatsraad en den Grooten
Raad. Toen was ieder kalm en tevreden naar huis gegaan.
Waarom zou ik u dan vermoeid hebben, o Heilige Sylvester, met de biecht mijner
zonden, met de klacht mijner nooden, met een opeenstapeling mijner wenschen? Ik
liet mij streelen door den koelen wind uwer zacht wuivende vleugels, en zwevend
als gij doorleefde ik ditmaal het uur van uw plechtig bezoek.
Doch toen het klokgelui eindelijk zweeg, toen de twaalf doffe slagen ernstig
weerklonken in de doodsche stilte van dien Decembernacht, toen ik u de breede
wieken zag ontplooien om heen te varen naar het onbekende land, toen ik u bijna
voor goed zag verdwijnen achter den valen rand der spookachtige berggevaarten, toen werd mijn hart van weemoed en verlangen vervuld. Ik dacht aan het goede
vaderland, waar ge juist nu moest nederzitten aan den haard mijner vrienden; ik dacht
aan de arme lijders die gij zonder troost en zonder hoop den nieuwen jaarkring te
gemoet zondt, aan de ijskoude stilte der bergpassen, waar de wakkere strijders
zwijgend wegzonken in het graf van versch gevallen sneeuw.
Ik dacht aan al wat ik had te betreuren en te hopen, en, terwijl ik opzag naar den
stralenden sterrenhemel waaraan weldra eene nieuwe zon zou schitteren, stortte ik
al mijn wenschen uit in de lucht, opdat uw laatste vriendelijke vleugelslag ze mocht
meevoeren, naar de ver verwijderde vlakte, en ze mocht uitstorten aan de voeten van
allen die ik liefhad.
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Ik zal het u maar openhartig bekennen, Sylvester: ik heb meegedaan, waarlijk, ik
was er bij, en liet mij rondtrekken in den kring die stampend en juichend om den
Kerstboom danste. Bij het slaan van middernacht heb ik, met niet minder ijver dan
‘Fräulein Röschen’ en ‘Fräulein Kätchen’, wier vleezige handjes in de mijne rustten,
onder het aanroepen van uwen heiligen naam, de lichtjes helpen uitblazen, de schrale
takken van hun luister helpen berooven, en het uitgebrande en uitgediende symbool
mede weggeschoven in een hoek.
Het was nu eenmaal uw wil dat ik met de wolven zou meêhuilen, en aan dien wil
heb ik gehoorzaamd.
Neen nooit, nooit te voren had ik u gezien zooals ge mij dien avond verschenen
zijt, op die bovenverdieping in een der straten van Berlijn. Geen enkele uwer trekken
herinnerde mij aan de beelden van vroeger jaren. Gij waart gewichtig, maar niet
deftig als mijn vader; gij waart hartelijk genoeg, maar uwe vriendelijkheid was niet
beschaafd als die mijner moeder; gij kondt uitgelaten schertsen, maar uw scherts
geleek niet op dien mijner studentenjaren; uwe dartelheid smaakte naar Beiersch
bier. Gij spraakt Duitsch, echt ‘Berliner Deutsch’, met een harde stem en een breeden
mond.
Een oogenblik meende ik dat gij mij hadt binnengevoerd in den kring der
onvergetelijke Lotte. Want ik zag een paar blozende wangen zich heenbuigen over
het breede ‘Schwarzbrod’, en de plakken vielen rechts en links in den broodkorf,
alsof Lotte's rappe vingers het mes deden heen en weder gaan door het vaste,
voedzame deeg. Maar geen Werther ontwaarde ik op den drempel, geen lichtstraal,
als die Kaulbach's penseel wist te teekenen, viel op het ronde gelaat der jeugdige
‘Wirthin’.
