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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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[Eerste deel]
Afrekening met Indië
Door E.B. Kielstra.
Nu het zich laat aanzien dat bovengenoemd onderwerp eerstdaags in de
Volksvertegenwoordiging zal worden behandeld, schijnt het ons niet onnut daaraan
ook in Onze Eeuw eenige bladzijden te wijden. Hoeveel er in de laatste jaren ook
over gesproken en geschreven moge zijn, - meermalen bleek het ons dat ontwikkelde
Nederlanders, die ook aan Indië een goed hart toedragen, geheel of grootendeels
onbekend zijn met hetgeen op dit gebied is voorgevallen.
Men verwachte dus in dit opstel niets nieuws voor hen, die op de hoogte zijn, maar
misschien wel iets nieuws voor hen die dat niet zijn.
Het ligt in den aard der zaak, dat de Oost-Indische Compagnie zich in den Indischen
Archipel vestigde om geldelijk gewin. En nadat, met den aanvang der negentiende
eeuw, al hare bezittingen en schulden aan den Staat waren overgegaan, was het als
het ware een axioma, dat - gelijk M u n t i n g h e in 1822 schreef: - ‘het behoud der
overzeesche bezittingen wordt alleen gezocht ten voordeele van het moederland’....
‘met uitsluiting van alle onrechtvaardigheid moeten de koloniën gerekend worden
te bestaan voor het moederland.’
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De omstandigheden brachten mede dat ‘het moederland’ zich, in de eerste jaren na
het Napoleontische tijdperk, wel moest tevreden stellen met indirecte voordeelen:
de bevordering van handel, scheepvaart en nijverheid in de Nederlandsche provinciën,
ook door differentieele rechten in Indië. Maar toen later het cultuurstelsel werd
ingevoerd, en in verband daarmede de mogelijkheid werd geopend om de schatkist
van het moederland met Indisch geld te versterken, toen was er wellicht niemand,
die daarin iets ongeoorloofds zag. Had de Staat niet indertijd de schulden der
Compagnie betaald? In 1816, bij het herstel van ons koloniaal gezag, aan
Commissarissen-generaal contanten medegegeven? In 1826-28, tijdens den
Java-oorlog, belangrijke geldsommen aan de Indische kas verstrekt, - zij het dan op
voorwaarde dat Indië daarvan de rente betalen zou? Als Indië geld noodig had, heeft
Nederland het gegeven - waarom zou het omgekeerde niet billijk zijn?
Opmerkelijk is het wel, dat men destijds niet dacht aan eenheid van financiën.
Toen men, onder den druk van de kosten van de afscheiding van België en al wat
daarmede samenhing, begreep dat Indië nu wel in staat was de Nederlandsche schatkist
te hulp te komen, berekende men wat Nederland al zoo voor de Koloniën had
uitgegeven: 86,5 millioen voor de overneming der O.I. Compagnie; 30,5 millioen
voor rente daarvan tot 1807, ‘welke renten vervolgens met de staatsschuld zijn
vermengd’; verdere uitgaven in het belang der koloniën van 1799 tot 1809, 20,5
millioen; uitgaven van 1814 tot 1819, bijna 8 millioen; voorschotten voor rente en
aflossing van de leeningen van 1826-28, ruim 8 millioen, - te zamen 155 millioen
‘zonder nog daarbij van eenige rentebetaling na 1807 te gewagen, veel minder van
zoovele andere opofferingen, vroeger en later door het moederland voor de koloniën
gebracht.’ Er was dus, zoo werd toen betoogd, zeker niets tegen nu eene schuld van
140 millioen ‘ten laste van de overzeesche bezittingen’ .... ‘daar te stellen’; dat men
het bedrag ‘vooralsnog’ niet hooger nam, werd verklaard uit de overweging dat men
Indië niet zwaarder wilde belasten dan het ‘veilig’
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dragen kon. Genoemd bedrag werd al dadelijk nog verhoogd met 51 millioen, o.a.
ter conversie van de Indische schulden van 1826 en 1828.
Nu aldus eenmaal de eerste stappen waren gedaan, werden, onder den druk van
den moederlandschen geldnood, weldra nieuwe lasten op Indië gelegd. De
rentebetaling onzer nationale schuld liep gevaar; België betaalde daaraan niets zoolang
de definitieve scheiding niet was uitgesproken, - Indië zou dan maar voorloopig in
België's plaats moeten treden.
In 't geheel belastte men Indië van 1836 tot 1838 met een schuld van 236 millioen,
waarvan 200 millioen tegen 4 en 36 millioen tegen 5 pCt, - en aldus ontstond de
bekende rentepost van 9,8 millioen, die jarenlang op onze begrootingen prijken zou.
Wie, nauwkeuriger dan in bovenstaand kort overzicht geschiedde, wil worden
ingelicht ten aanzien van dien rentepost, en ook ten aanzien van al wat daarover
gesproken en geschreven is, raadplege het nauwkeurige Debet of Credit? van M r .
N.P. v a n d e n B e r g . Voor ons doel is het hier voldoende, te herinneren dat de
oud-minister Va n H a l l in 1859 de ‘Indische schuld’ ‘eene fictie’ noemde, ‘zoo
groot als er een in de wereld is’. De koloniën stonden nu in eene andere verhouding
tot het moederland dan voorheen; door de verandering in de verhouding waren de
vroegere wetten vervallen. Eene afzonderlijke schuld, op de koloniën drukkende,
zeide hij, ‘is nonsens; koloniën en moederstaat zijn één, zoo niet vóór 1848, dan
althans na dien tijd’.
Inderdaad had het moederland reeds van 1832 af zich de ‘batige sloten’ van de
Indische administratie toegeëigend, en daarmede de later voor het moederland zoo
voordeelige ‘eenheid’ der financiën ingeleid. Waar zooals in 1857 - om het
hoogstbereikte cijfer te noemen - het moederland f 51.458.000 uit zijn koloniën
ontving, had het geen zin, dit cijfer nog te splitsen in ‘batig slot’ en ‘rentepost’. De
ijverigste verdedigers van het recht van Nederland op de ‘batige sloten’ voelden
misschien de tegenstelling
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tusschen een rentepost, die eenige zelfstandigheid der Indische geldmiddelen
veronderstelde, en de theorie van het batig slot, welke van die zelfstandigheid niets
weten wilde; anderen erkenden dat, waar de koloniën sedert 1839 reeds veel meer
dan 236 millioen aan het moederland hadden betaald, van voortdurende handhaving
dier schuld geen sprake kan zijn. De rentepost verdween ten slotte bij de vaststelling
van de staatsbegrooting voor 1865.
En.... nu moge men zich neerleggen bij al wat de wetgever in vroeger of later jaren
heeft verordend, - op één ding mag wel de bijzondere aandacht worden gevestigd:
als men, van 1836 tot 1838, de ‘middelen onzer overzeesche bezittingen dienstbaar’
maakte aan de betaling van de rente der nationale schuld, werd uitdrukkelijk bepaald
(Stbl. 1836 no 12 art. 2, Stbl. 1838 no 50 art. 3) dat het dààrvoor bestemde geld later,
met de sedert verschenen renten, aan de geldmiddelen der overzeesche bezittingen
zoude worden teruggeven.
Dit is nooit geschied. Het voor dit doel gebruikte geld beliep in 't geheel 51,2
millioen, - tegen eene oploopende rente van slechts 3 pCt zou Indië alzoo, krachtens
de wet, thans op meer dan 300 millioen aanspraak kunnen maken.
Wij erkennen gaarne, dat dergelijke pretentie uit juridisch oogpunt niet
onbetwistbaar wezen zou: in de periode der batige sloten is de zelfstandigheid der
Indische geldmiddelen volstrekt zoek geraakt, en men zou die zelfstandigheid nu
niet weder plotseling kunnen erkennen met het oog op wat meer dan zestig jaren
geleden gebeurde. Men noeme de quaestie dus thans verjaard - maar erkenne ook
dat er wel eenige moreele verplichting rust op het moederland, om zoo noodig Indië
te hulp te komen. Intusschen moge dit punt in het bijzonder overwogen worden door
hen die - gelijk de Nederlander - al wat vroeger geschied is beschouwen als eene
afgedane zaak. ‘Wat op een gegeven oogenblik in een land voor recht gehouden
wordt - zoo schreef het blad den 26en April 1900 - is formeel voor dat land recht.
Moet het bestaande recht wijken voor hoogere beginselen, dan werkt dit eerst van
het oogenblik af waarop
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het bestaande voor dat nieuwe en betere recht plaats maakt.... Maar nu ook omgekeerd:
als de Overheid eenmaal iets als rechtmatig erkend heeft, dan kan men de gevolgen
van die verklaring niet willekeurig ter zijde stellen.’ Bij deze opvatting zou de
pretentie van Indië, op de aangehaalde wetten gegrond, zeker allerminst waardeloos
kunnen worden geacht.
Over de ‘batige sloten’, van 1832 tot 1877 ten nadeele van Indië in de moederlandsche
schatkist gestort (buiten den van 1836-64 in rekening gebrachten rentepost, te zamen
240 millioen, niet minder dan f 783.553.000 beloopende) zullen wij in het algemeen
weinig zeggen. Men moge thans toestemmen, dat de gevolgde financieele politiek
nadeelig is geweest voor de ontwikkeling van Indië, ja zelfs dat zij het moederland
slechts schijnbaar voordeel heeft gebracht; bekend is immers de verklaring van den
heer Va n d e r H e i m v a n D u y v e n d i j k e (30 Juni 1863) ‘de natie is door de
Indische saldo's gedemoraliseerd’, - hier geldt wel de meening dat, wat de
oppermachtige wetgever eenmaal besliste, niet vele jaren later voor revisie vatbaar,
- dat ‘het positieve recht op elk gegeven oogenblik beslissend is’.
Wat de bovengenoemde cijfers betreft, bij de beoordeeling daarvan moet niet uit het
oog worden verloren dat daaruit óók uitgaven voor de koloniën werden bestreden.
Wij houden ons dus, om te weten in hoever het moederland zich in vroegere jaren
ten laste van Indië heeft verrijkt, liever aan de berekening van den heer d e Wa a l
(Onze Indische financiën II bl. 69), volgens welke Indië, na van 1832-1849 reeds
vrij wat (c.c. 150 millioen) meer te hebben betaald dan het geacht kon worden schuldig
te zijn, heeft geleverd:
de som van 236 millioen,

over 1850-75 aan delging
van nationale schuld
besteed;

de som van 153 millioen,

van 1860-75 voor
spoorwegen bestemd;

de som van 115 millioen,

dekking van tekorten op
onze staatsbegrooting van
1850-75.
te zamen 504 millioen.
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Dit cijfer beteekent, dat de Nederlandsche belastingschuldigen jaarlijks thans minstens
15 millioen minder hebben op te brengen dan zonder de vroegere exploitatie der
koloniën mogelijk zou zijn geweest. Het kan nuttig zijn hierop te wijzen, omdat men
soms de verklaring verneemt: ‘wij zouden Indië wel financieel willen steunen, maar
Nederland kan onmogelijk iets missen!’
Met de volle erkenning dat op het verledene niet kan worden teruggekomen, dat
Indië geen recht kan doen gelden op de terugbetaling van hetgeen het moederland
in vroegere jaren te veel uit Indië trok, komt het ons toch voor dat de rechtvaardigheid
eischt, bij de besprekingen wat men voor Indië kan en wil doen, met het bovenstaande
rekening te houden.
Er is, o.a. door Mr. C. T h . van D e v e n t e r (Gids van Augustus 1899) beweerd
dat men het verleden slechts kan laten rusten tot 1867, toen de Indische
comptabiliteitswet in werking trad. Van dat oogenblik af, zoo schreef hij, was het
beheer der Indische begrootingen in handen der volksvertegenwoordiging, en was
Nederland de buitengewone omstandigheden te boven die vroeger tot het naasten
der ‘batige sloten’ hadden geleid.
Wij meenen dat deze redeneering niet houdbaar is. De minst baatzuchtige leden
der volksvertegenwoordiging waren omstreeks 1867 geenszins van meening dat
bijdragen uit de Oost-Indische middelen aan de schatkist van het moederland onnoodig
of onrechtvaardig waren; zij verlangden eene vaste bijdrage, als vergoeding van de
directe en indirecte uitgaven waartoe het bezit van koloniën dwong, en achtten het
onbillijk dat al wat de Indische administratie beschikbaar had, diende ten bate van
de Nederlandsche belastingschuldigen en nooit ter ontlasting van de Indische, of in
het belang van deze. ‘Batig slot’ tot een onbegrensd, of ‘vaste bijdrage’ tot een
begrensd bedrag, dáárover waren de gevoelens verdeeld; maar niemand dacht er
destijds aan, te meenen dat elk voordeel uit de Indische financiën onrechtvaardig te
noemen zou zijn.
De heer K a p p e y n e v a n d e C o p e l l o , op wien Mr.
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v a n D e v e n t e r zich beroept, omdat hij verklaarde dat ‘zelfs al verviel het batig
slot geheel, het staatsbankroet niet langer voor de deur zou staan’, zeide óók
denzelfden dag (5 Mei 1866): ‘Ik wil liefst van het batig slot een goed part houden.
Het kwaad ligt in de toepassing die er van gemaakt is, niet in het batig slot zelf.... Ik
beweer dat wij, wanneer het noodig is, aan Indië mogen en behooren op te leggen
eene uitkeering ten behoeve van Nederland.’
Maar hij zeide óók, ter verdediging van het destijds overheerschende begrip; en
dáárop mag hier wel bijzonder de aandacht vallen, omdat zijne woorden al weder
wijzen op eene, niet in cijfers uit te drukken maar wel zedelijke verplichting:
....‘Voor mij staan moederland en kolonie in andere verhouding dan van
schuldeischer tot schuldenaar; voor mij zijn zij deelen van denzelfden staat, leden
van één lichaam. Eveneens als wij Indië in benarde omstandigheden te hulp kwamen
en, keeren zulke tijden terug, Indië weer zullen helpen... evenzeer behoort Indië...
mede te werken tot den bloei van het moederland, hetzij tot dien bloei aanleg van
spoorwegen, havens en kanalen, hetzij andere werken of inrichtingen worden
vereischt. Ik maak geen afscheiding. Ik grond het recht van den staat, om Indische
inkomsten te gebruiken voor Nederlandsche uitgaven, op de solidariteit tusschen
moederland en kolonie’ ....
Deze redeneering werd destijds meermalen gevolgd. Mocht er wellicht eenige
twijfel rijzen of het wel behoorlijk was dat men de belastingschuldigen in Indië geld
deed opbrengen ten bate van die in het moederland, - ter verdediging klonk het dan:
wij rekenen nu op Indië, als Indië ooit geld noodig heeft, kan het ook op ons rekenen!
Maar men weet hoe later gehandeld is. Toen in 1883, door den Atjehoorlog en de
uitvoering van sommige kostbare openbare werken, de Indische bijdragen reeds
sedert eenige jaren tot het verleden behoorden en voor den aanleg van
staatsspoorwegen in Indië geld moest worden geleend, werd de vroegere theorie van
eenheid van financiën begraven en ‘ter wille van eene zuivere boekhouding’ Indië
met de
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rente en aflossing van de geleende 45 millioen belast.
Blllijk was het zeker niet, dat van de 504 millioen, door Nederland ontvangen,
geenerlei rente werd betaald, maar dat van de 45 millioen, door Indië ontvangen, de
rente wèl in rekening werd gebracht. En dit klemt te meer, omdat de Indische schatkist,
zelfs onder de ongunstige omstandigheden waarin zij over 't geheel verkeerde, aan
de 45 millioen geen behoefte zoude hebben gehad, indien een tiental jaren te voren
niet een aantal millioenen aan de Indische geldmiddelen waren onttrokken.
Hieromtrent willen wij ons thans veroorloven het een en ander in herinnering te
brengen.
In het laatst van 1871, toen Mr. P.P. v a n B o s s e minister van koloniën was, werd
een wetsontwerp ingediend tot den aanleg van staatsspoorwegen op Java. Er was,
boven de ramingen, een belangrijk bedrag, destijds op 24 millioen gulden geraamd,
aan ‘overschotten van vroegere Indische diensten’ beschikbaar, en de Regeering
achtte het niet meer dan billijk dat die overschotten ten bate van Indië werden
aangewend. Men wilde de behoefte van Indië aan spoorwegen niet langer onbevredigd
laten; en bij monde van den minister van financiën B l u s s é verklaarde de Regeering:
‘de middelen om in die behoefte der Indische maatschappij te voorzien zou men,
volgens hare meening, in de eerste plaats uit de beschikbare saldo's der Indische
regeering kunnen vinden.’
En later, in de memorie van antwoord op de begrooting van 1872, schreef dezelfde
minister: ‘Het zou bij den ondergeteekende geene bedenking vinden om, nadat de
aanleg van spoorwegen in Indië bij de wet verzekerd ware en de Staat derhalve de
verplichting had op zich genomen om daarvoor zoo noodig later eene leening aan
te gaan, de Indische saldo's middelerwijl tot amortisatie van schuld of andere
buitengewone uitgaven in Nederland aan te wenden.’
In de Tweede Kamer werd er (5 December 1871) op gewezen, dat men het geld
toch niet renteloos kon laten liggen; en toen beloofde de minister van financiën,
vóórdat
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de wet nog de verplichting van den Staat had erkend om voor spoorwegaanleg in
Indië later weder te leenen, eene wet tot amortisatie van Nederlandsche schuld. De
heer F r a n s e n v a n d e P u t t e verklaarde dat hij niet instemde met dat ‘eerst
amortiseeren en later weder leenen’. Maar de spoorwegwet was er nog niet; het geld
zou ook niet dadelijk in zijn geheel noodig zijn, - waarom zou men inmiddels van
het beschikbare bedrag geen rente trekken? Nederland en Indië waren immers één,
- als Indië later geld noodig had zou Nederland het wel verschaffen! De bedoeling althans de uitgesproken bedoeling - van den wetgever is dus wel geweest, dat de
‘overschotten van vroegere diensten’, welke van 1872-77 omstreeks 38 millioen
bleken te bedragen, weder voor Indië beschikbaar zouden zijn zoodra zij voor Indië
noodig zouden wezen. Maar de 38 millioen zijn voor goed door de Nederlandsche
schatkist geannexeerd: in 1872, 1873 en 1875 telkens tien millioen tot delging van
schuld, van 1875-77 acht millioen ten behoeve van het Nederlandsche vestingstelsel.
Volledigheidshalve zij hier herinnerd, dat Nederland van 1872-75 bovendien in 't
geheel nog ruim 43 millioen als ‘bijdragen’ uit de Indische middelen trok. Na 1875
is van zoodanige bijdragen geen sprake meer geweest; maar die ‘bijdragen’ werden
ook in '74 en '75 uit de Indische middelen betaald, ofschoon men toen toch reeds
wist dat de Atjehoorlog hooge eischen aan de schatkist stellen zou. Aldus werd de
Indische koe volkomen uitgemolken, - en daarna liet men haar, tegen de vroegere
afspraak dat, als zij voedsel noodig had, Nederland dat geven zou, aan haar lot over.
Toen men eindelijk, in 1875, een aanvang maakte met den bouw der Indische
staatsspoorwegen en een paar jaar later besloot tot den bouw der Bataviaasche
havenwerken, zullen er misschien enkelen geweest zijn die, rekenende op een
spoedigen afloop van den Atjehoorlog, er wel hoop op hadden dat de Indische koe
nog voldoende melk zoude blijven geven; maar weinigen zullen gedacht hebben dat,
in het tegengesteld geval, de Nederlandsche schatkist, die
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zooveel aan Indië verplicht was, niet op hare beurt Indië te hulp komen zou. Het
voornaamste motief voor de annexatie van alle Indische overschotten was immers
altijd, en vooral in de latere jaren, geweest de eenheid der financiën?
Die leer, krachtig gehandhaafd zoolang Nederland daarbij voordeel had, werd
echter feitelijk losgelaten de allereerste maal dat zij het moederland nadeel brengen
zou: toen de Indische geldmiddelen eindelijk tekorten aanwezen, was Nederland wel
bereid het geld te verschaffen, maar... ‘terwille van eene zuivere boekhouding’ werd
Indië met de betaling van rente en aflossing belast. Is het niet vreemd dat men vroeger,
toen Nederland geld uit Indië trok, nooit behoefte aan die zuivere boekhouding had
gevoeld?
Het feit is dan ook niet te ontkennen: Indië heeft wèl vele millioenen aan het
moederland verschaft, maar het omgekeerde heeft nog niet plaats gehad.
Die 38 millioen....
Maar alvorens daarover verder te spreken, dient een tusschenzin te worden geopend.
Daaronder waren er twintig millioen bestemd voor amortisatie van Nederlandsche
schuld, en acht millioen voor de voltooiïng van het Nederlandsche vestingstelsel.
Men mocht destijds beweren dat Indië belang had bij eene krachtige verdediging van
het moederland, omdat dààr misschien in tijden van oorlog over het lot der koloniën
zou worden beslist; maar zoo deze bewering sedert, gelijk Spanje's verlies zijner
koloniën bewees, allerminst onbetwistbaar was, - stond daartegenover ook niet reeds
in 1875-77 dat Nederland, als koloniale mogendheid, ook wel belang had bij den
Atjeh-oorlog? Men mocht er een nieuwen naam voor vinden, - ook die acht millioen
was niet anders dan eene extra-bijdrage van Indië aan het moederland.
Er werden verder tien millioen gebruikt tot aflossing van een oude schuld van
Nederland aan de Handelmaatschappij. Er is - nog door de vorige regeering - beweerd
dat die schuld eene Indische was, maar ten onrechte.
Reeds bij de Indische begrooting, voor 1869 (Hoofd-
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stuk I, noot 80 van den uitgewerkten en toelichtenden staat) was door de Regeering
zelve erkend dat de kolonie ten onrechte met bedoelde schuld was belast, en dat men
dààrom den dusver afzonderlijk uitgetrokken, daarop betrekking hebbenden rentepost
had overgebracht naar de afdeeling ‘Bijdragen van Ned.-Indië aan de middelen tot
dekking van 's Rijks uitgaven’. Deze zienswijze werd door den wetgever, die de
begrooting vaststelde, bekrachtigd.
Zij was trouwens volkomen juist. In de moeielijke jaren na 1830 nam de regeering,
als voorschot op de uit Indië te verwachten producten, geld op bij de
Handelmaatschappij; zij anticipeerde op de batige sloten, die er waren, en ook op
die welke er niet waren. De schuld aan de Handelmaatschappij vond haar oorsprong
in die der laatste categorie; zij werd in 1844 grootendeels door het moederland
afbetaald, - wel een bewijs, dunkt ons, dat men ook toen reeds erkende wat in '68
duidelijk uitgesproken werd.(1)
Wij komen nu terug op de bovenbedoelde 38 millioen. Zij waren - het was immers
door de regeering zelve erkend! - noodig voor Indië zelf; Nederland profiteerde er
tijdelijk van, voornamelijk om het geld niet renteloos te laten liggen. Was het, toen
de Atjeh-oorlog zoovele millioenen eischte, toen men Staatsspoorwegen en een
kostbare haven ging aanleggen, iets meer dan billijk geweest die 38 millioen terug
te geven, met de daarop inmiddels verdiende rente? Men bedenke hierbij dat de
rentestandaard tot 1886 vier, daarna tot '96 drie en een half, later drie pct. was en
dat, naar deze koersen, de van 1872-77 genaaste 38 millioen thans eene waarde
zouden vertegenwoordigen van omstreeks honderd millioen, dat is ongeveer gelijk
met het tegenwoordig bedrag van het zoogenaamd ‘aandeel van Indië in de
Nederlandsche schuld.’ Wanneer men erkent dat het moederland, in moreelen zin,
geen recht had op bedoelde 38 millioen, dan heeft het evenmin recht op de rente, die
het daarvan tot op den huidigen dag heeft verdiend. Wie meent dat de 38 millioen
moeten