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Ik had gehoopt dat ge mij Gretchen zoudt laten zien. En waarlijk, ik zag eerzame,
lieve gezichtjes, gezichtjes vol onschuld en oogjes vol ‘Gemüth’. Maar toen ‘Röschen’
mij haar vingertoppen toonde, die rood en gezwollen waren van het ‘reinmachen’
en het bollenbakken, toen begreep ik dat ze geen oogenblik in den tuin was gegaan
om de blaadjes van het madeliefje uit te plukken en aan de bloem te vragen of hij
haar beminde of niet. Ook bleek mij later dat Faust dien avond rustig had zitten
schrijven aan zijn etymologisch woordenboek.
Om den hoek van een deur zag ik een vermetelen jonkman een kusje stelen. Had
ik Friederike betrapt met haren Goethe? Ach, het arme kind ontstelde van den
onverkoedschen aanval. Dat was niet ‘Deutsche Sitte’. Toen de frissche konen
onverwacht waren aangeraakt, vertrok het stumpertje haar lief gezicht en liet de
bleeke lipjes hangen, gelijk het kruidje-roer-mij-niet zijn blaadjes vouwt en ze naar
beneden buigt aan de slappe vezels, zoodra een ruwe vinger het waagt hare al te
gevoelige maagdelijkheid te kwetsen. Stug en gemelijk danste ze dien avond.... en
geen enkel maal met haren Goethe. Haar Goethe! Een zwartgebaarde, stoppelharige
commis-voyageur in ‘Damenwäsche!’
En toch, waarde Sylvester, al had ik dien avond wat moeite om het met u te vinden,
uwe rondborstige hartelijkheid heeft het ijs gebroken. Ofschoon geen ‘Urgermaan,’
zoo ben ik toch voor ‘Gemüthlichkeit,’ niet ten eenenmale ongevoelig. Bovendien
hebt ge zelfs aanspraak kunnen maken op mijn eerbied. Want in dat land van Schinken
en bier hebt gij een eeredienst weten te stichten zooals nergens anders ter wereld.
Hier roept men u aan met naam en toenaam,
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Geen ‘oudejaarsavond,’ maar ‘Sint-Sylvester,’ viert men in de Berlijnsche gezinnen.
En, als gold het een ritus, door uwe priesters uitgevaardigd, zoo prijkt hier trouw en
onveranderlijk op iedere Berlijnsche ‘Tischdecke’ de gesuikerde stapel Berliner
bollen en vult de dampende ‘Glühwein’ ieder glas.
Ik heb u willen dienen met een volkomen hart, en u in de volheid eener Berlijnsche
glorie willen aanschouwen. Daarom verliet ik even de gezellige woning en begaf
mij op straat. Maar waarlijk, ik moet het tot mijn schande - neen tot mijn eer bekennen, hier dreigde de goede stemming mij weer te begeven. Was dit een
volksfeest ter uwer eere? Een eentonig gegrom drong reeds uit de verte mij in de
ooren. In dichte drommen schoof en drong de volksmenigte de Linden over, de lange
Friederichstrasse door, schreeuwend, gillend, tierend, zonder een ‘Wacht am Rhein,’
zonder een ‘Heil dir im Siegerkranz,’ zonder een ‘Lebe hoch!’ zelfs zonder een
pistoolschot of een aardigheid. Schultze en Müller werkten misschien voor den
Kladderadatsch, of keuvelden samen in den huiselijken kring. Ik zou een mark betaald
hebben voor een ‘Berliner Witz.’ Maar hier hoorde ik niets dan een oorverdoovend
geschreeuw, waartusschen geen andere woorden tot mij doordrongen dan een
onveranderlijk ‘Prost Neujahr!’ Hier zag ik niets dan balddadige jongens die de
hoeden der voorbijgangers insloegen, en ‘politiedienaren’ die met buitengewone
toegeefelijkheid, met de vuist op de greep van hun zwaard, dit zonderlinge
volksvermaak aanschouwden.
Wat ik dien avond voor bijzonders heb gedacht en gedroomd, gebeden en
gewenscht, ik weet het niet meer.
Ja toch, ééne gedachte is mij bijgebleven. En nog duidelijk herinner ik mij, o
Sylvester, dat ik het Berlijnsche
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gewaad, waarin gij u dien avond getooid had, u van de leden scheurde toen zij
opkwam in mijn geest.
Wij hadden juist een dronk gewijd aan het ‘Deutsche Vaterland’ en den ‘Deutschen
Kaiser.’ Gelijk een beleefden gast betaamt, had ik aangestooten met een buiging.
Een buiging.... die zeggen wilde: dit geldt u, niet mij.
Neen, niet mij. Maar een jong student, een echte ‘Judenhasser,’ een die droomde
van ‘Deutschthum’ en ‘Urgermanismus,’ trad mij lachend op zijde, en herhaalde mij
het woord dat ik reeds meer dan eenmaal te Berlijn had opgevangen, zelfs uit den
mond van gezaghebbende geleerden en welsprekende staatslieden: ‘Het Deutsche
Vaterland moest reiken tot aan de monden van den Rhijn en tot aan het strand der
Hollandsche zeeën.’ Nogmaals klonk het: ‘Hoch unserem Kaiser!’ Ginds, in het
paleis Unter den Linden sluimerde de grijze monarch. Maar iets verder, in de
Wilhelmstrasse, waakte de kanselier. Deze staatsman maakt lang te voren zijne
plannen gereed, en in koelen bloede schrijft hij zijne slachtoffers op ten doode. Mijn
jeugdige buurman vertelde mij spottend dat hij over de breede schouders van den
kolos gegluurd en den naam van Holland gelezen had.
Vervloekte gedachte! waarom kwaamt ge dien avond mijn burgerlijk genoegen
storen? Zijt ge niets dan een schrikbeeld, een hersenschim, de belachelijkste aller
nachtmerries? Zijt ge misschien erger dan, dan.... een spooksel waardoor de natie
zich, loom en lam, eenvoudig zal laten omarmen en dooddrukken, wanneer het armen
mocht krijgen van vleesch en knoken van ijzer?
Vorst van Oranje! ik heb dien avond gedronken op het heil van uw Huis. Nederland!
ik heb gebeden voor uw toekomst. Misschien, zoo ik het al te luide had gedaan, zou
men
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gelachen hebben om mijn dwaasheid, en mij hebben verzekerd dat die toekomst het
bidden niet waard was. Maar ik gun die onverschilligheid aan anderen. Ach, mijn
vaderland! met al uwe armzaligheden en onbeduidendheden, met al uw kleine deugden
en uw kinderachtige gebreken, heb ik u duizendmaal liever dan het statige Duitsche
rijk. En liever sta ik met gebogen rug onder het bekrompen dakgewelf dat uwen
nationalen hemel moet voorstellen, dan dat ik mij ter aarde buig om den Duitschen
keizermantel te kussen.
Nog menigmaal, o Duitschland, machtig bolwerk der Europeesche beschaving,
machtige steun bovenal der moderne wetenschap, nog menigmaal treed ik als vriend
en vereerder over uwe grenzen. Als onderdaan, nooit.
Heilige Sylvester, denk er aan, zoo dikwijls het mij nog gegund zal worden u te
begroeten, het was met die gelofte dat ik u dien avond van mij liet scheiden.
En thans, thans rent en vliegt ge mij voorbij in duizenderlei vreemde en wisselende
gestalten, langs de woelige straten van Parijs. De magere rossen der huurkoetsiers
spannen hun laatste krachten in om met u voort te hollen van Vincennes naar Auteuil
en van Clichy naar Montrouge. Een oogenblik later zie ik u weer slenteren langs de
boulevards, aan de zijde van een paar ‘désoeuvrés,’ die ter nauwernood weten dat
gij het zijt die hun de eer schenkt van uw gezelschap. Maar spoedig laat ge den arm
los dien zij u geeuwend geboden hebben, en huppelt vlug de kleine ouvrière achterna,
die tot in den laten avond, in haar zwarten uniformjurk
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gestoken, het nummer der ‘caisse’ die zij bedient op de borst gespeld, heeft moeten
draven en dringen in de volgepropte magazijnen van het Louvre. Zij heeft nog juist
den tijd om, op de imperiale van den omnibus gezeten, de vijfde verdieping in de
wijk der Batignolles te bereiken, waar hare ouders haar wachten. En vroolijke
gezichten zullen haar begroeten wanneer zij, met den zak vol bonbons dien een der
commiezen van het huis haar buigend vereerd heeft, zal binnentreden in het spaarzaam
verlichte kamertje.