(1) De quaestie is uitvoerig behandeld in het Algemeen Handelsblad van 20 December 1900,
waarnaar wij verder meenen te kunnen verwijzen.
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worden teruggegeven aan Indië, kan daarbij de rente niet buiten rekening laten.
Van verschillende zijden is, vooral sedert 1892, op de begane onbillijkheid
gewezen, speciaal ten opzichte van de dertig millioen, voor amortisatie gebruikt; de
acht millioen voor de vestingwerken trokken minder de aandacht. De Nederlander
schreef (26 April 1900): ‘Het lijdt bij ons geen twijfel dat, zoodra de Kamer.... op
dezen toestand is aandachtig gemaakt, de zaak weer in orde zal worden gebracht,
althans indien de voorstelling er van juist is. Onze nationale schuld, tijdelijk
verminderd met gemeld bedrag, zal wederom daarmee moeten worden verhoogd, en
de rente van die verhooging zal door Nederland moeten worden opgebracht.’
Deze erkenning van onze moreele verplichting jegens Indië worde met instemming
vermeld; maar de instemming zou nog grooter zijn indien hier niet-alleen van de
hoofdsom, maar ook van de rente sprake was geweest.
Toen in 1898, alweder tengevolge van den langdurigen en kostbaren Atjeh-oorlog,
den voortgaanden bouw van Staatsspoorwegen enz., Indië wederom geld noodig
had, werd dit opnieuw verstrekt; het gevolg is dat, gelijk wij boven reeds opmerkten,
Indië thans rente en aflossing betaalt van omstreeks honderd millioen. Die schuld
zou niet bestaan wanneer het moederland de overschotten van vroegere diensten,
gelijk in 1871 de bedoeling was, aan Indië had gelaten.
Wie al het bovenstaande met eenige aandacht heeft gevolgd, zal wel willen
toestemmen dat, na 1830, de Nederlandsche schatkist meermalen blijk heeft gegeven
van baatzuchtige neigingen. Men weet, hoe o.a. in 1842, werd aangedrongen op
‘gestadige vermeerdering van het batig slot’, - hoe de onbetaalde heerendiensten, de
gedwongen cultures, de landrente werden opgedreven om aan dien aandrang gevolg
te geven; hoe, vele jaren lang, al de geldmiddelen die hadden kunnen dienen om
beschaving en ontwikkeling van Indië te bevorderen, werden gebruikt om de
beschaving en ontwikkeling van het moederland op hooger
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peil te brengen. Wanneer dientengevolge honderde millioenen Indisch geld door
Nederland zijn genaast, dan moge men die naasting verdedigen op grond van de
destijds heerschende begrippen ten aanzien van koloniaal bezit, en verklaren dat elke
handeling moet beoordeeld worden naar den tijd waarin zij gepleegd werd, - zeker
is het dan toch ook dat men de vruchten, thans nog door Nederland uit de batige
sloten geplukt, al ware het alleen maar de rente, op de van 1850-75 daaruit
geamortiseerde 236 millioen bespaard, billijkheidshalve in rekening behoort te
brengen tegenover de algemeene kosten, welke het koloniaal bezit ons jaarlijks oplegt.
Men zal óók moeten toestemmen, dat het niet wel aangaat de theorie der financieele
eenheid, die gehuldigd werd zoolang Nederland daarvan voordeel trok, feitelijk ter
zijde te stellen bij de eerste gelegenheid waarin hare toepassing het moederland
nadeelig zou zijn geweest.
En eindelijk, hoe genegen men ook moge wezen geene oude koeien uit den sloot
te halen, dat de niet-voldoening aan de in 1836 en 1838 bij de wet gegeven belofte
van restitutie van 51,2 millioen met de daarop verschenen rente een argument te meer
is om tegenover Indië rechtvaardigheid te betrachten.
Wanneer men ons nu vraagt wat thans zal behooren te geschieden, nu ook van de
regeeringstafel is erkend dat Indië krachtige hulp behoeft om toe te nemen in welvaart,
dan antwoorden wij, van ons standpunt: in ieder geval schrapping van den thans op
de Indische begrooting gebrachten rentepost van bijna 4 millioen.
De naasting, voor goed, van de 38 millioen in 1872-77, en daartegenover het leenen
tegen rente, in 1883 van 45 en in 1898 van 55 millioen is, naar onze sedert jaren
gevestigde overtuiging, een vlek op ons koloniaal beheer die, voor de eer van ons
land, reeds lang behoorde te zijn uitgewischt.
Maar dan dalen de inkomsten van de Nederlandsche schatkist met die 4 millioen,
en ook hier is voor velerlei doeleinden geld noodig.... Het moge zoo zijn, - honesty
is
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the best policy, en die vier millioen zullen nog wel te vinden wezen; zij moeten
gevonden worden, want hier is allereerst sprake van de voldoening eener eereschuld.
Hoe, dat moederland, dat vergat, de koloniale schatkist goed te schrijven voor de
rente der 51 millioen, in 1836 en '38 opgenomen; dat vele jaren lang uit Indië groote
batige sloten trok, zoodat o.a. zijn staatsschuld met 236 millioen werd verminderd,
- datzelfde moederland zou nu moeten blijven vasthouden aan den onredelijken, ter
kwader ure gestelden eisch dat Indië aansprakelijk bleef voor de rente en aflossing
der tot dusver verstrekte 100 millioen? Wij kunnen het niet gelooven, te minder
wanneer wij nagaan hoe in de laatste jaren 's lands inkomsten zijn vermeerderd. Van
1895-1900 stegen de gewone Rijksontvangsten van 132 tot 154, dus met niet minder
dan twee-en-twintig millioen!
Nederland stelt er, terecht, prijs op eene koloniale mogendheid te zijn, waarover
andere natiën slechts met lof en eerbied kunnen spreken; Nederland stelt er, naar wij
hopen, nòg meer prijs op, in het verre Oosten gezag te voeren over eene bevolking,
die tevreden is met dat gezag, omdat zij niet meer twijfelt aan de onbaatzuchtigheid
waarmede het wordt uitgeoefend. Onze vroegere baatzuchtige koloniale staatkunde
heeft ons aanzien in het buitenland niet verhoogd, - is ons gezag in Indië zelf niet
ten goede gekomen. Een daad is noodig om de traditie in dat opzicht te breken, en
wat ons betreft, wij weten daartoe geen beter middel dan de schrapping van den
tegenwoordigen rentepost, als bewijs dat de baatzuchtige politiek heeft uitgediend.
Maar, zal men zeggen, daarmede is Indië niet geholpen. Wat beteekent eene
vermindering van uitgaven van nog geen vier millioen, waar zooveel meer noodig
is?
Ziet, zou men kunnen antwoorden, wanneer men van Nederland eene opoffering
vraagt van vier millioen 's jaars, dan vindt men den last voor de belastingschuldigen
o zoo groot; maar wanneer voor het verarmde Indië vier millioen wordt verlangd, is
dit bedrag o zoo klein.... Dat klopt
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toch niet. Maar dat daargelaten, - vier millioen per jaar is ook voor Indië van
beteekenis; men zou daarmede bijvoorbeeld reeds alle onbetaalde heerendiensten op
Java kunnen laten vervallen, en aldus de welvaart der bevolking bevorderen.
Maar wij erkennen, dat Indië grootere behoeften heeft, en dat wij op de schrapping
van den rentepost al minstens evenzeer aandringen om het moreel, als om het materieel
belang.
Het zoude, met het oog op het verleden, zeker niet onbillijk kunnen heeten indien
Nederland, de eenheid van financiën handhavende, ook in de verdere behoeften van
Indië voorzag. Maar wat ons betreft, - wij zouden het verkieslijk vinden indien, na
de schrapping van den rentepost, onmiddellijk de definitieve scheiding van de
Nederlandsche en Indische geldmiddelen werd uitgesproken. Verkieslijk voor de
Nederlandsche belastingschuldigen, die inderdaad voor zooveel nog te zorgen hebben,
in verband met maatschappelijke eischen, waaraan ook de meest conservatieve natuur
geen weerstand bieden kan; maar meer verkieslijk nog voor Indië-zelf, dat dan voor
goed van verdere schatplichtigheid ontheven zal zijn. De toepassing, opnieuw, van
het stelsel der financieele eenheid zou Indië slechts tijdelijk voordeel brengen, - de
gevolgen zouden, vreezen wij, niet gunstig voor Indië zijn. Gesteld dat het moederland
in de eerstvolgende tien jaren een paar honderd millioen aan Indië cadeau gaf, - zou
het daaraan dan ook niet het recht ontleenen, later weder ‘batige sloten’ of ‘bijdragen’
te vorderen?
Alleen dan, wanneer moederland en koloniën, elk voor zich, voortaan en voor
goed op eigen krachten zijn aangewezen, is in beide eene gezonde ontwikkeling
mogelijk en zal men in Indië, met zijne meer beperkte geldmiddelen, er naar streven
om deze zoo doelmatig mogelijk aan te wenden.
In verband hiermede komt het ons voor, dat ook gebroken moet worden met het
tot dusver gevolgde stelsel dat Nederland leent voor Indië; dat het moederland
verantwoordelijk blijft voor de Indische schuld, omdat deze
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een deel van de nationale schuld uitmaakt. Laat Indië - behoudens het toezicht van
de wetgevende macht - ook financieel zelfstandig zijn, gelijk zulks b.v. met de
Australische koloniën het geval is. Indië kan de opbrengst zijner douanerechten,
zijner spoorwegen voor de rentebetaling verbinden als dat noodig mocht blijken.
Men zegge niet, dat iets dergelijks bij de verhouding van Nederland ten opzichte
der koloniën onmogelijk is. Daargelaten, dat reeds in 1834 (Indisch Staatsblad no
25) een ‘Grootboek tot inschrijving van publieke schulden’ of (Indisch Staatsblad
1835 no 1) een ‘Grootboek der gevestigde koloniale schuld’ in Indië bestond, - ook
art. 14 van de Indische comptabiliteitswet spreekt van ‘geldleeningen ten laste of
onder waarborg van Nederlandsch-Indië aangegaan’. Noch de antecedenten, noch
de thans van kracht zijnde wetgeving is dus met hetgeen wij verlangen in strijd.
Laat ons hier ten slotte herinneren aan de woorden van het antirevolutionnair
program, dat op koloniaal gebied de baatzuchtige neiging van onze staatkunde dient
plaats te maken voor een staatkunde van zedelijke verplichting, en op de verklaring
in ‘Ons program’ ‘dat het bestuur en beheer der Koloniën door het Rijk in dier voege
behoort te worden ingericht dat het, geheel afgescheiden van de rijkshuishouding in
het moederland, op eigen wortel stoele; aan eigen levenswet gehoorzame, ruste op
eigen zedelijke verantwoordelijkheid, en tere op eigen kracht.’
Hoe eerder deze gedragslijn definitief wordt gevolgd, - hoe beter het voor onze
bezittingen in Oost-Indië wezen zal.
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‘Die twijfelt aan eigen twijfel’
Door Esther.
Het was 's nachts twee uur en ik zat bij het licht van een kaars te schrijven en te lezen.
Langzaam voor de open balkondeuren bewogen de zware gordijnen zich heen en
weer in den nachtwind, dien ik door de boomen achter het huis hoorde gaan.
Zoo vaak de wind zich verhief bolden de gordijnen met dreigende beweging naar
binnen op en viel een breede streep maanlicht in het halfduister van mijn kamer.
Dit op onregelmatige tijden plotseling naar binnen vallende licht dat mij hinderde,
maar waarop ik toch onwillekeurig met eenig ongeduld wachtte, wanneer het langer
dan gewoonlijk uitbleef, de zuchtende windgeluiden, het geritsel der bladeren, het
zachte geschuifel als van lichte sluipende voetstappen op het grint, en het ongewone
van mijn bezigheid op dàt uur van den nacht, dat mij het gevoel gaf, alsof ik iets
verbodens verrichtte - dit alles vermeerderde de onrust en den angst, die mij dien
voorjaarsnacht verhinderd hadden te slapen.
En terwijl ik mij, al schrijvende, rekenschap trachtte te geven van mijn angst,
drong zich alles, wat mij sinds lange tijden benauwd had, alles, waarvoor ik gevreesd
had, maar waaraan ik ternauwernood en niet dan biddende had durven denken met
volkomen klaarheid, onmiskenbaar
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duidelijk aan mij op, en ik schreef het neer, ofschoon ik wist, dat het daardoor
onherroepelijk voor mij worden moest.
Het was alles ongewoon voor mij, wat ik dien avond deed, want ik was niet gewend
mijn ziel te ontleden en mij af te vragen, wat ik voelde en dacht. Ik was gewend te
handelen en te besluiten, niet te vragen, maar te weten, niet te klagen, maar te troosten,
te helpen, te geven.
Toen ik na den dood van mijn moeder alleen overgebleven was, zonder eenig doel
of plicht in de wereld, had ik God verbijsterd afgevraagd, wat Hij daarmee meenen
kon, dat Hij mij, die nooit het leven had liefgehad, nu ook de laatste banden verbrak,
die mij nog aan het leven hechtten. En toen had ik eensklaps in volkomen
duidelijkheid gezien, zoo duidelijk alsof God het mij met woorden geopenbaard had,
dat Hij mij daarom ontnomen had al, wat ik liefhad, opdat ik Hem alleen toebehooren
zoude, dat Hij mij daarom in de kracht van mijn jeugd, rijk en onafhankelijk, zonder
banden of plichten in de wereld gesteld had, opdat ik Hem dienen zou met onverdeelde
energie, met al mijn gaven en krachten.
Sinds dien tijd had ik arbeid gezocht en gevonden in de achterbuurten van onze
stad, waar altijd werk te vinden is voor hen, die komen met groote liefde, vast geloof
en veel geld. En in armoedige vochtige kelders en bedompte zolderkamertjes was ik
zonder vrees of verlegenheid binnengetreden, in het rustige gevoel, dat ik overal
welkom wezen moest, omdat ik kwam in den naam van Hem die zondaren zoekt en
moeden en beladenen rust beloofd heeft. Ik had veel teleurstellingen ondervonden
en veel ellende en meer zonde gezien, maar nimmer had ik gewanhoopt, want ik
kwam niet in eigen kracht, maar in de kracht van Een, die onverwinnelijk is, en steeds
had ik woorden gehad voor zondaren en bedroefden, strenge ernstige woorden van
oordeel en vertroostende woorden van verzoening en genade.
Die had ik van Jezus Christus geleerd.
Dit alles was geweest in den tijd, toen ik nimmer vermoeid was en 's avonds
verlangde naar den arbeid van den volgenden dag.