Ik weet wezenlijk niet waar ik u zoeken moet, mijn waarde Sylvester, om u een
oogenblik vast te houden en u te dwingen ook naar m i j n e herinneringen en m i j n e
wenschen te luisteren. Mij dunkt, ginds zie ik u lachend een paar dozijn oesters
slurpen in een snikheete restauratie. Of stelt gij u tevreden met een eenvoudigen
‘boek’ in de open lucht? Staat ge daar niet te kijken en te turen voor de kleine houten
kraampjes, die de breede trottoirs der boulevards voor de helft hebben afgezet, in
zoo grooten getale alsof een heirleger van Bohémiens op Parijs was neergestreken?
Men zou waarlijk zeggen dat er geen Barbédienne en geen Marquis op de wereld
waren, zoo staat ge, in gezelschap van de deftigste Parijzenaars, de kleine prullen
aan te gapen die hier zijn uitgestald. Wat een meesterstuk van kunst, niet waar? die
harlekijn van nieuwerwetsch model, die met duizelingwekkende snelheid in het ronde
draait, en dat aapje van twee stuivers, dat van zelf langs het gespannnen koordje naar
boven kruipt! Welk een geheimzinnige toovenaar, die koopman der vreeselijke
‘questions’, om wiens aaneengeschakelde ringen en ineengedraaide lissen en knoopen
het verbaasde publiek zich verdringt! Durft gij u te wagen aan de ‘question
Egyptienne,’ aan ‘le problême du Tonkin,’
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aan ‘la crise ministérielle’ of aan ‘le divorce?’ Doch zelfs de stoutmoedigste député
der uiterste linkerzijde, die de kunst van doorhakken en afhakken bijzonder goed
verstaat, ziet geen kans om deze mysteries te ontwarren. Wat een onnavolgbare
reclameheld, de man die bij honderden zijn stuiversfluitjes weet van de hand te zetten,
waarop de eerste voorbijganger de beste de fraaiste deuntjes zou kunnen
voortbrengen.... voorzeker, indien de man zijne handigheid er maar bij verkoopen
kon.
Mij dunkt, Sylvester, wij talmen van avond, en van ons deftig samenzijn zal in
deze woelige stad wel niet veel inkomen. Geloof mij, hier is uw koningrijk niet. Gij
zijt er sints lang onttroond door den genius van primo Januari, den milden
beschermheilige van alle geblankette dames en alle ongelikte concierges, den goeden
geest der ‘étrennes’, der fooien en der ‘marrons glacés’. Om dezen waardig te
ontvangen, loopt en rent men van avond tot diep in den nacht langs de overvulde
straten. En geen enkel pistoolschot waarschuwt mij dat het oogenblik van uw vertrek
heeft geslagen. Op den blauwen schijf van het pneumatisch uurwerk is de groote
wijzer onverbiddelijk, maar ongevoelig en zwijgend versprongen, en sneller dan de
bruisende golven der Seine heeft de vlucht van den tijd u meegevoerd naar den
geweldigen oceaan van het verleden.
En als ik mij nu naar huis spoed, dan vind ik nog wel een Pool wien ik de hand
kan drukken, met den ijdelen wensch dat zijn verdrukt vaderland moge herleven;
dan vind ik nog wel een Griek, die mij spreekt van zijn onsterfelijken Homeros en
van de Halve Maan wier glans zijne verbeelding ziet tanen; dan wissel ik nog een
lakonieken ‘shakehand’ met eene Engelsche dame, die hoopt dat Gladstone zal blijven
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leven, en eene buiging met eene Amerikaansche juffer, die luide haren wensch
meedeelt dat zij ook in het volgende jaar geen man moge vinden: want zij vindt ze
alle onuitstaanbaar. Maar in deze kosmopolitische conversatie wordt uw naam niet
genoemd. Gij hebt u volstrekt niet vertoond in dat bonte kringetje, dat, als de kleurige
figuren eener kaleidoscoop, voor een oogenblik slechts door het toeval gevormd,
straks, bij de minste draaiing der hand, weer verdwijnen zal. Wat zoudt gij ook gedaan
hebben in ons midden? Geen enkele herinnering brengt ons samen, geen enkele
wensch vereenigt onze harten. Als gij wederkomt, zal ieder onzer vergeten hebben
dat hij den ander ontmoette.