Onze Eeuw. Jaargang 3

19
Maar er was een tijd gekomen, dat ik de woorden van troost of oordeel niet meer
vinden kon, wanneer ik ze noodig had, of indien ik ze vond, niet meer dorst uitspreken,
een tijd, dat ik 's morgens riep om den avond en 's avonds smeekte om een slaap,
waaruit ik niet meer ontwaken zou.
Ik weet niet, wanneer die verandering gekomen is, want ze kwam heel stil en
onmerkbaar, en ik zag haar niet, eer moedeloosheid en twijfel sterker waren geworden
dan ik.
Ik weet ook niet, hoè ze gekomen is. Of de twijfel vooraan ging, de twijfel, die al
mijn arbeid en al mijn vreugden tot bitterheid maakte en de woorden, die ik zeggen
ging, wegnam uit mijn mond, voor ik ze uitsprak, en die mij moe en ziek maakte
naar lichaam en ziel. Of hadden zich eerst moeheid en overspanning van mij meester
gemaakt en was daarna de zwaarmoedigheid en daarna eerst de twijfel gekomen?
Ik weet het niet, want ik was niet gewend, mijn ziel te ontleden en ik had geen tijd
gehad aan mij zelve te denken. Ik was gewoon voor anderen te handelen en te
besluiten, te denken aan de groote nooden om mij heen.
Maar nu was de tijd gekomen, dat ik tot God zeide:
‘Heer, er is waarlijk geen nood zoo groot als de mijne. Ik zie den weg niet meer
voor mijn voeten. Ik kan niet voorwaarts gaan en niet achterwaarts. Ik kan niet meer
spreken zoolang ik twijfel aan 't geen ik geloof, ik kan niet ophouden met spreken,
zoolang ik nog twijfel aan mijn twijfel.’
En dag aan dag wachtten mij mijn plichten, telkens weer moest ik in onze
bijeenkomsten spreken van dien eenen Naam in Hemel en op aarde, die mij een
marteling was geworden om uit te spreken, iederen dag kwam men tot mij om hulp
en raad, om bevestiging van geloof, tot mij twijfelmoediger, hulpeloozer, radeloozer
dan één van die allen.
En, omdat ze zoo vast op mij vertrouwden, mocht ik hun geloof niet schokken
door mijn twijfel, om hunnentwil mocht ik niet spreken van mijn grooten angst.....
Neen - nu ik toch over deze dingen schrijf, waarover
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ik niet gedacht had, ooit zoo openlijk te kunnen spreken, laat ik nu volkomen oprecht
zijn. Het was, ofschoon ik dat dien voorjaarsnacht nog niet begreep, het was niet
alleen om hunnentwil, dat ik mijn leed voor ieder verborgen hield en zwijgend
voortzwoegde, het was ook, omdat ik in mijn hoogmoed nooit van persoonlijk leed
heb kunnen spreken, zoolang het sterker was dan ik.
En in dien tijd van ellende was ik, in 't gevoel van zwakheid en zonde, nog
hoogmoediger dan gewoonlijk en, ziekelijk gevoelig, vreesde ik het teeder medelijden
mijner vrienden nog meer dan de verachting of stillen triomf, dien ik wist, dat enkelen
mijner kennissen over mijn afval gevoelen zouden. Ik vreesde dat onduldbaar
pijnigend medelijden vol droefheid en stil verwijt, waartegen ik mij niet zou kunnen
verdedigen noch verharden, omdat het uit liefde gegeven wordt.
Medelijden is liefde uit de hoogte, men buigt zich neer tot een lijdende, men ziet
op tot een gelukkige. Ik wenschte slechts die liefde, die bewondering is.
Daarom werd ik ijveriger dan ooit in mijn arbeid, drukker en vroolijker in den
omgang met mijn vrienden.
Maar toch meende ik soms in hun blikken een verlegen, angstig medelijdende
uitdrukking op te merken. Soms gevoelde ik in de woorden van hun gesprek een
vreemde gedwongenheid alsof hun gedachten afgetrokken werden van hetgeen ze
zeiden tot iets wat ze niet uiten durfden. Dat ergerde mij en maakte mij onrustig. En
plotseling stelde ik mij dan voor, hoe het wezen zou, indien ik nu eens een einde
maakte aan dat verstoppertje spelen, als ik het hun maar eens zei, dat ik heel goed
wist, wat ze dachten en dat ik ook wel gemerkt had uit hun plotseling zwijgen bij
mijn nadering, dat ze er onder elkaar over spraken. Maar waarom dorsten ze het niet
tegen mij zelve zeggen, eenvoudig en openlijk, opdat ik mij zou kunnen verdedigen
tegen hun onware vermoedens? Want al was ik niet meer waardig in hun midden te
zijn, het was niet waar, dat ik huichelde, nièt waar, dat ik niet meer geloofde. Ik had
immers geen reden om te twijfelen..... Maar dan
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plotseling bang voor 't geen ze zeggen gingen, bracht ik het gesprek op een
onverschillig onderwerp en praatte druk en vroolijk.
Dàt was het leed dat mij onrustig maakte, dien lentenacht toen ik van warmte en
droefheid niet slapen kon en dat ik trachtte uit te drukken in verzen. Stil bij mijn
kaars zat ik neer en sprak halfluid de woorden, die ik geschreven had, teeder
liefkoozend uit; hoe meer pijn ze mij deden, hoe liever ik hen had.
Vreemd dat men zoo groot genot kan vinden in het uiten van zoo groote droefheid!
Ik luisterde naar het zachte geluid van mijn stem, begeleid door het ruischende
boomengeluid in den wind, die zich telkens luider verhief, en met angstiger, dieper
gezucht de gordijnen deed opzwellen, tot ze in àl te strak gespannen ronding
gedwongen werden, het licht, dat ze vergeefs trachtten te weerhouden, met felle
schittering naar binnen te laten glijden om dan weer krachteloos sidderend neer te
vallen voor de geopende deuren.
Eens na een hevigen windstoot, terwijl ik bevend wachtte, hoorde ik een gekraak
als van brekende takken, toen den val of den sprong van een ritselend voorwerp op
het balkon en eensklaps werden de gordijnen zoo ver geopend alsof een hand ze
openschoof. Toen werd het mij duidelijk, dat ditmaal het licht niet om zich zelve
was binnengekomen. Ik keek niet op, maar voelde, dat ik niet alleen was in de kamer.
Ik wist dat mij iets naderde, zacht ruischende als door de beweging van een sleepend
gewaad.
‘Het is de wind, die de gordijnen en ook het tafelkleed beweegt’, trachtte ik mijzelve
gerust te stellen en mij dwingende om verder te lezen:
‘Ik hoorde het ruischen van haar kleed,
Ik wist, dat ze in de kamer was ...
Ik voelde haar adem, die langs mij streek,
Ik wist, dat ze over mijn schouder keek
En met mij mede las.’
Voor mij, achter de tafel, waaraan ik zat te schrijven, hing mijn toiletspiegel en
terwijl ik las, half geloovende
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aan de waarheid mijner eigen woorden, werd ik plotseling bezeten door een grooten
angst, voor hetgeen ik zien zou, indien ik nu het ongeluk had mijn oogen van mijn
werk op te heffen. Want in dien spiegel zou het te zien zijn, het vreeselijke dat in de
kamer was. Daar zouden mijn blikken ontmoeten twee doodelijk verschrikte oogen,
opziende uit een bleek gezichtje met hulpeloos, bedroefden blik en daarboven, over
mijn schouder kijkend, een ander gelaat, ook het mijne, met geeselende verachting
neerziende op mij en mijn werk.
Onwillekeurig als verdedigend bedekte ik mijn papier met beide handen.
Toen wachtte ik op hetgeen volgen zou, maar het was doodstil geworden in het
vertrek. Die stilte, terwijl ik toch voelde dat haar spottende blik op mij rusten bleef,
werd mij onverdragelijk. Ik moest iets zeggen, ik moest mij verdedigen.
Wat behoefde ze zoo verachtend spottend neer te zien op mijn werk? vroeg ik
zonder woorden, ze kon toch ook wel begrijpen, dat ik geen mooie gedichten kon
maken? Ik nam mijn eigen schrijverij heusch niet ernstig, ik speelde maar wat. Ik
mocht toch ook wel eens spelen als ik lust daartoe gevoelde? Het lustte mij nu, wat
met mijn smart en mijn twijfel te spelen, - zooals ik al lang gewoon was dit te doen
met het heiligste in mij en in anderen. Vroeger was ik ernstig en eenvoudig geweest,
maar dat kon ik niet meer zijn. Nu speelde ik, - soms, dat ik geloofde en soms, dat
ik twijfelde, het was niet mijn eigen schuld, ik wilde wel ernstig wezen, maar Zij,
die altijd spotte, Zij had mij het spelen geleerd.
Toen lachtte ze: ‘Het is wèl je eigen schuld,’ zei ze, ‘een gewoon leven, een
eenvoudig menschengeluk, dat is hetgeen je noodig hadt, maar deze wereld en dit
leven was niet goed genoeg voor je. Je wilde meer zijn dan anderen en voor droomen
en hersenschimmen heb je de werkelijkheid verwaarloosd. Nù is het te laat, nu is je
jeugd en kracht voorbij, je leven verspeeld, vergooid’.
‘Er was eens een koopman,’ antwoordde ik ‘die schoone
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paarlen zocht, en, hebbende een paarl van groote waarde gevonden, ging hij heen,
en verkocht al wat hij had en kocht dezelve. Vergooide die koopman zijn goed?’
‘Een paarl van groote waarde?’ spotte ze ‘laat eens zien. Is het een echte paarl?
of blijkt het een waardeloos stukje glas?’
Ik had niet mogen luisteren naar hetgeen ze met zulk een wreed genot tot mij zeide,
ik had moeten opstaan, haar moedig in de oogen zien en zeggen dat ze het loog maar ik kon niet, durfde niet. Ik gevoelde, dat ik verloren was indien ik hierop zweeg,
dit toestemde, maar - ik had geen antwoord.
‘Mijn God,’ riep ik in mijn angst, ‘verdedig mij tegen mij zelve.’
Toen verdween de spookgestalte achter mij. Spoken en geestverschijningen moeten
verdwijnen, zoodra men den naam des Heeren aanroept.
Snikkend van zenuwachtigheid ontkleedde ik mij en ging ik naar bed.
Den volgenden morgen maakte ik mij gereed, om enkele bezoeken te gaan afleggen.
Ik had hevigen hoofdpijn en was dus niet naar onze gewone bijeenkomst gegaan,
maar gevoelende, dat het mijn eigen schuld was, dat ik mij niet prettig gevoelde,
wilde ik mij daardoor niet van mijn verdere plichten laten afhouden. In den spiegel
ziende ergerde ik er mij over, dat ik er zoo slecht uitzag, maar ik hoopte dat een
flinke wandeling door den wind en den regen die in stroomen neerviel, weer wat
kleur op mijn wangen brengen zou. Juist toen ik gaan wilde, klonk de schel en daarna
een mij bekende voetstap in den gang.
De deur ging open.
‘Ik kom eens even zien, waar je van morgen gebleven bent,’ klonk de hartelijke
stem van mijn vriendin. ‘Scheelt er iets aan?’
Ik zag, dat ze schrikte van mijn voorkomen.
‘Wat is er gebeurd?’ vroeg ze met angstigen blik.
Het bloed vloog mij naar het aangezicht, haar blik ergerde mij.
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‘Och niets,’ trachtte ik onverschillig te zeggen. ‘Ik heb maar een beetje hoofdpijn
van morgen, maar dat zal buiten wel overgaan. Het is mijn eigen schuld, ik heb
gisteravond wat laat zitten werken, dat is alles. Lief van je, dat je naar mij bent komen
kijken. Welken kant ga je uit? Kunnen we een eindje samengaan?’
‘Maar kind,’ sprak ze, zonder op mijn vraag te letten, ‘je ziet er fataal uit. Daar
moest je nu toch eindelijk eens iets aan doen.’
Mij toen achter scherts verschansende, vroeg ik lachend: ‘Waaraan? aan den
hoofdpijn, dien ik van morgen heb?’
‘Neen,’ zei ze ernstig, moed vattende, om iets, wat ze wist dat mij onaangenaam
was, te zeggen, ‘het is niet alleen van morgen, dat je er slecht uitziet. Het is den
geheelen winter al. Je hoest, je ziet mager en bleek, en je bent zenuwachtig. Ga nu
toch eens eindelijk naar een dokter.’
‘Onzin,’ lachte ik, ‘ik ben niet ziek. Ik heb het mij misschien wat te druk gemaakt
in den laatsten tijd door de ziekte van juffrouw S t o k s ,’ - één mijner
beschermelingen, wier zeven kinderen mij tijdens haar ziekte heel wat te doen hadden
gegeven - ‘Met een beetje rust is alles weer in orde.’
‘Ach neen, om òns genoegen te doen, we beginnen ons werkelijk ongerust over
je te maken,’ sprak ze bijna smeekend, ‘raadpleeg nu toch eens een dokter - laat je
toch maar eens onderzoeken.’
‘Onderzoeken?’ vroeg ik achterdochtig, ‘waarom? waarvoor?’
‘Och, nergens om, dat wil zeggen... omdat we bang zijn dat... dat je werkelijk heel
ziek bent... Toe, doe het maar, je weet zelf niet, hoè ziek je misschien wel bent,’
barstte ze haastig los.
Ik keek haar aan, en las in haar oogen het woord, dat ze niet dorst uitspreken,
omdat het in veler ooren klinkt als een doodvonnis.
Het jubelde in mij op, met een lach van verlichting keek ik haar in de oogen. Dàt
was het dus, wàt ze dach-
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ten, waarvoor ze vreesden, waarom ze medelijden met mij hadden gehad, al dien
tijd? En het ergste wisten ze niet, vermoedden ze zelfs niet! Dwazen, dachten ze dan,
dat het een ongeluk was te sterven!
‘Lach nu niet,’ sprak ze met tranen in de oogen ‘ik meen het heusch zoo heèl
ernstig.’
‘Maar ik meen het ook zoo heel ernstig,’ sprak ik, ‘en àls ik lach dan is het alleen,
omdat ik zeker ben dat je je vergist. Je denkt, dat de dokter mij naar 't Zuiden, naar...
Davos bijvoorbeeld, zou sturen? Maar het is heusch niet, wat je denkt. Ik heb het
werkelijk wat te druk gehad den laatsten tijd. Ik ben moe en wat overspannen. Ik ga
voor een paar weken naar Zwitserland. Ben je nu tevreden?’
Zij schudde het hoofd. ‘Ik had liever dat je eerst naar een dokter ging,’ zei ze
zuchtend, niet overtuigd.
Een week of twee later stapte ik 's morgens vroeg door het natte gras der alpenweiden.
Het was vinnig koud, zóó koud, dat mijn rechterhand, die vroolijk met mijn bergstok
speelde, nu en dan pijnlijk en verkleumd haar speelgoed aan mijn linkerhand moest
afstaan, om dan weer warm beademd of warm gekoesterd te worden in de plooien
van mijn wollen blouse. Uit mijn zware met spijkers beslagen schoenen sijpelde het
vocht, mijn korte bergrok, zwaar van de nattigheid, slierde mij om de beenen en
belemmerde mij in het gaan, maar met te grooter, te vroolijker energie zette ik mijn
voeten beurtelings vooruit op het smalle koepaadje, met des te blijder triomf keek
ik telkens van de wit benevelde weiden naar den stralend blauwen, wolkenloozen
hemel boven mij.
Ik liep daar zoo jubelend te triomfeeren, omdat ik mij verheugde in de overwinning
dien morgen door mij op mijn geestelijke en lichamelijke luiheid behaald, omdat ik
mij dien morgen voor het eerst sinds ik op reis was gegaan, niet moe, maar gezond
en vroolijk en moedig gevoelde.
Toen ik pas in Zwitserland gekomen was, was ik, als een arm afgejaagd hert,
uitgeput neergezonken in het zoete
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gevoel van oogenblikkelijke veiligheid; als een gevangene aan zijn kerker ontsnapt,
zat ik zorgeloos neer, niet denkende, aan de gevaren, die komen moesten maar stil
genietende van het onbegrijpelijk heerlijke gevoel van tijdelijke verlossing, tijdelijke
vrijheid. Vrijheid om te spreken of te zwijgen, te gaan waarheen ik wilde, te slapen
en te droomen, niets te doen, indien ik het verkoos, heel den langen, heerlijk langen
dag.
Ik had de kennismaking met de gasten in het hotel vermeden en steeds bedankt
voor hun vriendelijke uitnoodigingen aan hun tochten deel te nemen. Ik was te zwak,
verklaarde ik, om veel te wandelen, te moe, om veel te praten, zoo voor deze vreemden
mijn zwakheid en moeheid overdrijvende, omdat ik tot elken prijs alleen wenschte
te zijn. Iederen morgen toog ik alleen naar het bosch om te slapen en te droomen en
mij soezend te verdiepen in alle toevalligheden, die zouden kunnen gebeuren, om
mij te redden van het onvermijdelijke, waarheen ik ging, want ik begon te gevoelen,
dat ik was als iemand, die met moedwillig afgewenden blik langzaam liep naar iets,
te vreeselijk om aan te zien, om daardoor opnieuw gevangen, gegrepen en gemarteld
te worden.
Soms wandelde ik kleine wandelingetjes, drentelend langs den grooten weg of
een paar honderd meter naar boven klauterend, langzaam zwoegend, meer en meer
overtuigd, dat mijn levenskracht en levensmoed gebroken was. Dan begon ik te
denken aan hetgeen ik vroeger had kunnen doen, aan de tochten, die ik vroeger van
dit plaatsje uit gemaakt had, en mijn gedachten begonnen zich verlangend uit te
strekken naar alle mooie plekjes, die ik mij van vroeger herinnerde. En ten laatste
werd dit verlangen zoo sterk dat ik dacht, dat ik, heel vroeg opstaande, het allermooiste
plekje, het bloemenweitje van Antoz, wel zou kunnen bereiken. Ik was half boos op
mij zelve, omdat ik mij nooit eens met rust laten kon, maar toch besloot ik te gaan,
en ik ging. En toen ik dien morgen in het gevoel van plotseling herkregen kracht
triomfeerend door de
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alpenweiden stapte, begreep ik eensklaps dat nu de strijd, de onvermijdelijke strijd
naderde.
Ik liep een paar honderd meter boven den linkeroever van den beek evenwijdig
aan het dal, dat nog geheel met nevelen gevuld was. Ook om mij heen was de nevel
nog, maar boven mij schitterde de blauwe lucht. Links rees de berghelling steil naar
boven, en rechts voor mij uit, waar mijn dal zich in het breede Rhônedal opende,
lagen de verre blauwe bergen, teer en onwezenlijk schijnend door den verren afstand,
zich heel in de verte vereenigend in kleur met den hemel. Waar het pad de weiden
verlaat en in het bosch komt, zoodat men slechts nu en dan het dal en de verre bergen
zien kan, werd het loopen gemakkelijker. Met vluggen veerkrachtigen tred liep ik
over de gladde dennenaalden, mijn alpenstok zwaaiend en als een werpspies voor
mij uitwerpend om de kleine nevels te doorboren, die om mij heen en tusschen de
boomstammen speelden. Ze kwamen naderbij en vluchtten weg, ze vormden slingers
als om mij te vangen, maar zonder moeite ging ik tusschen hen uit, terwijl ik hun
kring verbrak.
In het dal dommelden de groote nevels nog. Het bosch werd hier weer dunner en
ik zag hoe nu en dan één ontwaakte uit zijn rustigen slaap en naar boven staarde in
de oneindige diepte van den heerlijk blauwen lucht; dan strekten ze verlangend de
lange witte armen uit en hieven zich langzaam omhoog. Langer en langer werd hun
slank lichaam tot ze loslieten van de nevelmassa in de diepte, om als ijle wolkjes op
te zweven in het stralende zonnelicht.
Dat was zoo iets zaligs, dat langzaam heendrijven in de weelde van bevredigd
verlangen, dat ze alles, ja ook zichzelve vergaten en zich extatisch droomend oplosten
in het hemelblauw. Heerlijk zich zoo geheel te kunnen verliezen in liefde, zichzelve
te vergeten in God!
Zoolang het langzaam klimmende wegje mij geleidelijk langs de helling voerde,
liep ik droomende voort, maar waar het zijdal van den Volge als een diepe spleet de
effen bergmuur afbreekt en de weg zijn richting verlaat om naar links steil langs den
Volge naar boven te klauteren, nam
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de lichamelijke arbeid van het klimmen, en het zoeken van de juiste plaats om den
voet neer te zetten, het grootste deel van mijn aandacht in beslag. Naast mij sprong
de vroolijk bruisende beek van diep blauw water naar beneden; huppelend over groote
steenen, schitterend in het zonlicht stortte hij zich overmoedig naar omlaag in de
duisternis van de diepe rotsspleet beneden mij. Het was werkelijk een vreugde, die
levenslust en gedachtelooze levensblijdschap aan te zien, ofschoon ik even
medelijdend glimlachen moest bij de gedachte welk een trage, moede stroom, dit
overmoedige beekje geworden zou zijn, eer het het einddoel van zijn verlangen, de
groote, blauwe zee bereikt zou hebben, waarin het zich wilde verliezen als de wolken
in het oneindige blauw des hemels.
Toen ik moe werd, zette ik mij neer om te rusten; mijn blikken zagen terug op den
weg dien ik had afgelegd, sprongen het dal over, dat mijn pad verlaten had en bleven
rusten op den grooten, plompen berg aan gene zijde van het dal. De ronde top was
geheel kaal, aan alle zijden klommen de dennenbosschen langs de helling naar boven,
van onderen samenhangende massa's vormend, naar boven in spitse driehoeken
uitloopend, alsof steeds één boom alle voor ging, om hen aan te moedigen. Ze
klommen uiterst langzaam, ik zag, hoe ze omhoog zwoegden, sommige in kleine
troepjes bijeen, alsof ze een familie vormden, vader, moeder en kinderen. Moeilijk
en zwaar klommen ze, alsof ze veel proviand moesten meesleepen. Was het niet, als
gingen ze naar een zendingsfeest? Daarboven op den top zou de spreker verschijnen,
en om hem te hooren spreken, klommen die duizenden op uit de lage dalen van
aardschgezindheid naar de hooge, reine bergen van volkomen overgave aan God.
Heerlijk om hier van zulk een spreekgestoelte Gods heerlijkheid, macht en liefde
te mogen verkondigen met een stem, die klinken zou over bergen en dalen, met een
geloof, sterker en vaster dan de onwrikbare rots.
Ik boog het hoofd. Dit is het heerlijkste op aarde, sprak ik, Gods heerlijkheid te
verkondigen, Gods ‘blijde boodschap’ aan de menschen te brengen.
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Ik verborg het aangezicht in de handen en weende, want ik dacht aan mijn verloren
geluk, aan alle ellende en aan alle moeilijkheden, waaraan ik ontvlucht was, maar
die nog onopgelost op mij wachtten en ik sprak:
‘Heer, ik kan niet weerkeeren tot mijn arbeid en ik kan hier niet blijven, ik kan
niet voorwaarts gaan en niet achterwaarts op mijn weg. Ik zie maar één uitgang - O,
mijn God! er heeft zooveel gewankeld, waarop ik vast dacht te kunnen vertrouwen,
laat heden nog één steentje wankelen, waarop ik mijn voet zetten zal - amen.’
Ik stond op en vervolgde rustig mijn weg, vertrouwende op de hulp van dien God,
aan wiens bestaan ik twijfelde. Blijmoedig klom ik voort in de frischheid van de
morgenlucht en de koesterende warmte van de zonnestralen, en bereikte zonder moe
te worden of te rusten het doel van mijn tocht, het alpenweitje van Antoz.
Dikwijls, gaande door drukke straten of vuile stegen, had ik eensklaps aan dit
plekje gedacht, en dan hadden mijn gedachten gejuicht, zooals men juicht bij het
onverwacht komen van iets heel liefs en dierbaars. Maar nog mooier, nog heerlijker,
dan ik het in mijn herinnering gezien had, straalde het mij thans tegemoet.
Op den voorgrond stonden de hutten der herders, waar ik mij vroeger dikwijls had
neergezet, hun melk drinkende en proevende van hun versch gemaakte kaas. Dan
hadden ze mij verteld van hun leven des zomers in de bergen en des winters in hun
dorp, van hun vrouwen en hun kinderen, vooral van die, welke God tot zich genomen
had, en dan was ons gesprek ernstig en vertrouwelijk geworden, want wij gevoelden
het, dat één hoop, één geloof ons verbond.
Maar dàt was geweest in den tijd, toen ik nog woorden had om tot de menschen
te spreken. Nu ging ik hen met haastigen groet voorbij, wenschende alleen te zijn in
de bergen.
De bloeiende weide lag nu voor mij, naar rechts opglooiende naar den Col d'Antoz,
naar links steil opstijgende naar den Col de Fontan. Voor mij, het dal afsluitende
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verhief zich loodrecht een hooge bergwand, van boven uitgekarteld als de borstwering
van een vestingmuur. Daar achter, dacht ik, woonden de reuzen, de oude reuzen, die
vroeger alle vermetelen straffen moesten, die het waagden in de geheimenissen der
alpenwereld door te dringen. Nu was alles rustig, nu sliep alles achter die hooge
muren en wèl mochten de verdedigers slapen, want hoog en sterk en onbeklimmelijk
was die muur, heerlijk in zijn rustige kracht. De wolken alleen die er over heen
dreven, mochten weten, wat daarachter verborgen was.
Ik zelf werd heel erg klein in die omgeving. De menschen zijn zoo belachelijk
klein, en belachelijk groot is hun verlangen naar hetgeen boven hen is, naar het
onbereikbare.
In ons vlakke Nederland, met zijn verren gezichteinder, werd dat verlangen in mij,
als ik door de weiden liep, tot een zoet droomend heimwee vol weemoedige berusting
door de zekerheid van het volstrekt onbereikbare van dat blauwe land achter de
kimmen, maar hier waar de scherpe omtrekken zich hard en duidelijk tegen het blauw
des hemels afteekenden, gevoelde ik, dat ik trachten kon het land aan gene zijde der
bergen te bereiken. Reëele moeilijkheden zijn lichter te overwinnen, dan gedroomde.
Ik besloot den Col de Fontan te bestijgen maar eerst zette ik mij neer aan den oever
van het hier nog stille watertje om te rusten voor ik den tocht begon. Ik zat te midden
der bloemen, die ik alle kende. Was het niet, alsof mij oude, dierbare bekenden
toeknikten, toen ik ze een voor een opzocht met mijn oogen. De roode Turksche
lelies en fijn-aristocratische witte, de forsche, geëmancipeerde bruine en gele
gentianen, en de kleine blauwe, de berganemonen met hun harige vruchtjes als
verwarde ragebollen, de trolliums als gele pingpongballen op steeltjes, de kleine
vanilleorchis als een klein rood vlammetje vol honigwierook, de lieve soldanella,
die haar uitgerafeld paars klokje vertoont, zoodra het den warmen zonnestralen gelukt
is, een stukje grond te bevrijden van ijzige sneeuw.
En toen ik opstond en hooger klom, vond ik zelfs de blauwe akelei, die in haar
bevallige losheid zulk een groot
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contrast vormt met de grappig stijve akeleitjes, die in onze boeretuinen groeien. Ik
kuste de mooie bloem maar plukte haar niet om haar zeldzaamheid.
Voor ik de beklimming begon, keek ik even angstig rond, om te zien of er niemand
in de nabijheid was, die mijn dwaasheid kon opmerken en mij afraden zou, alleen
op onbekende wegen de bergen in te gaan. Maar er was niemand, om mij tegen te
houden en mijn eigen geweten bracht ik tot rust met de overweging, dat ik immers
den geheelen dag vóór mij had, en omkeeren kon, zoodra zich moeilijkheden
voordeden.
Maar ik keerde niet om, want er deden zich geen moeilijkheden voor. Mijn weg
ging over losse steenen afgewisseld door kleine sneeuwveldjes en reeds bij het eerste
veldje vond ik voetstappen in de sneeuw, die mij telkens de plaats aanwezen, waar
en de richting in welke ik de veldjes oversteken moest. Zoo, tevreden voortklimmende,
zonder aan iets anders te denken dan aan mijn lichamelijke bezigheid, bereikte ik
den Col vanwaar ik het land achter de bergen zien kon, maar nog wilde ik niet genieten
van mijn triomf, want links van mij, verleidelijk gemakkelijk om te bestijgen, verhief
zich de eerste top van den Fontan, vanwaar het uitzicht nog veel heerlijker en
uitgestrekter wezen moest. Weer begaf ik mij dus op weg en na een poos
tevredenrustig, ingespannen klimmens bereikte ik den top.
Toen gaf ik mij over aan mijn vreugde en mijn triomf. Om mij heen niets dan
bergen en bergen en gletschers en sneeuw en een klein blauw meertje half onder
sneeuw en ijs bedolven aan mijn voeten. En geen spoor van plantengroei of menschen
of menschenwoningen en ik voelde mij plotseling heel groot geworden: ik en de
wereld.
En achter die bergen en in iedere plooi van den grond, woonden menschen in
hotels en dorpjes, en in groote steden, waar ze door elkaar krioelden als mieren in
een mierenhoop. En ik dacht van hoe oneindig klein belang het al of niet verloren
gaan van een dier menschen uit zulk een menschenhoop was voor het geheel of voor
een God, die al dat door elkaar bewegen stond aan te zien uit de hoogte. En hoe
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het alleen Gods onbegrijpelijke liefde was, die zulk een waarde aan één menschenziel
hechtte. Daarin ligt de waarde van een mensch. Want waarom zal niemand aarzelen
één stuk vee, een geheelen stal, op te offeren indien men daardoor den geheelen
veestapel voor besmetting behoedt en is men huiverig ook maar één menschenleven
te eischen om velen te redden?
Omdat ieder het instinktmatig voelt: niet als deel der gemeenschap heeft een
mensch waarde en beteekenis, maar als ziel voor God.
Ik legde mij neer met het aangezicht naar boven, naar den wolkenloos blauwen
hemel boven mij, niets zag ik van de bergen die mij omringden, niets dan het
oneindige heerlijke blauw. En het was mij, alsof mijn bergtop langzaam opgeheven
werd, hoog boven de anderen uit, en de anderen zonken neer met de geheele aarde
in een grondelooze diepte en er was niets meer, er bestond niets meer voor mij, dan
ik zelf en de rots waarop ik rustte. En dat gevoel maakte mij niet angstig, want het
was het gevoel van een volkomen rust, een onverstoorbaar geluk, en ik wenschte
niets anders, dan voor altijd zoo te mogen blijven liggen, starende in het blauw des
hemels.
Maar terwijl ik dat wenschte, voelde ik dat ik daardoor de betoovering gebroken
had en dat die zoete tevredenheid mij weder verliet; langzaam vloeide zij weg en ik
trachtte vergeefs haar vast te houden, zooals iemand, die uit heerlijke droomen
ontwaakt, soms vergeefs strijdende is, het bewustzijn verre van zich te houden. Ik
klemde het vast in mijn beide handen, maar het liep tusschen mijn vingers weg als
zand. En mijn rots daalde en daalde en werd weer één met de andere rotsen, die mij
omringden en ik werd weer een deel der aarde, waarop mijn ziel leven moest.
Ik stond op, en nu ook begrijpende, dat het tijd werd naar het hôtel terug te keeren,
keek ik om mij heen om mij een weg uit te kiezen. Denzelfden weg terug gaan wilde
ik niet, ik wierp een onderzoekenden blik langs de oostelijke helling van den Fontan
om te zien, of ik niet op den Col de Bestral zou kunnen afdalen, vanwaar de weg
naar huis gemakkelijk was. De tweede, iets lagere
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top van den Fontan versperde mij vrij steil den weg, maar ik zag de mogelijkheid,
om langs de helling gaande, om den top heen den Col te bereiken.
Juist het schijntje van gevaar, daaraan verbonden, prikkelde mij.
Ik was volkomen uitgerust en een onbeschrijfelijk heerlijk gevoel van moed en
lust in moeilijkheden vervulde mij geheel. Alles was dien dag zoo boven hopen en
verwachten gemakkelijk geweest; het geluk was blijkbaar mèt mij.
Ik werd overmoedig.
‘Vandaag val ik niet,’ sprak ik bijna zingend ‘vandaag kan ik alles wat ik wil. Voel
ik mij niet licht, alsof ik over de baren der zee zou kunnen loopen, voel ik geen kracht
in mijn voeten alsof ze door haar aanraking alleen de wankelende steenen vastheid
konden geven? Voel ik geen kracht, geen kracht in mijn handen, om opwaarts te
klimmen langs glasgladde wanden door de kracht van mijn wil?’
‘Vandaag wankelen de steenen niet’, sprak ik, ‘zie hoe doodstil de bergen zich
houden, ze hebben plezier in mijn dwaasheid, plezier in mijn moed. En indien ze
boos werden, wat dan nog? Welke waarde heeft mijn leven, dat ik het niet wagen
zou? Wien zou ik onrecht doen? Mij zelve? Maar wat is er heerlijker dan de eeuwige
rust? Mijn vrienden? Maar mijn leven bereidt hen grooter teleurstelling dan mijn
dood. God? Maar heb ik dan sinds zoo langen tijd alle bitterheid van het ongeloof
gesmaakt en zou ik niet mogen genieten van de vrijheid, die het ongeloof geeft?
Welke waarde heeft een menschenleven voor wie niet gelooft?’
Opgewonden van overmoed begon ik mijn tocht, maar de moeilijkheden
kalmeerden mij, maakten mij voorzichtig en overleggend. Langzaam en zoekend,
nooit den eenen voet loslatend, voor ik met den anderen een vast steunpunt gevonden
had, schoof ik langs de helling voort; nu en dan mat ik den afstand, dien ik reeds had
afgelegd, en dien, dien ik nog afleggen moest; voortdurend werd de afstand tusschen
mij en den Col de Bestral kleiner. Toen gebeurde het, dat ik, terwijl ik met den
rechtervoet een steunpunt
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zocht, naar beneden keek, in den afgrond rechts van mij, en op datzelfde oogenblik
gevoelde ik, dat de steen, waarop mijn linkervoet rustte, begon te wankelen; haastig
tastte ik naar een rustpunt, maar vond het niet. Door mijn te haastige, zenuwachtige
beweging raakten eenige steenen los, ze huppelden naar den rand van den afgrond,
toen volgden eenige oogenblikken van angstige stilte en daarop een bombardement
van luidklinkende steenen op den rotsbodem beneden mij. En ik stelde mij eensklaps
voor, hoe zoo aanstonds de doffe slag van een weeker lichaam tusschen het geluid
der vallende steenen zou klinken, en hoe het bewegingloos en misvormd zou blijven
liggen onder aan den rotswand, half overdekt door de steenen die navallen zouden.
‘Dit is het oogenblik, waarom ik heb gebeden,’ sprak ik eensklaps rustig geworden
‘ik heb het gewild, het zij zoo.’
En tegelijkertijd zag ik de ontsteltenis der gasten, als ik 's avonds niet terugkwam
in het hôtel, en de gidsen, die uit zouden trekken, om mij te zoeken; nu hadden ze
mij gevonden en ze stonden om het misvormde lichaam en schudden meelijdend en
afkeurend het hoofd.
‘Hoe onvoorzichtig,’ zeiden ze ‘hoe dwaas voor een vrouw, alleen te gaan dwalen
in de bergen, hoe roekeloos zich te wagen, waar men den weg niet weet, de gevaren
niet kent.’
Toen maakte zich een gevoel van schaamte over mijn domheid en wrevel over
hun medelijden van mij meester.
‘Indien ik hier verongeluk,’ sprak ik ‘dan is het uit gebrek aan kracht, gebrek aan
energie, hier zou geen ervaren bergbeklimmer vallen.’
Ik klemde mij met de handen stevig vast aan de rots, bracht met een energieke
beweging den rechtervoet vooruit, trok den linkervoet bij, en het gevaarlijke moment
was overwonnen.
Een poosje later stond ik op den Col, half triomfeerende, half beschaamd bij de
gedachte aan dat ééne oogenblik van zwakheid.
En nu, bij het neerschrijven schaam ik mij ook, maar
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nu daarover, dat mij, toen ik dacht te zullen sterven, geen ernstiger gedachte bezig
hield, dan de frivole vraag, hoe zal men mijn lichaam vinden; dat het geen gevoel
van plicht was, geen vrees zelfs voor het oordeel van God, dat ik tegemoet ging, dat
mij kracht gaf, mijn uiterste krachten in te spannen, maar wel de gedachte aan het
hoofdschuddend medelijden der gidsen.
Maar die schaamte gevoelde ik toen, glorieerende in mijn wel volbrachten arbeid,
niet; er was maar één ding toen voor mij van belang en dat was de tocht, dien ik
glorievol volbracht had.
Dien middag lag ik in het lariksboschje bij het hôtel in het welbehagelijk gevoel van
moeheid en rustende kracht, en mij uitstrekkende op een met mos en dennenaalden
bedekt rotsblok, kwam bij het rustig ruischen der dennetoppen en 't klateren van het
heldere watertje naast mij een heerlijk gevoel van kalmte en klaarheid in mijn ziel.
Voor het eerst sinds ik mijn woning verlaten had, durfde ik denken aan mijn
terugkomst en aan den weg, die voor mij lag. En ik verwonderde er mij over, dat
mijn plicht zoo heel klaar en eenvoudig was. Ik behoefde immers niet uit te maken
of ik geloofde of niet. Het was duidelijk, dat mijn arbeid mij ziek gemaakt had,
duidelijk, dat ik dien arbeid niet voortzetten kon.
Wie twijfelt, of hij spreken moet, zwijge.
Voorloopig had ik geen anderen plicht, dan een paar korte briefjes te schrijven
aan mijn medearbeiders. En de gevolgen?
Och wat bekommeren we ons over de gevolgen van daden, die noodzakelijk en
dus goed zijn! Het is alsof God, die niets behoeft, onze hulp noodig had. We zijn
maar als kinderen, die iets voor moeder doen mogen. Maken kinderen zich ongerust,
dat het kluwen niet opgewonden, of de erwtjes niet gedopt zullen worden, zonder
hun hulp? Neen, ze zijn blij, als ze helpen mogen en tevreden, als moeder hun hulp
niet noodig heeft.
Ik zou ook tevreden zijn, en ootmoedig vragen, of God
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misschien ander werk voor mij had, dat ik wel zou kunnen verrichten. En ik hoopte,
ik meende het te zien, het werk, ook een taak van vertrouwen, dien God mij op wilde
leggen. En indien ik mij ook daarin bedroog, als ook die arbeid boven mijn krachten
ging? Och de wereld is immers vol ongedaan werk; ik kan mij de vrouw niet
voorstellen, die geen werk voor hoofd of handen vindt.
Een paar dagen later, ontving ik een paar brieven, die mij deden snikken van
blijdschap, brieven vol liefde, waardeering, dankbaarheid en medegevoel. Ze zouden
mij missen, schreven allen, maar ze zouden trachten mijn werk voort te zetten,
dankbaar, dat de Heer hen gebruiken wilde in Zijn wijngaard en Hem biddende voor
mijn spoedig en volkomen herstel.
‘Amen,’ sprak ik ootmoedig, de brieven kussende.
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De opkomst der Attische Welsprekendheid
Door Prof. Dr. K. Kuiper.
Onder de bijzondere geestesgaven, welke aan de oude Grieken zulk een ruime plaats
hebben gegeven in de rij onzer Geestelijke Voorouders, rekende A l l a r d P i e r s o n
waarschijnlijk alleen voor een klein deel hunne eloquentie. De figuur van
D e m o s t h e n e s verschijnt even slechts op den achtergrond van zijn plan, maar
alleen omdat ‘een werk over Hellas althans zijnen grooten naam wil hebben genoemd’.
Van uitvoeriger bespreking zijner verdienste hield den schrijver het kader van ‘Hellas’
terug.
In een werk voor Nederlanders van onzen tijd geschreven is deze uitsluiting van
een omvangrijk deel der Grieksche literatuur niet onverklaarbaar. 't Valt te betwijfelen,
of wij in 't algemeen de eloquentie nog op zóó hoogen prijs stellen, dat we bereid
zouden zijn in de Helleensche welsprekendheid een deel van die geestelijke erfenis
te zien, welke we gaarne en dankbaar aanvaarden; althans is zij niet een van die door
erfenis gewonnen schatten welke wij naar G o e t h e 's voorschrift ‘trachten te
verwerven om ze beter te bezitten.’ Onze spreektaal, zoo vaak een geheel oordeel in
één staand bijvoegelijk-naamwoord met kalme ironie belichamend, noemt haar gaarne
‘uiterlijke welsprekendheid’; wij zelven - tenzij we ons voor den kansel bekwamen
- hebben bezwaar, in onze voorbereiding voor het maatschappelijk
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leven aan eene zoo ‘uiterlijke’ kunst veel aandacht te schenken; en niet licht zou het
heden iemand meer wagen, een beroep op de literaire belangstelling van zijne
medeburgers te doen door de uitgave zijner ‘proeven van welsprekendheid.’
Toch meen ik, dat de begaafde schrijver van ‘Hellas’ geen oogenblik zou hebben
geaarzeld aan de vijf bekende hoofdstukken van zijn werk een zesde, ‘over de
eloquentie’, toe te voegen, indien hem bij het concipieeren van zijn eerste plan reeds
duidelijk voor den geest had gestaan, dat aan zijne studie over Hellas eene schets
van het Hellenisme zou moeten worden vastgeknoopt. Immers van geene letterkundige
schepping der Grieken is in den Hellenistischen tijd de levenskracht sterker gebleken,
dan van hunnen rhetorischen arbeid, en juiste waardeering der kunst van die Grieksche
rhetoren, welke onder de heerschappij der Romeinsche keizers hebben geleefd, is
niet denkbaar zonder kennis van hetgeen hunne oud-Helleensche meesters hadden
gewrocht. De historische beteekenis van deze oud-Grieksche, dus Attische,
welsprekendheid wil ik trachten door enkele korte schetsen in het licht te stellen.
Attisch heet die welsprekendheid omdat zij, ten minste als literaire kunst, bij
uitnemendheid in Attica heeft gebloeid. Geboren uit de practische eischen der
pleitzaal, straks gestaald in de krachtsinspanning van den prikkelenden strijd der
politiek, tegelijkertijd als eigenlijke woordkunst uitsluitend om den wille harer
bekoring beoefend en volmaakt, stijgt zij te Athene tot haren hoogsten roem. Zij
heeft tot de hoogten die zij zelf beklimt het geheele proza van Athene verheven, want
het Atticisme is uit de rhetoriek geboren, althans door de rhetoriek gelouterd en
volmaakt; aan de rhetoriek dankt de reine veerkrachtige taal van Athene de macht
om ook zonder uiterlijke middelen, alleen door de kunstvaardige hanteering der
dagelijksche woorden, de hoogste zeggenskracht te bereiken.
De rhetoriek zou noch zoo groote kracht ten goede voor Athene hebben bezeten,
noch zoo veel macht ten verderve, indien niet de gaven, die in L y s i a s , I s o c r a t e s ,
D e m o s t h e n e s leefden, hadden geworteld in nationale eigenschappen. Hunne
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kunst vond een zeldzaam welbereiden akker. Want de welsprekendheid, de lust aan
schoone taal zit den Grieken in het bloed; den ‘man tot spreken bekwaam’ ontmoeten
wij op de eerste bladzijde der Grieksche literatuur. Zelfs - en dat is van meer belang
- kan het ons bij eenige opmerkzaamheid niet ontgaan, dat ze reeds daar inderdaad
is eene literaire kunst. De helden van H o m e r u s zijn allen welsprekend; maar
ofschoon bij aller woord de schare op den zelfden toon toejuicht, de dichter
onderscheidt duidelijk de typen hunner welsprekendheid.
A c h i l l e s en M e n e l a u s , N e s t o r en O d y s s e u s , ze hebben wel
gemeenschappelijke trekken: behalve epische bloemrijkheid eene sterke voorkeur
voor het sententieuse dat nooit geheel uit de Grieksche welsprekendheid zou
verdwijnen, en voor beeldspraak - machtig middel om den naieven hoorder mee te
lokken waarheen men wil - maar daarnaast welk een verschil!
Heftig stoot A c h i l l e s zijne zinnen kort, doch met bedreigingen zwaar beladen,
uit, plotseling losbarstend tusschen de breede verordeningen van dien machtigen
egoist, A g a m e m n o n . Ook in zijn toorn vergeet hij den tooi der beeldspraak niet,
klimmend van dat ‘o gij, die bekleed zijt met onbeschaamdheid’ tot het: ‘zwaar van
wijn zijt gij, de oogen van een hond hebt gij, doch het hart van eene hinde.’ - Maar
heftigheid van toon maakt nog niet den redenaar, en A c h i l l e s ' scheldende woorden
bewijzen nog niet veel voor de rhetorische gaven van zijnen dichter! - Men behoeft
slechts weinige verzen verder te lezen, om getroffen te worden door duidelijker
trekken. In rijke afwisseling van tonen doorloopt de driftige rede van dezen spreker
eene gansche schaal van aandoeningen, en steeds grijpt hij naar de machtigste
middelen om die te vertolken. Nu is het de plastische schildering - zoo dierbaar aan
den levendigen Griek - zooals wanneer hij, om een denkbeeld te geven van den verren
afstand zijns vaderlands, zegt: ‘Vele bergen werpen hunne schaduw, vele zeeën doen
haar geklots hooren tusschen Troje en mijn vaderland.’ Dan weer is het de snelle,
zelden zijn effect missende overgang van de hooge
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beeldspraak tot het bijna klaaglijk geschrei der gekrenkte eer. En smalend staat
tegenover zijne heftigheid de trots van A g a m e m n o n die weet - en het uitspreekt!
- dat God den troon des Konings beschermt.
Aan geen van deze beide sprekers in de vergadering der Vorsten kent H o m e r u s
zelf den palm toe. De man, wiens woorden hem een zóó sterken indruk van
welbehagen geven, dat zij te gelijker tijd de zoetheid van den honing en den helderen
klank van een klaren waterstroom in zijne herinnering roepen, dat is N e s t o r met
zijne uitvoerige, vreedzame welsprekendheid. Vergelijkender wijze gesproken is
zijne taal arm aan beelden: boven alles gemoedelijk; vermaning geboekstaafd door
leerrijke verhalen; voor ons oor dikwijls langdradig, doch voor de luistergrage Grieken
eene genieting verwant aan het genot dat later H e r o d o t u s geven zal, voorbeeld
en oorsprong voor de gedétailleerde expositie van redenaars als L y s i a s .
Doch andere eigenschappen dan welke H o m e r u s liefheeft in Nestor geven de
Homerische zangers aan de volksredenaars. Als b.v. A g a m e m n o n spreekt tot de
schare, dan zoekt hij zijne overtuigingskracht vooral in de klaarheid van concrete
voorstellingen. De geringe talrijkheid der Trojanen tracht hij niet door een dood cijfer
duidelijk te maken; maar hij zegt: ‘Als wij Grieken ons in tientallen verdeelden, en
aan ieder tiental zou een Trojaansche wijnschenker worden gegeven - och, hoe menig
tiental bleef dan van wijnschenker verstoken!’ Spreekt hij van de negen jaren, die
zij nu reeds zonder vrucht voor Troje hebben doorgebracht, dan wekt hij uit het getal
van die scheidingsjaren eene levende klacht als hij er aan toevoegt: ‘Verrot zijn
alreeds de balken onzer schepen, verrafeld de kabels - en nog zitten in de kamers
onzer huizen onze vrouwen en kinderen op ons te wachten!’ - Dan is het oogenblik
daar: week wordt het hart zijner hoorders door het tafreel dat hij hun toont, en een
alles beheerschend verlangen ontwaakt in hun ziel als hij terstond laat volgen: ‘Komt
dan, vluchten we te scheep naar 't lieve vaderland: Troje nemen wij toch niet meer
in!’
Het zelfde gedeelte van de I l i a s , waarin deze rede
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van A g a m e m n o n voorkomt, geeft ons een ander voorbeeld, wel geschikt om daar
tegenover te worden geplaatst, niet slechts omdat het eene uiting is van
gecondenseerden haat en volksverbittering tegen vorsten-hoogheid; maar omdat de
taal zoo grof is en pakkend, dat wij haast meenen C l e o n in de Atheensche
volksvergadering te hooren. T h e r s i t e s ' smaadwoord tegen A g a m e m n o n
verdient zeker de stokslagen van O d y s s e u s , maar tevens onze aandacht. Met
brutaal weten constateert deze demagoog: ‘Uwe tenten zijn vol buit van koper en
zilver, vol keur van vrouwen!’ Tergend vraagt hij: ‘Hebt gij nòg meer goud noodig?
moet ge nòg eene jonge vrouw hebben om van te genieten?’ En als dan dadelijk de
prikkelende zweepslag voor het volk volgt, die in zulk eene volksrede nooit ontbreekt:
‘Lafbekken, Achaeïsche vrouwen, geen Achaeërs meer; laat hem hier toch zitten met
zijne buit!’ - dan is het ons als hoorden we het dreigend gegrom van de opgehitste
massa, niet overstemd door de zwiepende stokslagen van O d y s s e u s noch door
T h e r s i t e s ' kreten.
Het is volkomen overbodig, de stelling, dat de Homerische dichters met zelfbewuste
bedoeling en geleerd door hetgeen zij hoorden, deze verschillende genres van
welsprekendheid in hunne helden typeerden, nog verder door vele voorbeelden te
staven.
De dichter van de treffend schoone Teichoskopie in het derde boek der I l i a s
toont het duidelijk, hoezeer hij zich rekenschap geeft van het verschil, dat tusschen
de eene eloquentie en de andere bestaat. I n M e n e l a u s doet hij ons den type van
den D o r i ë r zien, hoog van gestalte, snel, kort en helder sprekend, op den man af.
Hoe anders is O d y s s e u s ! Hij wacht, als hij tot spreken opstaat, eerst een oogenblik,
met de oogen ter aarde en den staf onbeweeglijk in de hand: maar dan komt diep uit
de borst de sonore stem, en dicht, aanhoudend, gelijkmatig - als sneeuw over 't
winterland - daalt zijne rede neer over zijne stilluisterende toehoorders.
Een van de jongste boeken der I l i a s , ‘het Verzoenings gezantschap’ bewaart ons
van O d y s s e u s ' reeds niet meer
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elementaire welsprekendheid een voorbeeld. De rede, door den schranderen held tot
A c h i l l e s gehouden, heeft naar des dichters voorstelling den wrok van dezen niet
overwonnen; toch legt zij een merkwaardig getuigenis af van de bekwaamheid in
arrangement en zeggenskracht waarover reeds de rhetoriek der Homerische zangers
beschikte.
Men herinnert zich de omstandigheden. De gezanten van A g a m e m n o n , in den
laten avond tot A c h i l l e s gekomen, hebben het maal der gastvriendschap genoten,
dat deze ondanks zijne verbittering tegen den Vorst, die hen gezonden heeft, hun in
rijken overvloed heeft voorgezet. Het is fijn van O d y s s e u s , met eene toespeling
op dit bewijs van toenadering zijne rede te beginnen. ‘Een groet en een dank breng
ik U, A c h i l l e s ,’ zoo ongeveer vangt hij aan; ‘rijkelijk als Koning A g a m e m n o n
zelf hebt gij ons onthaald... maar helaas, wáár is voor ons de bekoring van den
maaltijd, nu altijd dringender de vraag opkomt: hoe zullen wij het leven redden?
Rooken niet vlak om ons kamp de vuren van den vijand? Zie, fier op den steun van
Z e u s roept H e c t o r ongeduldig om het licht van den morgen. Want dan zal hij hij zwoer het - onze schepen in brand steken, en ons wacht de dood in den vreemde...
tenzij Gij, vóór het te laat is, uw wrokkenden haat overwint.
O denk eens aan de woorden waarmede uw Vader U ten oorlog heen zond:
“Weerkracht zullen de Goden u wel geven, maar Gij, bedwing uw hooghartigen
toorn: zachtmoedigheid is beter dan drift”.....’ - En dan, met merkwaardige maar niet
ongrieksche gemakkelijkheid van dit appèl op A c h i l l e s ' edelste aandoeningen
plotseling overgaande tot een niet minder krachtig beroep op het eigenbelang van
zijn held, laat O d y s s e u s de schitterende lijst van geschenken volgen, die
A g a m e m n o n aanbiedt: naast B r i s e ï s , nog ongerept - zes schoone vrouwen,
stapels goud, keur van krijgsgevangenen, tot echtgenoote een van A g a m e m n o n s
welluidend benaamde dochters (‘C h r y s o t h e m i s , of L a o d i k é , of
I p h i a n a s s a ’) eindelijk een krans bloeiende steden aan zee, door des sprekers
levendige voorstelling onmiddellijk bevolkt met ‘gehoorzame, belasting
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betalende burgers.’ En dan ten slotte het beroep op die eigenschap van A c h i l l e s ,
die sterker is dan zijn haat tegen A g a m e m n o n , sterker dan zijne begeerte naar
veel goud en schoone vrouwen, zijn eerzucht als krijgsman: ‘Ik weet het wel’ zoo
besluit O d y s s e u s , ‘dat gij A g a m e m n o n mèt zijne geschenken verfoeit en haat,
erger dan den dood; toch vraag ik: erbarm u over ons - want, als gij nù het zwaard
grijpt, dan zult gij H e c t o r kunnen dooden; zie, hij is nabij, en niemand vermag
hem te weerstaan, dan gij alleen!’
Wij mogen de vraag onbeantwoord laten, in hoeverre H o m e r u s , van wien
Q u i n c t i l i a n u s met vrij wat overdrijving zegt, dat hij omnibus eloquentiae partibus
exemplum et ortum dedit, werkelijk in zijn D i o m e d e s , zijn N e s t o r , zijn
A c h i l l e s verschillende genres van welsprekendheid opzettelijk en zelfbewust
heeft in beeld gebracht. Zelfs al ware de onmiskenbare verscheidenheid hunner reden
eenvoudig een willekeurig gevolg van de dramatische voorstellingskracht der
homerische zangers, het wordt er niet minder duidelijk om, dat reeds die oude dichters
uit de omgeving van de vorstenhoven waarin zij leefden een sterken indruk moeten
hebben ontvangen van de machtige beteekenis, die de eloquentie bezat waar het gold
den D e m o s met andere wapenen dan het zwaard te bedwingen. Welke die macht
was, zij drukken het vooreerst uit in de korte symboliek hunner vorstennamen, want
P e i s i s t r a t o s , P e i s a n d r o s en P e i t h a g o r a s (overreder der schare) zijn oude
en welsprekende koningsnamen; doch uitvoeriger en sprekender dan een naam is de
schildering die H e s i o d u s van die zelfde macht geeft: ‘Wien de dochters van den
grooten Z e u s in eere houden, wien zij goedgunstig aanzien bij zijne geboorte, dien
Vorst druppelen zij op de tong zoeten dauw. Daardoor vloeien van zijne lippen
streelende woorden; en het volk ziet vol eerbied naar hem op, wanneer hij naar strikt
recht uitspraak doet, zonder aarzelen zijne woorden kiezend, of ras beraden door
zijne beslechting een dreigenden twist voorkomt.’