Neen, de Parijsche lucht is geen klimaat voor u. Men leeft er niet bij het jaar, maar
bij den dag, bij het uur. Heden een keizer, morgen een republiek, met een paar
revoluties ter afwisseling tusschen beide. Heden beroemd, morgen vergeten. De
concurrentie van alle eerzuchten en alle ijdelheden dringt u op zijde. En zoo gij
wellicht gemeend hebt dat uwe verschijning ditmaal een diepen indruk zou maken,
omdat gij bij het sterfbed van Gambetta gestaan hebt, gij hebt u deerlijk vergist. De
held der nationale defensie was niet groot meer toen hij stierf, en de raderen der
eeuwige beweging zullen ter nauwernood een oogenblik stilstaan, om zijn statig
rollenden lijkwagen te laten passeeren.
Als de eerste voorbijganger de beste zijt gij langs mij gegleden; gelijk uw
evenbeeld, de oude Proteus, zoo zijt ge mij door de vingers geglipt, en om u weder
te zien, o Sylvester, moet ik terug naar het stille vaderland, naar den huiselijken kring.
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En nu zeg ik het u nog eens, een heilige van den echten stempel zijt gij niet.
Maar, gij zijt iets anders, iets beters. Gij zijt de genius der herinnering, gij zijt de
wisselende stemming van een menschenhart in een ernstig avonduur, gij zijt de goede
geest van het einde der dingen, gij zijt de reine spiegel waarin wij ons lijden en hopen,
ons treuren en wenschen, onze liefde en onzen haat een oogenblik mogen
aanschouwen. En liever dan de stralengloed van een heilige is mij de stille glans
waarin gij het beeld van mijn eigen wezen voor een enkel maal weet te hullen.
Die glans is niet het licht van een ideaal dat mij wenkt, niet de zon van een hemel
die mij toelacht, niet de fakkel die mij den weg wijst waarlangs ik mijn schreden heb
te richten. Gij openbaart mij geen enkel mysterie, geen enkel vraagstuk lost gij op
voor mijnen geest. Doch slechts hij die nog droomt van mysteries die onthuld, van
verborgenheden die geopenbaard moeten worden, kan u dit aanrekenen als zonde,
of u minachten om de poverheid uwer gaven.
Wanneer, op het tooneel der oude Grieken, het vreeselijk drama van het
onverbiddelijk Noodlot werd afgespeeld, dan zag men van tijd tot tijd den naijverigen
god, die zijn slachtoffer vervolgde, deze wreede vervolging een wijle staken. Dan
klonken op den voorgrond van het tooneel, in strophe en onstrophe, de lyrische
zangen van het Koor, dat in poëtische taal en in reine tonen den indruk wedergaf
dien het aangrijpend schouwspel op den toeschouwer maakte.
Zulk een Koorgezang, o Sylvester, verneemt een menschenhart telken male als
hij luistert naar uwe stem. Ons leven blijft ons leven: straks spoedt de handeling zich
weer voort
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naar de ontknooping, en de geheimzinnige stroom die ons lot meevoert op zijn
machtigen en grilligen golfslag, stuwt ons weer verder naar de zee der oneindigheid.
Maar gezegend is hij die, in een uur van stilte en verademing, de stem van zijn
eigen binnenste hoort weerklinken, en die, als hij die stem verneemt, met verrassing
ontwaart dat zij klinkt als de taal der poëzie, als de vriendelijke tonen eener
welluidende muziek.
Sylvesteravond.
A.G. VAN HAMEL.
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