Onze Eeuw. Jaargang 3

44
Zoowel van den koning van H e s i o d u s als van de machtige sprekers die in de
dagen van opkomst der republieken ‘de schare beheerschten door hunne rede’, zijn
de ‘streelende woorden’ verloren. Hoe tal van malen èn te Athene èn in de jonge
bloeiende koloniën van het klein-Aziatisch kustland het welsprekend woord van een
volksredenaar oorlog of vrede moge hebben verwekt, men dacht er in de achtste en
zevende eeuw niet aan, dergelijke woorden - niet eens in rhythmischen vorm gesteld
- om hunne literaire beteekenis voor het nageslacht te bewaren. Willen we ons eene
voorstelling maken van de ontwikkeling der eloquentie in die tijden, zoo moeten wij
wederom tot de dichters gaan. En niet zoo arm is de fragmentenoogst der lyrische
en elegische poëzie of zij kan ons het bewijs leveren, dat meermalen de dichters in
die eeuwen de volksleiders bij uitnemendheid zijn geweest. In de verzen van
Ty r t a e u s en S o l o n bloeit de politieke welsprekendheid. Met hen voelen zich
de latere redenaars verwant: dat ons eenige regels van den dichterlijken woordvoerder
van S p a r t a 's aristocratie, iets van de poëzie van den grondlegger der Atheensche
democratie bewaard is gebleven, danken wij aan het feit, dat de redenaars zoo gaarne
hunne verzen citeeren. Die verwantschap geeft ons recht, in deze schets bij elk van
beiden een oogenblik stil te staan.
Ty r t a e u s treedt te Sparta op in een tijd van verwarring en verslapping.
Binnenlandsche ontevredenheid dreigt de stalen kracht van L y c u r g u s '
aristocratischen staat te verbreken; zelfs de spreekwoordelijke krijgsmoed der
Spartanen beeft voor de opstandelingen in Messenië. Dan verschijnt Ty r t a e u s ,
van buiten af geroepen - naar het schijnt - wellicht niet zonder medewerking van het
Delphisch orakel, dat overal het gezag steunt. Zijn wapen is de elegie. Maar zijne
sterke hand verstaat het, het elegische distichon, uit zijnen aard week en klaagziek,
te kneden, te drukken en te smeden tot het hard wordt als een zwaard of striemend
als eene zweep. Zijn vers, hoezeer met homerische zegswijzen doortrokken, zingt
nauwelijks
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meer - het predikt. En deze prediker duldt geen debat, noch hoort hij naar tegenspraak.
Als een dogma klinkt reeds zijn eerste woord. ‘Eéne groote schande is er: den
dood voor het vaderland te schuwen!’ Bewijzen laat zich zulk een dogma nauwelijks
anders dan op de wijze van Tyrtaeus: door een beroep op het gevoel van schoon en
leelijk en - praktischer - op den eisch van eigen lijfsbehoud. Dien eisch brengt de
dichter tot zijne hoorders in ras bewogen verzen, in voorstellingen, die vooral tot de
zinnen spreken.
‘Schoon’, zegt hij ‘is dit bovenal: den dood te vinden vallend onder de voorvechters,
dapper strijdend voor het vaderland. Maar geen schande is grooter dan de vrees.’ In
deze twee stellingen - grondbegrip van geheel het leven der Spartiaten, gelijkelijk
bedreigd door de onderworpen Heloten-massa binnen hunne grenzen en de
grensvolken daarbuiten - in deze leer ligt feitelijk de geheele prediking van iederen
Spartaanschen volksleider. Maar Tyrtaeus' verdienste is zijn levendige bewijsvoering.
‘Weet gij’ - zoo spreekt hij ongeveer - ‘weet ge wat het grievendst verdriet is?
Zijn eigen stad te moeten ontruimen, hare vette akkers te verlaten en dan rond te
zwerven met zijne moeder en zijn ouden vader, met zijn kleine kinderen en met zijn
vrouw.’ H o r a t i u s zal de schilderij straks verfraaien, maar afschrikkender wordt
zij nauwelijks in zijne schoone verzen:
pellitur paternos
in sinu ferens deos
et uxor et vir sordidosque natos.

Maar het beeld van de ellende is met deze enkele regels nog niet voltooid. ‘In uwe
ballingschap telt ieder tot wien ge door bittere nooddruft gedwongen u wendt, u als
een vijand. In de onteering uwer bedelende armoede vindt gij zelfs geen deernis meer
bij iemand. Het ongeluk doet uwe gratie vervallen: de trots van uw stem en de
schoonheid van uw adellijk aangezicht gaan onder door het ontluisterend lijden....
Welnu, - als dat dan zoo is, hoe zoudt gij dan uw leven niet stellen voor uw
vaderland?’
Naast deze verrassende poging om door ééne heftige
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beroering uit de vrees den moed te doen geboren worden, staat - daardoor gesteund
- het beroep op den schoonheidszin, half barbaarsch in onze oogen, en gerangschikt
in den zelfden parallelistischen vorm van schoon tegenover leelijk.
‘Leelijk, en schandelijk is het, als onder de strijders een oude man neerligt vóór
de jongeren; die grijze haren met bloed besmeerd, dat rimpelig oude lijf ontbloot,
het is voor onze oogen een aanstoot, en voor ons zelf een verwijt. Maar bij een jongen
krijgsman is dat zelfde juist passend. Zoo als de schoone bloei van zijn jong
mannenlichaam in zijn leven een oogenlust voor de mannen, eene liefdesboodschap
voor de vrouwen was - zoo blijft hij nog schoon als hij daar dood neerligt in de
voorste rijen.’
De plastische schildering grijpt ons in haren eenvoud aan; 't is ons alsof wij den
jongen gesneuvelden G a l l i ë r uit het bekende Attalus-Anatheem voor ons zien.
Maar, al treffen ons deze verzen door hunne literaire verdienste, toch zouden zij
evenmin als de voorafgaande practische beschouwing aan deze Messéniennes zoo
wonderbaren invloed hebben verleend, hadde niet de dichter het verstaan telkens die
verrassende overgangen tot de vermaning te vinden, welke de luisterende schare
meesleepen tot daden, die plotselinge conclusies, welke de latere rhetoriek onder
regels zal brengen, die syllogismen voor welke de schooltechniek straks namen zal
bedenken. Ty r t a e u s bezit die kunstgrepen uit aangeboren overredingskracht en
hoe duidelijk zij juist bij hem aan den dag treden, blijkt misschien uit niets zóó
treffend als uit het feit, dat een scherpzinnig Duitsch philoloog in onze dagen, op
grond van het rhetorisch karakter der verzen, den ganschen fragmentenschat van den
Spartaanschen K ö r n e r voor een literaire fraude uit de fabriek der philospartaansche
aristocraten van het Athene der vijfde eeuw heeft uitgemaakt.
Deze Germaansche aanval op den Spartaanschen dichter heeft geen doodelijken
afloop gehad: nog staat Ty r t a e u s ' roem vrij wel ongeschokt. Maar wat wij van
zijne rhetorische gaven hebben gezegd dient nog in één opzicht aangevuld. Het
hoogste resultaat bereikt Ty r t a e u s in zijn oproep
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ten strijde, soms in zoo technische terminologie gegeven, dat het bijna een commando
in dichtmaat mag heeten. ‘Welnu dan, staat vast, de voeten uiteen, plant u in den
grond - de tanden in de lip! Dekt met uw schild dijen en schenen, schouders en borst
- zwaait met de rechter uw krachtige zwaard!’ - Soms gaat zijn bevel over in dat
pathos, dat de dronkenschap van den strijd zelf verraadt: ‘Het leven van uwe ziel
zult gij haten, de zwarte schaduw van den doodsnacht zij u lieflijk als het stralende
zonnelicht ...’ En dan barst eindelijk de opwinding uit in het hooglied van den
krijgsmanswellust: ‘Want al ware het dat iemand sterker was dan de C y c l o p e n
en sneller dan B o r e a s , bevalliger dan T i t h o n u s , rijker dan M i d a s - ik zou 't
niet waardig achten hem ook zelfs maar bij name te noemen, indien hij den
mannenmoed miste.’
Gelijk in Sparta Ty r t a e u s het koningschap, zoo steunt A l c a e u s op Lesbos
den adel. In de lyrische strofen van den Aeolischen zanger gloeit de wijn van zijn
feestmalen, doch niet minder de haat zijner partijschap: zijn juichend opwekken tot
den dronk, zijn nunc est bibendum wordt vergezeld niet slechts door het dreunen van
den bodem onder het danslied, maar tevens door het flikkerend kletteren van de
zwaarden in de feestzaal. Maar zijne liederen zijn ons te fragmentarisch overgebleven,
om eene poging tot eenigermate volledige persoonsteekening van dezen lyrischen
orator te wettigen. Liever stellen wij tegenover den prediker van het droit divin der
Spartaansche Heracliden en tegenover zijne poëzie, die ons geen ruimer horizont
opent dan eene stad die slechts een krijgskamp is, S o l o n den Athener.
Op grond van de ons gebleven fragmenten van S o l o n te zeggen, dat Athene's
groote hervormer meer politiek redenaar dan dichter is geweest zou onvoorzichtig
zijn tegenover 't getuigenis van P l a t o die zegt ‘dat S o l o n , indien hij de poezie
anders dan als bijzaak had beoefend zelfs voor H o m e r u s in roem niet zou hebben
ondergedaan!’ Maar wel mag dit van S o l o n worden gezegd, dat in zijne politieke
poëzie het oratorisch element sterk op den voorgrond treedt. De slechts in weinige
verzen bewaarde elegie op
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S a l a m i s , waarmede hij het volk van Athene, toen het neerzat in sombere
verslagenheid, heeft opgewekt om het eiland, onmisbaar voor de stad, te heroveren,
is niet anders dan een Philippica in versmaat, inslaande als een bliksemslag in de
dompige atmosfeer van de moedeloosheid: eerst een lokkend noemen van den
verboden naam, dan een geeselend smalen van den onteerden staat, eindelijk een
juichend opwekken van den immers nog niet gestorven krijgsmoed. En niet lang
nadat hij door die elegie zich den weg had gebaand tot de harten der Atheners, was
de politieke redenaar een prediker geworden, en zijne poezie een vermaningsrede,
eene predikatie. ‘Herwaarts kwam ik als bode’ zoo had hij gesproken in de elegie
op S a l a m i s ; doch in hoogeren zin als bode, als heraut van een reddingbrengend
geloof in de waarachtigheid van het goddelijk Recht treedt hij daarna in het midden
van de Atheners. Hij komt tot hen als een die tot spreken gedwongen wordt, die niet
zwijgen mag, als drager eener missie: ‘Mijne ziel’, zoo getuigt hij, ‘dwingt mij mijne
boodschap te brengen aan het volk van Athene.’
Welke omstandigheden het waren, die S o l o n drongen tot spreken, is genoegzaam
bekend. Hij zag in het land van Attica èn door de snelle uitbreiding van het
buitenlandsch verkeer, die de beteekenis van geld en crediet sterk wijzigde, èn door
oorlogen en twisten het weerstandsvermogen van den kleinen boerenstand voortdurend
verzwakken, hij zag den Attischen vrijboer eerst tot pachter, straks tot huurling
verlaagd en ten slotte in slavernij verkocht. Hij - zelf zoon uit een adellijk geslacht
- zag dat en erkende in die rechteloosheid van een deel des volks, in die bevoorrechting
zijner standgenooten, die de ongeschreven wetten verklaarden naar hunnen wil, niet
als zij een onaantastbaar instituut van die Goden ‘uit wie de Koningen en Edelen
stammen.’ Zijn geloof in het Eeuwige Recht, niet verstikt door fatalisme, niet in
slaap gewiegd door den sirenenzang der berusting, niet verstompt door den Lethedrank
der vertwijfeling, dringt hem het straffend en verlossend woord te spreken: ‘Ik zie
den wortel des kwaads.’
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D e m o s t h e n e s , in meer dan één opzicht S o l o n s geestverwant, heeft ons eene
elegie van dezen grooten volksredenaar bewaard, wel geschikt om het oratorisch
karakter zijner poëzie te doen uitkomen. S o l o n s door hem waarschijnlijk volledig
geciteerde Exhortatie aan het volk, is eene zeer besliste politieke belijdenis
gegrondvest op godsdienstige overtuiging. Zij zou zich, wat hare techniek aangaat,
bijna tot eene indeeling en schetsmatige ontleding in den trant van eene oratie leenen.
Ons boezemt meer de inhoud belang in; maar daarnaast toch de rangschikking van
dien inhoud. De exhortatie richt zich voornamelijk tot hen, die geroepen zijn door
opoffering van eigen voordeel den heilloozen ondergang van het volk tegen te gaan.
Het is een aanval op hun fatalistisch berusten waarmee hij begint:
Niet door de Moira van Zeus gaat ooit Athene verloren
Niet door de wille der Goôn, tronend in eeuwig geluk:
Daarvoor strekt in te machtigen moed nog Pallas Athena,
Kind van den oppersten God, wakend de hand over ons,
Neen in verdwaasde begeerte naar geld doen d'eigene burgers
Kwijnen ten doode de stad, vroeger zoo bloeiend en groot;
Naast hen 't onrechtvaardig beleid van hen, die de schare
Leiden in euvelen moed, 't volk en hun zelven ten val.

Tegenover beide partijen kiest hier de redenaar positie, demagogen en plutocraten
beiden verklaart hij den oorlog. Maar niemand zal de elegie, merkwaardig door de
zelfbeheersching waarmede de dichter ironie, droefheid en verontwaardiging gebonden
houdt binnen de strenge lijnen van den gekozen dichtvorm, ten einde lezen, of hij
zal zien, dat de exhortatie zich voornamelijk tot de rijken richt: de rijken, er niet meer
mede tevreden ‘in de stille weelde hunner eetzaal hun genot te dienen’, de
verzadigden, wien de verzadiging zelve tot een prikkel der zonde wordt. Hen geldt
zijne waarschuwing: ‘Zwijgend ziet D i k e toe, de eeuwige, die altijd straft, zij het
ook laat;’ aan hen denkt hij als hij onder den uitroep: ‘knechtschap baart burgeroorlog’
zich keert tot de berooide slachtoffers, en om hunnentwil schildert hij de ellende,
plastisch en zonder woordenpraal; want hen waarschuwt hij wanneer hij uitroept:
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Waarlijk, de ramp van het volk sluipt binnen in iedere woning,
Haar weert buiten den hof grendel en poorte niet af.
Zij springt over de steilte der muren en vindt u gewislijk,
Schuilt g' in het duister ook weg, diep in uw binnenvertrek.

Maar van de verdeelde partijen wendt hij zich weer tot zijn geheele volk in zijne
peroratie. Dan klimt de toonhoogte, dan doorgloeit hoop en vertrouwen zijne woorden,
en in zijne taal leeft iets dat doet denken aan de bloemrijkheid der Hebreeuwsche
spreuken-dichters. Geen wonder; het is zijne diepste zielsovertuiging, welke hij heeft
neergelegd in zijne schildering der Eunomia:
Immers de zegen der Wet doet eendracht bloeien en orde,
Onrechtvaardige daad houdt zij in kluisters geboeid:
't Hobb'lige effent ze, dooft de verzadiging, breidelt den hoogmoed;
Zonde's gedijende kracht doet ze verdorren in bloei.
Zij maakt recht het verdraaide, de hand van den trotsche verzacht ze,
Zij brengt vrede in den twist, welke de burgers verteert.

Het enthousiasme dezer schildering moge ons, op het punt van den zegen der wet
sceptischer gestemd, eenigszins vreemd in de ooren klinken, en de vraag of S o l o n
tien jaren later nog hetzelfde vertrouwen in hare kracht bezat mogen we aarzelen
bevestigend te beantwoorden; toch zal ons de oratorische kracht niet ontgaan. De
staatsman, dien Athene's latere redenaars zoo gaarne den stichter hunner democratie
noemen, heeft nog niet de geheimen der rhetorische techniek geleerd, maar hem is
aangeboren die kunst, die door geene techniek kan worden vervangen: het woord te
vinden dat het hart des volks doet kloppen.
Weinige fragmenten toonen dat duidelijker dan de ernstige streng gebouwde
jamben waarin hij later, toen de glorietijd zijner hervorming reeds voorbij was en de
figuur van P i s i s t r a t u s reeds daagde aan de kim, getuigenis aflegt aangaande zijne
schuldendelging:
Want mijn getuige zal voor Dike's rechterstoel
Eens boven al de groote Goden-moeder zijn,
De donkere Gaia, van wier schoot ik eenmaal zelf
De kluisters afwierp, allerwege vastgehecht,
De aard, voorheen slavinne, thans door mij bevrijd.

Er gaat na S o l o n een volle eeuw en meer voorbij,
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voordat te Athene de eigenlijke welsprekendheid in de literatuur eene plaats gaat
innemen. Hoe in den hoogsten bloeitijd van de jonge democratie Athenes groote
mannen hebben gesproken, kunnen we nauwelijks gissen. Slechts hier en daar flikkert
een lichtstraal. Zeker, het is niet genoeg om ons eene voorstelling te geven van de
wijze waarop T h e m i s t o c l e s - om dezen slechts te noemen - het verstond alleen
door de kracht van zijn woord zijne kleine schaar tot daden te bezielen, wanneer
T h u c y d i d e s hem aldus teekent: ‘de genialiteit van zijn inzicht stelde hem evenzeer
in staat om beslist te oordeelen over het heden, als om over de toekomst een
aannemelijk vermoeden te vormen en uit te spreken,’ maar eenig licht geeft die
karakteristiek toch wel, vooral indien we daarbij denken aan hetgeen H e r o d o t u s
zegt van zijne toespraak tot de vlootsoldaten op den morgen van Salamis:
‘T h e m i s t o c l e s wees in het begin zijner redevoering duidelijk het goede en het
slechte aan, dat in des menschen natuur leeft; daarop wekte hij allen op het goede te
kiezen en na een slot aan zijne redevoering te hebben gemaakt, gaf hij het bevel tot
inscheping.’
Wij mogen in het midden laten of werkelijk in de oratie van T h e m i s t o c l e s
reeds zoo naar den eisch inleiding, toepassing en epiloog hunne plaats hebben
gevonden. Hoe zouden we van hem iets met zekerheid kunnen zeggen, indien zelfs
van P e r i c l e s ' olympische eloquentie ons geene proeven zijn bewaard gebleven?
Laten wij de door T h u c y d i d e s ter kenschetsing van P e r i c l e s ' persoon aan
dezen in den mond gelegen redevoeringen rusten, van welke niemand zal kunnen
uitmaken, in hoeverre zij waarlijk het karakter van diens welsprekendheid weergeven,
dan blijven aangaande zijn gave slechts indirecte getuigenissen, - het getuigenis van
P l a t o die de hooge waardigheid zijner gedachte roemt bij het voleindigde van zijne
vorm - ‘eigenschappen’ zegt Plato, ‘verworven in de ruime wereld van het
natuuronderzoek’ - het getuigenis van T h u c y d i d e s , die dit de groote kracht van
zijne eloquentie noemt dat hij sterk in de wetenschap zijner eigene onkreukbare
eerlijkheid en integriteit als staatsman, nooit door
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woorden het volk behoefde te vleien of te ontzien - het getuigenis der comedie-dichters
eindelijk, die ons den machtigen D e m o s teekenen sidderende voor de klank zijner
stem als voor den donder van Z e u s . Maar van al die oratorische kracht bewaart de
Grieksche literatuur geen woord.
De reden hiervan ligt voor de hand. Niet slechts moest uit den improviseerenden
spreker een kunstenaar worden geboren, in staat om in stillen geestesarbeid de rede
uit te denken, die straks de scharen alleen dan zou meesleepen indien zij den schijn
had geïmproviseerd te zijn. Eerst toen de hoorder begon te verlangen het gehoorde
te herlezen en, ook nadat de zaak, door de rede bepleit, beslist was, het gesproken
woord nog eens te hooren om den wille van andere, hoogere eischen dan de praktische
eisch der overreding, eerst toen hij geleerd had in de oratie een kunstwerk te
waardeeren, was voor A t t i c a de tijd daar, waarop de welsprekendheid literatuur
ging worden. Van die ontwakende behoefte, van die geestelijke opvoeding der
Atheners vinden wij onmiskenbare sporen in H e r o d o t u s ' geschiedenis.
Dat in H e r o d o t u s ' werk aan gesprekken en redevoeringen zoo ruime plaats is
toebedeeld, is ten deele een gevolg van de nauwe familiebetrekking die bij de Grieken
bestond tusschen epos en historiografie. Maar de aanhankelijkheid aan den epischen
trant gaat bij den schijnbaar naieven verhaler der Historiën gepaard aan een zeer
ontwikkelden kunstzin.
Achteloos aaneengeregen schijnt u wellicht zijn krans van verhalen, en diezelfde
achteloosheid vindt gij terug in zijne nooit dooreengevlochten, altijd slechts
aaneengeknoopte zinnen. Maar, ziet gij nauwkeuriger toe, dan blijkt het u dat ook
deze naieve achteloosheid vaak opzettelijk is, althans dat H e r o d o t u s ze ook
vermijden kan. Immers, nauwlijks laat hij zijne personen met elkaar spreken, of zijn
stijl wordt anders, zijn zinsbouw meer gebonden, zijn woordkeus zorgvuldiger. Zijne
belangstelling in de pasgeboren kunst der technische rhetoriek ontgaat u niet en
opmerkzaam geworden ziet gij nu, hoe zelfs een schijnbaar zoo eenvoudig
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gehouden gesprek als dat van S o l o n en C r o e s u s een voorbode kan heeten van
den Platonischen dialoog.
Onze bewondering voor deze rede - een der eerste bladzijden Grieksch proza, die
ons als knapen met zekere ontroering hebben doen beseffen, wat klassiek schoon is
- zal niet worden verstoord, indien wij bij de herlezing er op letten, met hoeveel takt
de middelen eener reeds vrij ontwikkelde rhetorische techniek hier door H e r o d o t u s
zijn aangewend. Hoe zorgvuldig wordt de soberhe ernst der slotvermaning voorbereid!
De eerste verhalende woorden van S o l o n s rede onderscheiden zich nog
ternauwernood van H e r o d o t u s ' eigen geschiedverhaal, maar met den ernst van
het betoog treden duidelijker de rhetorische vormen in het licht, en gaandeweg
ontwikkelt zich uit het eenvoudige gesprek een zuiver gestileerde rede, waaraan noch
het korte proëmium noch de populaire vergelijking, noch de gemoedelijke
apostrofeering van den toehoorder ontbreken, die kenmerken zijn van de latere
Attische redekunst. Ja, wij vinden hier zelfs die zeldzame eigenschap van den orator:
de zelfbeheersching. Hier is een redenaar, die zijne krachten kent en spaart, die in
uitnemend volgehouden toon van ietwat droevigen ernst de fijne middelen van
matiging en zelfbedwang blijft handhaven, tot hij in de forsche woorden van zijne
gespierde slotvermaning zijne stem laat zwellen tot hare uiterste kracht.
Niemand kan H e r o d o t u s ' historiën doorbladeren - mochten onze tijdgenooten
het doen, zooals onze vaders het nog deden! - zonder de bewijzen te vinden dat
H e r o d o t u s zich bewust was te schrijven voor een publiek, dat in de techniek der
eloquentie reeds min of meer ervaren was. Hij kiest met oordeel verschillende vormen
voor verschillende onderwerpen. S o l o n s pessimistische levenswaardeering legt
hij neer in eenen ‘protrepticus’, eene vermaning, den vorm uit welken in veel lateren
tijd de predikaties der philosofen zich zullen ontwikkelen. Maar voor de
echt-Atheensche vraag: ‘welke regeeringsvorm is de beste?’ acht hij eene andere
inkleeding te recht meer passend. Drie voorname Perzen laat hij als 't ware in
interlocutoir debat
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de argumenten voor monarchie, aristocratie en volksregeering toelichten en
verdedigen. Wat deze sprekers van goeden huize, hoffelijk in hun toon, maar scherp
in hunne argumentatie, zeggen, doet hier weinig ter zake; ook de verscheidenheid
van stemming in deze drie sprekers: die heldere logica in den democraat, die pittige
hartstocht in den aristocraat, die schrandere handigheid in den monarchist, mogen
ons hier niet ophouden; veel minder de bewijzen van technische zorg aan stijl en
woorden besteed. Wat ons treft in deze rede is, dat zij ons - ondanks H e r o d o t u s '
ernstige verzekering aangaande hare historische werkelijkheid - verplaatst midden
in het Attische leven. Immers, zij herinnert ons aan dien éénen karaktertrek, die
bovenal den Attischen burger reeds in de vijfde eeuw onderscheidt van de Ionische
en Dorische Grieken: zijn leven voor de politiek. Door vermetel onderstellen en
scherpzinnig nadenken de raadselen der natuur te ontwarren, ziedaar eene levenstaak
begeerlijk voor den Clazomeniër A n a x a g o r a s of voor den Ephesiër H e r a c l i t u s ;
den kokenden stroom van den hartstocht te omvatten in de fijne vormen en de zachte
melodie der lyrische ode, ziedaar wat de Aeoliërs, A l c a e u s of S a p p h o , bekoort.
Maar den Athener boeit niets in hooger mate dan het samenstel van den Staat. En
zoo is het alsof wij in de zooeven genoemde redenen van H e r o d o t u s het voorspel
hooren van de Attische eloquentie. De bespreking der algemeene politiek toch, en
vooral de lof van den zegen der democratische staatsinrichting is en blijft een van
de meest begeerde onderwerpen voor den Attischen redenaar, hetzij hij in de
volksvergadering, hetzij hij in de rechtzaal de wonderbare kunst tracht uit te oefenen,
die het verstaat met een klein woord eene groote schare te leiden.
De groote schare. Er mag eenige nadruk op worden gelegd dat meer dan elders te
Athene de ontwikkeling der eloquentie in vaste banen werd gedwongen door haar
object: de groote menigte. Zoowel in de rechtzaal, als in de volksvergadering legt
de Atheensche wetgeving, krachtens haar geloof in de onfeilbaarheid der meerderheid,
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de algeheele macht der beslissing in de handen der menigte; en niet slechts de macht
der beslissing: al dien Atheenschen leden der oppermachtige Volksvergadering jong en oud, rijk en arm - geeft zij bevoegdheid tot spreken. De vraag van den
Staatsheraut roept allen gelijkelijk op: ‘Wie wenscht het woord te voeren?’ Zeker,
geheel onbeperkt is deze vrijheid niet. Strenge strafbepalingen tegen hen, die het
wagen voorstellen te doen strijdig met de bestaande wetten, zware bedreigingen
tegen ieder, die, van zijn burgerrechten beroofd, het woord neemt, trachten
overmoedigen te breidelen en onwaardigen te keeren; maar het recht tot spreken is
bij allen, en de macht is bij hen, die het verstaan die ‘allen’ te winnen. Was het
wonder, indien de redenaar spoedig ontdekte, dat het niet de edelste neigingen van
de volksmenigte waren, welke het gemakkelijkst door de middelen zijner eloquentie
werden geleid werwaarts hij wilde?
Maar naast zijne ijdelheid en lichtvaardigheid, welke in de handen der redenaars
zoo zeer den ondergang der Atheensche democratie hebben verhaast, heeft het volk
van Athene eigenschappen bezeten van hooger waarde voor het karakter en de kunst
zijner redenaars. Warme bewondering voor de mannen van het voorgeslacht, eerbied
voor de zedelijke idealen belichaamd in zijne Heroën, levendig ontwikkeld eergevoel;
daarnaast aangeboren smaak, die spot met overdrijving, ironie, die het onware ontdekt
en belachelijk maakt, fijn gehoor dat zich ergert over het kleinste vergrijp tegen de
taal maar geen zuivere modulatie ongewaardeerd laat voorbij gaan: dit zijn eenige
van de hoedanigheden, welke in Attica den bodem voorbereidden voor den hoogsten
bloei der Grieksche redekunst.
Toch is die kunst zelve - althans hare techniek die zelfbewust hare vaste regelen stelt
en eerbiedigt - niet te Athene ontstaan; al heeft ze, door de praktische behoeften der
pleitzaal naar Athene geroepen, aldaar het eerst aan de eloquentie eene eigene plaats
in de literatuur verzekerd.
Het feit, dat de rhetoriek, als kunst die onderwezen kan worden, op Sicilië is
geboren, geeft aan hare Grieksche
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en Romeinsche geschiedschrijvers velerlei aanleiding om verband te zoeken tusschen
de welbekende dicacitas der Siciliërs en den vroegtijdigen bloei der eloquentie op
het eiland; voor ons valt het licht veel duidelijker op dit verschijnsel, dat de
Sicilisch-Attische rhetoriek gekweekt is op den akker der sophistiek.
Het is zeker geen toeval, dat mannen als Protagoras en G o r g i a s zoo groote
belangstelling toonden in de kunst van het woord. Wanneer zij tegenover het
absolutisme der vroeg-Ionische wijsbegeerte hunne stelling plaatsten, dat eene
algemeen geldige waarheid onwaarneembaar, in ieder geval onbewijsbaar is, dan
verhoogden zij daarmede uitteraard de beteekenis van het begrip waarschijnlijkheid.
De redenaar - zoo konden zij, zonder hunner eigene overtuiging geweld aan te doen,
redeneeren - heeft volkomen recht zich te bepalen bij de vraag: ‘wat kan aannemelijk
gemaakt worden, wat kan ik in de oogen mijner toehoorders waar doen schijnen?’
En zij gingen nog een gewichtige schrede verder.
Tegenover de eristische methode der sophistiek - zoo leeraarden zij - kan hetgeen
men ‘de kracht der waarheid’ noemt niet stand houden, zelfs het waarschijnlijke kan
door onze redeneering onaannemelijk worden gemaakt; zoo blijkt dan wel duidelijk,
dat dit de taak van den waren leermeester der welsprekendheid moet zijn:
onafhankelijk van het begrip van waarheid de regelen op te zoeken en te onderwijzen,
volgens welke men altijd en overal aannemelijk kan maken hetgeen men wil bewijzen.
In hooge mate heeft deze leer de verontwaardiging van P l a t o opgewekt en scherp
geeselt deze in zijnen ‘Gorgias’ de mannen die 't waarschijnlijke boven het ware
stelden en door hunne kunst het groote klein en 't kleine groot wilden doen schijnen.
Toch zal ook de meest overtuigde tegenstander van de beginsellooze methode der
sophisten moeten erkennen, dat Plato's vonnis de kern der veroordeelde kunst niet
treft. Hij noemt de rhetoriek smalend eene ‘kokskunst.’ Zij kan dien naam aanvaarden
zonder den smaad, dien P l a t o
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er in legde. Iedere spijs - zelfs het kostelijk voedsel der waarheid - heeft de
toebereidingskunst van noode.
De toebereidingskunst van deze Sicilische meesters zouden wij trouwens met meer
overtuiging tegenover den scherpen aanval van P l a t o kunnen trachten te beschermen,
indien wij meer in bijzonderheden hunne techniek kenden. In het algemeen kunnen
wij beseffen, hoezeer de scepsis dezer sophisten hunne kracht als pleiters moet hebben
versterkt. Vaster convictie hadde wellicht minder onbevooroordeeld het pro en contra
van een vraagpunt onder de oogen gezien; warmer begeerte om de waarheid aan het
licht te brengen zou minder rustig getracht hebben door luisteren en meten de klank
en cadence te vinden welke het zekerst des hoorders oor, en daardoor zijn gemoed,
zouden winnen. Zooveel begrijpen wij; maar bijzonderheden, systematische
voorschriften van hunne techniek, kennen wij niet. Misschien ontbrak nog het systeem.
‘Het onderricht, door deze mannen gegeven,’ zegt A r i s t o t e l e s , zelf een groot
leermeester in de rhetoriek, ‘betrof niet de techniek, maar hetgeen daaruit volgt. 't
Was met hun gesteld als met menschen die beloven u te leeren hoe ge uwe voeten
bevrijden kunt van pijn, en die u dan niet de kunst b.v. van 't schoenmaken leeren,
maar u een massa schoenen in huis dragen om daaruit uwe maat te kiezen.’
Ziedaar wat de eerste Sicilische leermeesters deden: zij gaven modellen, zij
bedachten ‘moeilijke gevallen.’ Hoe moet - zoo vroegen zij - aanklacht en verweer
worden gesteld, indien voor de rechtbank een zwak maar dapper man wordt
aangeklaagd op grond, dat hij een sterk man, doch een lafaard, heeft aangevallen?
En het antwoord in hun catechismus luidt: ‘De aanklager moet aannemelijk maken,
dat hij door meer dan een is aangevallen - anders zullen van wege zijne bekende
kracht de rechters hem niet gelooven - de verweerder moet voor alles weten vast te
stellen, dat ze met hun beiden alleen waren op het oogenblik van den twist; dan kan
hij voortgaan: hoe zou ik, zwak man, het ooit hebben kunnen wagen, iemand die zóó
sterk is, aan te vallen?’
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In onze oogen moge dit voorbeeld vrij elementair zijn, dat de verdwenen leerboeken
der Sicilische rhetoren waaruit het geput is, trouw door de Attische redenaars zijn
gebruikt, is even zeker als dat de door hen gegeven indeeling der oratie in voorrede
met captatio benevolentiae, uiteenzetting der zaak, en recapitulatie met epiloog voor
de Attische eloquentie kracht van wet heeft behouden.
Iets duidelijker wordt ons het karakter dezer Sicilische rhetoriek wanneer we letten
op enkele harer voornaamste vertegenwoordigers onder de Sophisten.
De waardeering van het woord maakte hen tot de grondleggers eener
wetenschappelijke grammatica. Reeds P r o t a g o r a s had, zij het met weinig gevolg,
eene poging gedaan om in de verwarrende wisselvalligheid van de geslachten der
naamwoorden regelmaat te brengen, P r o d i c u s had getracht door eene bepaalde
synonymiek de juiste beteekenis der woorden vast te stellen; beider pogingen schijnen
intusschen de gewone fout van beginners te hebben vertoond: te groote haast in 't
concludeeren, op grond van onvolledige gegevens. Maar G o r g i a s , minder
philosophisch begaafd, had grooter succes.
De Atheensche historiographie knoopt dat succes vast aan zijne komst te Athene
in 427 toen hij als gezant van zijne vaderstad Leontini de belangen der Ioniërs op
Sicilië te Athene kwam bepleiten. Maar ook later bleven voorname Atheners aan
dezen profeet eener nieuwe richting hun beste gastvertrekken inruimen, en vond hij
onder de jongelieden te Athene zijn dankbaarste en vrijgevigste toehoorders. Wat
was het dan dat hem onderscheidde?
Het schijnt, dat G o r g i a s het eerst systematisch en bepaaldelijk met het oog op
den uiterlijken vorm gezocht heeft naar de middelen, waardoor de rede - immers
naar zijn woord ‘bewerkster der overreding’ - er in slaagt op den golfslag harer
cadence den hoorder mede te voeren en hem te betooveren door den wisselenden
glans harer beelden.
Terwijl G o r g i a s voornamelijk op vorm en rhythmus, op phrasenindeeling en
woordkeus zijne aandacht vestigde, trof het hem, dat men ten onrechte eene scherpe
grenslijn

Onze Eeuw. Jaargang 3

59
trok tusschen proza en poëzie. Waarom zou het proza zich willekeurig laten berooven
van die kostelijke overredingskracht, die het vers in den rhythmus bezit? Ligt niet al ontbreekt de theoretische verklaring der oorzaak - in bepaalde maatschakeeringen
een kalmeerend, in andere een opzweepend vermogen? Tusschen de streng gebouwde
en uit telkens weerkeerende rijen van dactylen of jamben bestaande verzen en het
van allen maatdwang ontslagen proza-verhaal ontdekt G o r g i a s het onontgonnen
gebied der ‘numerosa oratio’: het rhythmisch proza.
Er lag slechts ééne schrede tusschen deze opwekking en eene andere ervaring.
Maat wekt evenmaat. Niet door theorie, maar door inspiratie geleid, had reeds
H o m e r u s de kracht van zijn vers verhoogd door velerlei antithese: hij had, waar
de tegenstelling dat eischte, zijn hexameter scherp doorgesneden, hij had de deelen
onderling doen rijmen of met gelijke woorden laten beginnen; en geene verzen hadden
zich vlugger in het geheugen vastgehecht, of waren daar aanhoudender blijven
doorklinken dan zulke assonneerende regels. Deze ervaring maakt de school van
G o r g i a s zich ten nutte, terwijl zij de tegenstelling scherper accentueert door die
te belichamen in korte zinnen van gelijke cadence en de rhythmische hulpmiddelen
versterkt door de vindingrijke praktijk harer woordkunst.
Op allerlei wijze toont die woordkunst haren rijkdom. Nu eens bestaat zij in het
te pas brengen van weinig bekende, vooral archaïstische woorden. Wie onzer kent
niet het effect van archaïsmen en zeldzame woorden, die ons plotseling - als eene
schildering gecondenseerd in één woord - te midden van de ons welbekende
wendingen der rede soms een gansch tooneel van Vo n d e l , of eene vrome
psalmgedachte, soms een goudgeel korenveld, of de speelkamer onzer kindsheid te
binnen brengen? Zoo roept de Grieksche redenaar door een enkel oud woord, door
eenen bepaalden zinval, door een eigenaardig rijm de wereld van H o m e r u s op
voor zijn hoorder. Maar bovendien bezit G o r g i a s , die in zijne liefde voor beelden
en bloemen de maat verre overschrijdt, andere technische middelen. De woordkeuze,
zoo-
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even geschetst, wekt wel door hare afwisseling de sluimerende aandacht, doch zij
houdt die niet vast. Om dit laatste te bereiken, grijpt G o r g i a s het woord waarop
het aankomt, hij verbuigt het en vervoegt het, hij vervormt het op alle wijzen, hij
kneedt het in nieuwe gedaanten, hij toont het den hoorder in al zijne verbale en
nominale gestalten, hij kiest het tot motief van eene geheele periode en rust niet vóór
hij er zijnen hoorder geheel van heeft doordrongen.
Het ligt in den aard der zaak, dat eene kunst als die van G o r g i a s niet voor de
pleitzaal geschikt was. Hij is een leermeester van pleiters, niet zelf een pleiter: hij
schrijft om de wille van de kunst zelve. Aantrekkelijk voor ons zijn zulke kunstreden
niet - wie onzer geeft iets om eene apologie van H e l e n a , eene aanklacht tegen
P a l a m e d e s , een pleidooi over U l i x e s - alleen geschreven om met keur van
argumenten en fraai gecadenceerde rede in eene gefingeerde zaak de sophistische
onoverwinlijkheid des pleiters te bewijzen. Historisch echter zijn de vrij schaarsche
overblijfselen van G o r g i a s ' kunst belangrijk genoeg, niet slechts omdat hij de
groote leermeester der pronkrede, der ‘epideiktische’ oratie is, wier beteekenis voor
het latere Griekenland die der pleitrede overtreft, maar ook omdat zijn invloed op
het jongere Grieksche drama zoo diepgaand is geweest. Aan de rhetoriek van
G o r g i a s dankt menig stuk van E u r i p i d e s zijne meesleepende dialogen, en het
misbruik dier zelfde rhetoriek stort over niet weinige passages in diens tragedies
eene matheid uit waarvan we eerst recht duidelijk de verderflijke gevolgen zien in
de overdrijving van sommige Fransche klassieken. Toch had juist hetgeen ons in die
rhetoriek mishaagt, dikwijls het grootste succes bij de Atheners. Kan dit ons verbazen,
als wij hooren dat de volgende in onze oogen even overladene als onoprechte zinsnede
uit Gorgias' ‘Lofrede op gesneuvelde helden’ gold voor een meesterstuk?
‘Wat toch ontbrak dezen mannen van 't gene behoort in mannen te leven - wat
leefde in hen van 't geen niet behoort in mannen te zijn? Ach dat 'k te zeggen ver-
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mocht wat ik wil, dat ik wilde, wat past, ontkomend aan der goden wrok, ontsnappend
aan der menschen nijd! Immers, deze helden bezaten in hun deugd eene godlijke
gave, doch een menschlijke in hunne sterfelijkheid. Vaak zachtzinnige billijkheid
stellende boven hardvochtige gerechtigheid, vaak boven de onbuigzaamheid der wet
de billijkheid van het gesproken woord, daar zij dit zoowel de meest godlijke als de
meest algemeene wet achtten: op het gepaste oogenblik 't geen past te zeggen of te
zwijgen, te doen of te laten... enz.’
Het is billijk, dit citaat hier af te breken. Wat blijft er in eene vertaling over van
eene kunst die haar kracht zoekt in rhythmus en woordenspel? En juist door deze
twee middelen heeft G o r g i a s de Atheners het eerst ten volle doen beseffen, wat
de taal vermag: hoe men beurtelings zachtheid en ernst, verontwaardiging en liefde
wekken kan enkel door kleine modulatiën van het kostbare instrument der gesproken
rede. Maar de kunst door hem gevormd kan pas eigen leven krijgen en inhoud wanneer
zij treedt in het werkelijke leven van pleitzaal en volksvergadering. Dat geschiedt in
Attica.
Minder bekend dan de groote redenaars van Attica's bloeitijd, zeker minder begaafd
dan L y s i a s of I s o c r a t e s , veel minder in invloed dan D e m o s t h e n e s , zijn
toch in de historie van de ontwikkeling der Attische welsprekendheid A n t i p h o n
en A n d o c i d e s hoogst belangrijke figuren. Voor onzen tijd schijnt vaak slechts
de politieke welsprekendheid van D e m o s t h e n e s nog van eenigszins actueel
belang. Maar de kunst der Attische demegorie zou nooit zoo hooge literaire waarde
hebben verworven, zoo niet de welsprekendheid van het openbare leven te Athene
in pleitzaal en rhetoren-school ware geoefend. Gelijk echter L y s i a s en I s o c r a t e s
voeren tot D e m o s t h e n e s , zoo leert de lectuur van A n t i p h o n en A n d o c i d e s
ons de beteekenis van L y s i a s waardeeren; want zij zijn het geweest die,
aanvaardende wat de Sicilische rhetoriek aan Attica had gebracht: de methode, de
eurhythmiek en de praecisie, den
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stijl der oratie het eerst bezield hebben met den ernst en het leven der werkelijkheid.
De beteekenis van A n t i p h o n als politiek persoon laat zich het duidelijkst
gevoelen door het feit, dat T h u c y d i d e s , uiterst spaarzaam in karakterschetsen,
hem de eer eener karakteristiek waardig heeft gekeurd. Voor hen trouwens, die met
eenige belangstelling het deerniswekkend ziekteproces der Atheensche democratie
na haar beslissend échec in de Sicilische expeditie hebben nagegaan, is A n t i p h o n
geen vreemdeling. In den kring, van welken de coup d'état tot herstel van den
aristocratischen bestuursvorm te Athene in 411 uitging, was A n t i p h o n Nestor en
leidsman; maar ook de namen zijner medestanders kenmerken den geest dier factie.
T h e r a m e n e s , die door zijn tegenzin in alle absolute en extreme maatregelen
onbruikbaar blijkt bij ieder partijprogram, T h e r a m e n e s de man wiens groote
gaven schuil gingen in de onstandvastigheid van zijn gecompliceerd karakter,
vertegenwoordigt in dien kring het verzet tegen ruw radicalisme, P h r y n i c h u s
belichaamt de oppositie tegen de persoonlijke overmacht van volksgunstelingen als
A l c i b i a d e s , maar in allen leeft de overtuiging, dat alleen in beperking van de
macht der Volksvergadering redding voor Athene is te vinden.
De partij van A n t i p h o n was niet kieskeuriger in hare politieke middelen dan
de democratische welke zij bestreed; vroeger of later intusschen hebben hare
voornaamste leden èn haar kortstondig succes, èn hare aan landverraad grenzende
sympathie voor Sparta met den dood betaald. Hoe zwaar in dezen de schuld weegt
op A n t i p h o n , in hoeverre het doodvonnis ten zijnen laste terecht spreekt van
‘A n t i p h o n den verrader’ en zelfs aan zijn lijk eene plaats op Attisch grondgebied
ontzegt, ziedaar eene vraag te nauw samenhangend met de persoonlijke opvatting,
die ieder onzer van de Atheensche democratie en hare geschiedschrijvers huldigt,
om haar hier kortweg te beantwoorden. Hoe men trouwens over de politiek der
oligarchen van 411 denkt, doet hier feitelijk minder ter zake dan hoe men over de
betrouwbaarheid van T h u c y d i d e s oordeelt: ook T h u c y -
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d i d e s zelf, hoezeer een beslist en bitter tegenstander van de democratie, laat niet
na zoowel de misdadige aanslagen van de oligarchische partij als het schrikbewind
door haar geoefend met scherpe lijnen te teekenen; maar zoodra hij komt tot de
uiteenzetting van haar regeeringsprogram: opheffing van de democratische
bestuursambten, van den raad en van de volksvergadering, afschaffing van de
bezoldiging der publieke betrekkingen, instelling van een raad van vierhonderd door
een stelsel van strenge coöptatie, noemt hij met nadruk den naam van A n t i p h o n
en voegt daar dit merkwaardige getuigenis aan toe: ‘de man, die dit geheele program
had uitgedacht en lang van te voren voorbereid, was A n t i p h o n , die bij geen van
zijne medeburgers achterstond in zedelijke waarde, en boven allen uitmuntte in de
gave van overleg zoowel als van formuleering zijner overleggingen door het woord.’
En dit getuigenis heeft men niet het recht te verzwakken door aan het woord aretê
(deugd) in strijd met den zin dezer periode en met het taalgebruik van T h u c y d i d e s
de zeer beperkte beteekenis van politieke bekwaamheid of partijtrouw te geven.
Intusschen onze studie geldt niet A n t i p h o n s karakter, maar zijnen invloed op
de ontwikkeling der Attische welsprekendheid. Ook daarvan spreekt T h u c y d i d e s
in zijne korte doch rijke karakteristiek. ‘Zelden trad A n t i p h o n als spreker op in
de volksvergadering, evenmin - uit eigen beweging althans - bij pleidooien: de groote
roep die uitging van zijne bekwaamheid in 't spreken maakte dat het volk hem
wantrouwde. Maar wie in rechtszaal of volksvergadering een debat had te voeren,
dien kon hij om advies gevraagd helpen beter dan iemand.’ En bovenal glanzend is
het licht over A n t i p h o n s levenseind uitgestort door de slotwoorden van
T h u c y d i d e s ' lofspraak. ‘Mij is geen man bekend, die op zoo voortreffelijke wijze
zich in eene halszaak verdedigd heeft tegen de aanklacht van medeplichtigheid aan
ondermijning onzer democratie.’
Wanneer wij bedenken dat deze hier door T h u c y d i d e s vermelde rede het laatste
woord is geweest van een man,
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die getuigde meer te hechten aan den lof van één serieus toehoorder dan aan de
toejuichingen van een talrijk publiek, dan betreuren wij voorzeker het spoorloos
verdwijnen van A n t i p h o n s vruchtelooze apologie. Toch is voor de vorming van
een oordeel over zijn werk gewichtiger dan deze rede zou zijn, gewichtiger ook dan
drie ons bewaarde oraties, datgene wat ons gespaard bleef als voorbeeld van zijnen
eigenlijken rhetorischen arbeid. Hier zien wij, op welke wijze hij naar T h u c y d i d e s '
woord ‘pleiters bijstond.’ De ‘Tetralogieën’ van A n t i p h o n geven ons een
duidelijken blik in de eerste ontwikkelingsgeschiedenis der Attische welsprekendheid,
en in zijn talent, en zij doen ons beseffen, voor welke bekwaamheid de Atheners zoo
wantrouwend waren. Deze tetralogieën - geen uitgewerkte pleidooien, maar korte
modellen, schetscartons, nog ontdaan van allen stilistischen tooi - zijn stellen van
aanklacht en verdediging, repliek en dupliek in zuiver gefingeerde zaken van
gecompliceerden aard en niet anders dan door argumentatie te bewijzen. Eene fictie
als deze: Een man is gedood; zijn slaaf, tot stervens toe gewond, heeft op het
oogenblik, dat hij den adem uitblies, een vijand des gestorvenen als dader genoemd:
deze is gedaagd. Of anders: Een jongen heeft onder het speerwerpen in de palaestra
een zijner makkers, die zich onverwachts tusschen hem en de schijf bevond, met de
speer gedood; de daad is in confesso; maar is het onvrijwillige manslag - zooals de
aanklager wil - of zelfmoord door onvoorzichtigheid?
De tetralogieën, door scherpzinnigheid der wederzijdsche argumentatie, door
vindingrijkheid in de keuze der overredingsmiddelen, door handige rangschikking
der bewijzen op welsprekende wijze pleitende voor de groote beteekenis der Sicilische
school, uit welker onderwijs zij zijn voortgekomen, zijn voor de advocaten van
Athene een rijke bron gebleven. In den aanleg der argumentatie, in het gebruik van
bepaalde ‘psychagogische’ middelen, in de formuleering van algemeene waarheden
ontdekt men bij de latere redenaars telkens A n t i p h o n s hand. Zeldzamer is
navolging of waardeering van zijn stijl. De soberheid
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van zijn korte harde perioden moge voor ons in hare manlijke strenge kracht een
zekere aantrekkelijkheid bezitten, de Grieksche kunstrechters konden geen behagen
vinden in eene dictie, die hunne behoefte aan kleur, aan buigzaamheid en pathos zoo
zelden bevredigde.
Maar naast A n t i p h o n staat A n d o c i d e s . De geschiedenis der welsprekendheid
plaatst hen nevens elkaar, al is in leven en karakter de voorname pleitmeester, de
man van de hooge politiek en het oligarchisch exclusivisme mijlen ver verwijderd
van A n d o c i d e s , die slechts als bij toeval en tegen zijn zin in de politiek en de
eloquentie wordt gemengd. En ook ten opzichte van die eloquentie zelve ligt tusschen
deze twee mannen eene geheele periode. Het is alsof men de namen van A e s c h y l u s
en E u r i p i d e s , van H e r a c l i t u s en P l a t o naast elkander ziet. In A n d o c i d e s
begint het Attisch proza de banden der archaïstische stijfheid te slaken, en die
wonderbare lenigheid te openbaren die de hoogste kunst is, omdat zij kunsteloos en
natuurlijk schijnt. De zinsbouw, nog onlangs hare grootste schakeeringskracht
zoekende in het nevensschikken en tegenstellen zijner deelen, begint tastenderwijze
de zeldzame voegzaamheid der Grieksche taal in het onderschikken der afhankelijke
gedachten aan het hoofddenkbeeld te beproeven. Weldra zal L y s i a s in zijne
glasheldere taal de oneffenheden door deze eerste syntactische pogingen veroorzaakt,
gladstrijken, dan zal I s o c r a t e s de logische samenvlechting der gedachtedeelen in
zijne harmonieuze sierlijkheid verheffen tot hare hoogste volmaking. Eindelijk zal
D e m o s t h e n e s zijne volkomene macht over de aldus volmaakte middelen der
overreding openbaren door de ongeëvenaarde kunst waarmede hij die middelen òf
toepast - òf opzettelijk en ter bereiking van nog grooter effect verloochent.
A n d o c i d e s staat zeer zeker achter bij al die opvolgers. Trouwens hij is geen
man van het vak. Pleiter is hij slechts uit nooddwang geweest. De aanleiding tot zijne
oratorische werkzaamheid is vrij algemeen bekend. Telg
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uit een rijk en aanzienlijk geslacht behoorde hij zonder twijfel tot dien woeligen
kring van rijke jongelieden waarin A l c i b i a d e s voorganger en afgod was. Aan
menig dol bedrijf dier overmoedige bende heeft hij zeker deel genomen - ook aan
de beeldenschending der Hermocopiden? ook aan die nachtelijke vernieling van de
geheiligde Hermen, welke aan den vooravond der fatale Sicilische expeditie schrik
en beroering bracht over het volk van Athene? Wie zal beslissen over de schuld van
Andocides? Uit alle lagen der maatschappij werden achtereenvolgens schuldigen
aangewezen, soms ook veroordeeld; en met het aantal aangeklaagden wies de
algemeene angst. Eindelijk trof het lot ook A n d o c i d e s . Met verscheidene anderen
werd hij in de gevangenis geworpen - en alleen door denunciatie kwam hij vrij. Maar
eereloos door zijn verklikken, beroofd zelfs van het recht om in de volksvergadering
te spreken wijkt hij uit, en al tracht hij later, in buitenlandsche ondernemingen rijk
geworden, tot tweemaal toe zijne plaats onder de burgerschap te hernemen, eerst de
algemeene amnestie na den val van de regeering der Dertig opent hem in 403 de
poorten zijner vaderstad. Drie jaar na zijn terugkeer waagt hij het in de
volksvergadering weer te spreken. Maar ondanks de pogingen door hem sinds 403
aangewend om door royale mildheid en bewijzen van sympathie jegens de herstelde
democratie de algemeene opinie gunstig te stemmen, verwekte nog in 399 zijn
optreden heftige ontstemming. Eene poging om hem door eene dubbele en
ingewikkelde aanklacht in het verderf te storten dwong hem tot eene zeer uitvoerige
zelfverdediging, welke niet slechts zijn jongsverleden leven maar ook de oude
beschuldigingen behandelt.
De vraag of hij aan die oude misdaden, hermenvernieling en mysteriën-bespotting
al of niet schuldig was, kan door eene verwijzing naar zijne eigene redevoeringen
nauwelijks worden beslist. De verdedigingsrede van 399, zooeven genoemd, ontkent
beslist alle schuld; in eene andere redevoering, in 407 gehouden bij eene poging om
zijn recht tot terugkeer te bepleiten, kan men - mits van A n d o -

Onze Eeuw. Jaargang 3

67
c i d e s ' schuld overtuigd - desnoods eene bekentenis lezen.
Men kan in de aldus ontdekte tegenspraak een bewijs voor de onechtheid van een
der beide oraties vinden; men kan echter ook deze tegenspraak psychologisch
verklaren; en dan wordt zij voor hen, die in de echtheid der beide oraties gelooven,
eene niet onwelkome bijdrage tot de kennis van dezen lichtzinnigen, oppervlakkigen
maar niet onbegaafden parvenu. Ons is het op dit oogenblik vóór alles te doen om
vast te stellen, wat A n d o c i d e s voor de Attische welsprekendheid heeft beteekend.
De nadruk valt hierbij op het feit dat wij in zijne oraties een particulier, een
handelsman hooren, meer door eigen aanleg dan door studie gevormd. Vandaar in
deze redevoering ‘over de Mysteriën’ naast aangeboren gemakkelijkheid van dictie
eene zekere onhandigheid in het afronden der perioden, naast levendigheid in het
verhalen armoede van woordkeus, naast slimheid in het uitdenken van argumenten
onbeholpenheid in het disponeeren, welke den begaafden leek overal verraadt.
Waar A n d o c i d e s vergeet hetgeen hij - terloops en haastig - van de
beroepsrhetoren had geleerd, waar hij dus het minst genade vindt in de oogen der
latere Grieksche critici, daar ligt, zooals bijna van zelf spreekt, hetgeen hem het meest
aanspraak geeft op onze belangstelling. A n d o c i d e s heeft eene aangeboren gave
van vertellen, naief en gevarieerd. Naar den aard zijns volks breekt hij telkens zijn
verhaal door tusschenzinnen af, telkens gaat hij van de indirecte tot de directe rede
over, en dramatizeert zijne historie. En hij wist wel, wat hij deed. Niet de fraai
gebouwde sententiën der Gorgiaansche eloquentie zijn het, die in de eerste plaats de
Atheensche heliasten overtuigen; al te angstvallig toegepast wekt deze rhetorische
techniek bij de jury eer argwaan dan geloof. Maar het verhaal, schijnbaar onopgesmukt
en aangeboden met de trouwhartige verzekering, dat men de waarheid zonder
omwegen verhalen zal, dat wint deze mannen van de volksrechtbank, bij al hunne
scherpzinnigheid zoo naief, en op luisteren zoo belust.
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De Grieksche verhaaltrant verschilt zoozeer van de onze, dat hare eigenaardigheid
niet wel kan worden besproken zonder die bespreking door een enkel voorbeeld te
staven. In de eerste bladzijden zijner redevoering heeft A n d o c i d e s doen uitkomen,
hoe in den eersten tijd na de Hermenverminking èn de geruchten over andere
godsdienst-schennis èn de kring der verdachten zich steeds uitbreidden: naast de
vernieling der Hermesbeelden begon men te fluisteren van goddelooze nabootsing
der heilige geheimenissen van E l e u s i s en de namen van Alcibiades en zijn kring
werden allerwege genoemd.
Iedere dag bracht nieuwen angst en nieuwe gevaren. Ziehier hoe A n d o c i d e s
den voortgang der beroering schetst:
‘Toen het nu zoover gekomen was, begonnen P i s a n d e r en C h a r i c l e s , die
leden van de commissie van onderzoek waren, en in die dagen den naam hadden van
warme volksvrienden, te zeggen dat de gepleegde feiten niet het werk konden zijn
van een klein hoopje menschen, doch een aanslag tegen de democratie moesten
wezen, en dat dus het onderzoek moest worden voortgezet, zonder verwijl. Toen was
de stemming in de stad weldra van dien aard dat telkens als de staatsheraut den Raad
ten raadhuize riep en het signaal naar beneden haalde, op een en het zelfde teeken
de Raad het raadsgebouw binnenging, en al het volk de wijk nam van de markt, daar
elkeen bang was dat hij nù zou gevangen genomen worden. Aangemoedigd door
deze algemeene ellende kwam nu D i o c l i d e s een aangifte doen bij den Raad onder
verklaring, dat hij de namen kende van hen die de Hermen hadden verminkt, en dat
het omstreeks drie honderd personen waren; hoe hij ze gezien had en hoe hij als bij
toeval bij de gebeurtenis was tegenwoordig geweest, verhaalde hij te gelijker tijd.
En dit verhaal verzoek ik U dringend thans in uw geheugen terug te roepen, - indien
hetgeen ik zeg de waarheid is - en elkander ook dien aangaande in te lichten. Want
in uw midden heeft hij zijn verhaal gedaan, en gij moet derhalve hieromtrent mijne
getuigen zijn.’
Dan volgt het referaat van D i o c l i d e s ' verhaal, een
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referaat hierom vooral belangrijk omdat het A n d o c i d e s ' taak zal zijn de volkomene
onbetrouwbaarheid van dezen obscuren aanklager straks duidelijk in 't licht te stellen.
D i o c l i d e s was dan vroeg opgestaan, en daar hij zich door de volle maan in den
tijd vergist had wat al te vroeg op het pad gegaan. ‘En toen hij bij het propylaeum
van Dionysos was gekomen zag hij een groot aantal menschen van den kant van 't
Odeum afdalen in de Orchestra. Bevreesd voor hen ging hij in de schaduw zitten
tusschen de zuilen en de pilaar waarop het bronzen veldheersstandbeeld staat. Toen
had hij gezien menschen ten getale van ongeveer driehonderd: ze stonden in groepen
van vijftien à twintig man bij elkaar; en goed toeziende had hij bij het maanlicht de
gelaatstrekken van de meesten hunner kunnen onderkennen.’
Vooral aan deze laatste woorden geeft de spreker allen nadruk. De vondst van
D i o c l i d e s om zijne gefingeerde ontdekking bij maanlicht te doen plaats hebben
was zoo gevaarlijk, omdat zij hem de macht gaf, wien hij wilde al of niet op zijne
lijst te brengen, en zoo was hij dan ook tot A n d o c i d e s en diens vader L e a g o r a s
gekomen eerst met afdreiging, daarop, toen zij onder de pressie van den algemeenen
angst - ondanks hunne onschuld, volgens A n d o c i d e s - hadden getracht hem den
mond te stoppen en alzoo gecompromitteerd waren, met eene aanklacht. Zeer
breedvoerig - naar den aard der Grieksche pleidooien - verhaalt A n d o c i d e s dit
alles. Op aanwijzing van D i o c l i d e s wordt A n d o c i d e s (die zooals uit het vervolg
blijkt de ware schuldigen kende) met zijn vader, zijn zwager, zijn neven enz. gevangen
genomen. En toen is geschied wat als een invretende roestvlek zou blijven kleven
op des redenaars leven: toen heeft hij om zich zelf en de zijnen te redden, de namen
van anderen - de ware schuldigen òf zijne medeschuldigen? - genoemd. Het komt er
voor den redenaar op aan, deze daad als een onvermijdelijken neen gebiedenden
plicht voor te stellen.
‘Toen wij dan nu allen te zamen waren gevangen gezet en de kerker gesloten was,
en voor den een zijn
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moeder, voor den ander zijne zuster, voor een derde vrouw en kinderen waren
gekomen en er allerlei geschreeuw en geklaag was van hen die klaagden en jammerden
over de ramp die allen nu trof, toen zeide C h a r m i d e s tot me - hij was mijn neef
en mijn tijdgenoot, van kindsbeen af met mij in ons huis opgevoed - “A n d o c i d e s ”,
zegt hij, “van de gevaren waarin wij verkeeren ziet ge den omvang zelf. En mij
aangaande: in den tijd die nu achter ons ligt behoefde ik niets tegen u te zeggen of
u verdriet aan te doen. Maar nu word ik gedwongen door de ramp waarin we allen
verkeeren. Immers de menschen met wie gij placht om te gaan en in wier geheimen
gij waart ingewijd zonder medeweten van ons, uwe familieleden, die zijn, onder de
zelfde beschuldiging waarvoor wij den dood te gemoet gaan, òf reeds ter dood
gebracht, óf uitgeweken: aldus metterdaad zich zelf schuldig verklarend. Indien gij
dus van de ware toedracht der zaak iets weet, zeg het dan en red door uw woord in
de eerste plaats u zelven en vervolgens uwen vader - dien ge toch natuurlijk boven
alles lief hebt - dan uw zwager, die uwe zuster - uwe eenige - heeft gehuwd, dan uwe
overige vrienden en verwanten, zoovelen in aantal - ten slotte ook mij die u mijn
leven lang nooit verdriet heb aangedaan en altijd bereidvaardig was om u te helpen
in al wat ge maar wildet ondernemen.” Rechters! Toen C h a r m i d e s zóó sprak en
al de anderen gezamenlijk me smeekten en dan een voor een biddend bij me
aandrongen, toen dacht ik bij mij zelven: Ik arme, in welk een diep rampzaligen
toestand ben ik gekomen! Wat moet ik doen? Zal ik het lijdelijk aanzien dat mijne
eigene bloedverwanten onrechtvaardiglijk omkomen ....?’
Dit ééne korte citaat kan ter vluchtige kenschetsing van A n d o c i d e s ' redekunst
volstaan. Op uitvoeriger bespreking - ook naar aanleiding zijner overige redevoering
mag deze redenaar binnen het bestek, dat wij ons stellen nauwelijks aanspraak maken.
Zijne verdienste ligt in zijne levendigheid. Wil hij aan de verschrikkingen van den
Peloponnesischen oorlog herinneren dan zegt hij: ‘Mogen wij nimmer ten tweede
male uit de bergen onze kolenbranders
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zien afkomen naar de stad, de schapen en de ossen, de wagens en de vrouwen! Mogen
wij nooit meer grijsaards en daglooners zien uitgerust als hopliten, nooit meer onze
maag vullen met wilde kruiden en kervel!’ En naast die levendigheid van voorstelling
heeft hij gemakkelijkheid. Hij is een spreker, die boeit, die behaagt, die prikkelt;
maar niet juist een die overtuigt. En wanneer wij ons verheugen, dat ook van dezen
woordkunstenaar, die ons als mensch bewondering noch sympathie inboezemt, de
tijd ons iets heeft overgelaten, dan is dat vooral omdat wij het een voordeel achten,
iets van den man te weten die, naast A n t i p h o n , de wegbereider is geweest van de
meesters der eerste Attische periode: L y s i a s en I s o c r a t e s .
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Verzen
Van Frans Bastiaanse.
Aan D. Reinders.

De jager.
Nog liepen nachtlijke uren voort
Door 't ruim op zilvren voeten,
Toen ik, aan donkre kimmepoort,
Ging gouden morgen groeten,
Maar nog in diep diep duister zag
Den nacht voor de' eersten Juli-dag.
Twee maaiers, langs de donkre plas,
Waar 't dichtst de dampen drijven,
De zeis op schouder, traag van pas,
Met werk-gebogen lijven,
Zij ginge' als schimmen, nauw gegist,
Door 't grauwen van den morgenmist.
Toch was hun reeds de jager voor
Om 't vroege wild te vangen;
Verbeidend de' eersten morgengloor
Met toomeloos verlangen,
En luist'erend of geen vogellied
De komst der zomerzon verried.
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Dan, 't barstte los, de koekoek zong,
De kievit aan het tuiten,
En door de lage nevelen drong
Het niet te stillen fluiten,
Dat allerzoetste lied omhoog,
Dat aarde en hemel ooit bewoog.
En deinzen ging nu ster na ster,
Toen 's werelds hoogste bode
Al luider zong: ‘ik zie van ver
De vroege morgen rooden,
En straks, voor dat ik nederdaal
Drinkt de aarde, als ik, zijn eersten straal!’
En toen daar door den morgendamp
De bol der zon kwam rijzen,
En lichtte als een omfloerste lamp,
Bloedrood door 't nevelgrijzen,
Toen klonk, o, lang begeerd genot,
Des jagers eerste en dood'lijk schot.
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Alleen.
Alleen met mijn eigen verlangen,
Alleen met mijn eigen lied,
Alleen met een bloem aan den afgrond,
Alleen met een ster die verschiet.
Lust heeft het hart dat, eenzaam,
In den eenzame zich herkent,
En schoonheid geeft aan zich-zelven,
Den afgrond en 't firmament.
Geen dalen, waar menschen wonen,
Geen massa, maar héél alleen,
Waar de starren de sneeuwtoppen kronen
En elk wandelt in de eigen schreên,
Waar de wateren verwonderlijk zingen
Onder 't blinkende kleed van de sneeuw,
En zij dalen er dagen na dagen
En zij dalen er eeuwen in eeuw.
De hartstocht van een bergbeek
Die uit koele kloven bruischt,
En de rust van een eindeloos pijnbosch,
Dat langs de hellingen ruischt;
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Het morgenzonlicht drinken
Dat de zilveren spitsen verguldt,
Naar het blanke sneeuwvlak stijgen
Met de vreugde van het geduld,
En, boven de hooge toppen,
Den allerhoogste nabij
Te zien, voor dat de avondschemer
Daalt over de diepe vallei
De wereld in rust volkomen,
De wolken met 't rotsige land,
Zich voelen één met die wereld
Als der schoonheid hoogste gezant,
Als een adelaar boven den sperwer,
Als een statig sterrenbeeld,
Dát is de weelde van 't leven
Aan den dichter toebedeeld;
Dát is wat hem doet zingen
Zijn eigen toomeloos lied,
Als een bergbeek, die schalt naar den afgrond,
Als een ster, die stralend verschiet.
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Zondagavond.
Het was een Zondag, populieren suisden
Als verre zeeën boven ons,
De weien droegen 't wuivend dons
Van duizend duizend witbepluisde
Zilveren zaden, 't blauw verschiet
Week duistrend, achter 't hooge riet.
De dag verging, en verre' in 't wolken-gloren
Verzonk goud-rood de Wester-zon
Naar 't vlammen van den horizon,
Waar, boven 't land, de'aloude toren
Droeg, hoog op 't gulden avonduur,
De weerschijn van dat verre vuur.
Toen,... over de' akkers, legde zich de vrede
Van 't nachtlijk duister aâmloos heen,
't Naglansen van den dag verdween,
En langzaam gingen onze schreden
Terug naar de bevolkte stad,
En... 't werd mij onder 't huiswaarts treden,
Of 'k, met het uur dat was vergleden,
Iets eindloos liefs verloren had.
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Van hoogen torentrans.
Zij sprak:
Wanneer men staat op hoogen torentrans te droomen,
Ziend in het diep al-om der wereld breede vreê,
Het groene weideland, de torens en de boomen,
En 't parelmoerig blauw der schemerende zee,
Dan voelt men onbewust dat vreemd verlangen komen,
Om, zelfvernietigend, het hart vol lust en wee,
Zich neer te storten in het diep der diepste stroomen
En nemen al zijn droome' in 't glanzend lichtgraf mee.
Niet anders wordt het mij zoo 'k uw gelaat aanstare,
Waar mij het diep van on-doorgrondlijke oogen noodt,
En, hoe ik vrees dat mij daar leed komt aangevaren,
Die levendige glans een weelde heeft zóó groot,
Dat ik mij zelf niet voor mij zelve kan bewaren,
Mijn leven aan U geve, al ware ook 't loon de Dood.
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Byzantium
Door Prof. Dr. B.H.C.K. van der Wyck.
Dr. D.C. H e s s e l i n g is er in geslaagd over een arm onderwerp een rijk boek te
schrijven1). Juister gezegd: hij, die er meer van af weet dan iemand anders in
Nederland, heeft ons duidelijk gemaakt dat het onderwerp niet arm is. Deze
uitnemende kenner van oud, middeleeuwsch en hedendaagsch Grieksch heeft ons
een boeiende schildering gegeven van die vermenging van Romeinsche en Helleensche
beschaving met het zegevierend Christendom, welke den naam van Byzantinisme
draagt.
Onze auteur heeft veel gezien, veel gereisd, veel gelezen, en dat alles buitengewoon
goed. Vandaar dat zijn hoofdstukken over Byzantijnsche kunst fraai en belangrijk
zijn. Dr. H e s s e l i n g is een man van het studeervertrek, maar tevens meer dan dat.
Hij beschikt over een goede dosis menschen- en wereldkennis, zooals b.v. blijkt uit
deze woorden betreffende Kardinaal B e s s a r i o n : ‘Zijn gematigdheid verklaart
zijn slagen in alles wat hij als geleerde ondernam, en zijn geringen invloed wanneer
hij op de godsdienstige gevoelens van zijn tijd wilde werken’2). Dergelijke volzinnen
zijn talrijk in het boek. Het verhaal van den oorsprong,

1) Geestelijke Voorouders. Studiën over onze beschaving door A. P i e r s o n . Byzantium door
D.C. Hesseling. Haarlem, 1902. Vier afleveringen, 403 bl.
2) Blz. 332.
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den bloei en het verval van Byzantium is pakkend. Waarlijk, hooggeachte lezeres,
laat nu eens dezen keer den laatsten moderoman rusten en geniet in de plaats daarvan
het boeiende en rijke werk van Dr. H e s s e l i n g !
Ik sprak van Byzantium's bloei. Dikwijls stelt men zich voor, dat de geschiedenis
van het Oost-Romeinsche rijk enkel een historia morbi is, het vervelend relaas van
het sloopingsproces van een zieke, die noch leven, noch sterven kan. Dr. H. toont
overtuigend, dat van de ruim elf eeuwen van Nieuw-Rome's bestaan, enkel de beide
laatste aan dat droevig beeld beantwoorden. De geschiedenis van het door
C o n s t a n t i j n den Groote in 325 gestichte christelijk imperium, dat in 1453 voor
de macht der Turken is bezweken, mag op de belangstelling van ieder beschaafd
mensch aanspraak maken. Byzantium toch heeft de Helleensche beschaving, toen
zij in het Westen was te gronde gegaan, voor Europa bewaard, en zoo, niet alleen de
Renaissance, maar tevens de Hervorming en den klassieken grondslag, waarop thans
nog het onderricht der jeugd berust, mogelijk gemaakt. Daarenboven heeft Byzantium,
door tegenover de macht der Saraceenen pal te staan, Europa en zijn toekomst gered.
Ware Byzantium niet een onneembaar bolwerk gebleken, dan zou, bij de hevige
botsing tusschen Christendom en Islam, wellicht het eerste voor goed zijn
teruggedrongen. Maar de zege, door den eenigen beschaafden christenstaat dier dagen
behaald, was zoo volledig, dat voortaan eeuwen lang Europa veilig bleef. Klein-Azië
was daarna het slagveld der twee wereldgodsdiensten en dat ongelukkig deel der
aarde werd zoo verwoest en ontvolkt, dat het ten slotte enkel voor rondtrekkende
nomaden een geschikt verblijf kon zijn.
Verder hebben de Slavische volken hun godsdienst, kunst en wetenschap aan
Byzantium te danken. Russische zeden en gebruiken kunnen voor een groot deel
verklaard worden door hun Byzantijnsche modellen; ‘de organisatie van het machtige
Russische rijk, de wijze waarop zijn sluwe
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staatslieden in binnen- en buitenland hun politiek doorzetten, is een getrouw
spiegelbeeld van hetgeen Byzantium vroeger bedoelde en meestal bereikte.’ Enkel
op de taal der Slaven heeft Byzantium geen ingrijpenden invloed geoefend, maar het
oud-Slavische alphabet, een wijziging van het Grieksche, is het werk van twee
Grieksche monniken, M e t h o d i u s en C y r i l l u s . Deze apostelen der Slaven
slaagden er in hun hoorders tot het Christendom te bekeeren, omdat zij, gelijk later
de Jezuïeten, zich bedienden van de taal van hen, die zij voor hun godsdienst wilden
winnen, en niet, gelijk de Duitsche zendelingen, die hun op hetzelfde arbeidsveld
waren voorgegaan, in de liturgie aan de Latijnsche taal vasthielden. Wat monniken
begonnen hadden werd weldra gevolgd en gesteund door keizerlijke huwelijken. In
987 trouwde de zuster van B a s i l i u s met W l a d i m i r , den vorst van Kiew, die
zich met al zijne onderdanen tot Christen liet doopen en de eerste kerk stichtte aan
de oevers van den Dnieper. ‘Men zegt, zoo lezen wij bij Dr. H e s s e l i n g , dat
W l a d i m i r dien gewichtigen stap deed, na door een kommissie te hebben laten
uitmaken welke godsdienst wel de beste mocht heeten. Noch de Islam noch het
Christendom van Rome hadden op deze zonderlinge sceptici zulk een indruk gemaakt
als de pracht der Byzantijnsche godsvereering; in de Aya Sofia, de aan de Goddelijke
Wijsheid gewijde hoofdkerk van Constantinopel, hadden zij den hemel zelf gezien.’
Geen wonder, dat Russische geleerden de studie der Byzantijnsche beschaving als
een nationalen plicht beschouwen.
Ik noemde zooeven de door J u s t i n i a n u s in hare tegenwoordige gestalte
gebouwde koepelkerk. Aan de Aya Sofia, welke niet alleen alle gebedenhuizen van
Constantinopel in schoonheid overtrof, maar ook grootscher was dan eenig ander
gebouw in het uitgestrekte rijk, wijdt Dr. H e s s e l i n g vele leerrijke bladzijden.
Onmetelijke schatten werden door den Keizer voor haar besteed, zoodat nieuwe
belastingen noodig werden; ‘alleen reeds het monumentale gestoelte, vanwaar de
heilige schriften werden voorgelezen,
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verslond de sommen, die de provincie Egypte gedurende een geheel jaar in de schatkist
bracht.’
Ook het Pantheon te Rome is een koepelkerk, maar hier rust het ronde gewelf op
een eveneens rond grondvlak, terwijl bij de Aya Sofia zich de koepel boven een
vierkant verheft, hetwelk door vier reusachtige, door bogen verbonden pijlers gevormd
wordt. Vandaar dat de koepel schijnt te zweven, terwijl die van het Pantheon daarbij
vergeleken een zware steenen kap is. In het Westen zijn zeker de onmiddellijke
voorgangers van A n t h e m i u s v a n T r a l l e s en I s i d o r u s v a n M i l e t e , de
architekten der Aya Sofia, niet te vinden. In Klein-Azië en te midden van de verlaten
steden van Syrië zien wij, zooals door Dr. H e s s e l i n g betoogd wordt, de
‘pendentiefs’ der Aya Sofia in wording en hebben we dus de eerste voorbeelden te
zoeken van die oorspronkelijke bouworde, van welke deze kerk, te midden van de
honderden in den tijd van J u s t i n i a n u s gestichte gebouwen, het heerlijkste produkt
is. Zij is een geheel, waarbij alles berust op scherpzinnige berekening en dat op
treffende wijze de jubelende majesteit van het zegevierende Christelijk geloof
verkondigt.
De Byzantijnsche architectuur, welke men ook in Ravenna, de hoofdstad van het
exarchaat, bewonderen kan, is op zich zelve reeds de weerlegging van de heerschende
zienswijze, dat Nieuw-Rome niets aan de schatten der oude beschaving zou hebben
toegevoegd, dat het enkel veel zou hebben bewaard. Constantinopel, zooals Byzantium
reeds spoedig genoemd werd door de vleiers van den vorst, die er den zetel der
regeering van het uitgestrekte Romeinsche rijk had gevestigd, was reeds in de 5de
eeuw in het bezit van geriefelijkheden, welke vele hoofdsteden van het tegenwoordig
Europa eerst in de 19de hebben verkregen. C y r u s v a n P a n o p l i a , gouverneur
der stad in de dagen van T h e o d o s i u s II, droeg zorg, dat winkels en straten des
avonds behoorlijk verlicht waren. De muren dier rijkste en machtigste stad van het
geheele Imperium konden een bevolking van een millioen zielen herbergen en waren
er op ingericht haar van de landzijde, de eenige vanwaar met
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de bestaande oorlogswerktuigen ernstig gevaar dreigde, onneembaar te maken. Hier
zag men een in vijf afdeelingen oprijzend bolwerk, een reusachtige barrikade, die
ongeveer 60 meter breed en ruim 20 meter hoog was, ongerekend de 192 torens, die
zich op de muren verhieven. Ook de Oost- en de Zuidzijde van de stad, die aan het
water waren gelegen, werden door muren beschermd; de toegang tot de haven, den
Gouden Horen, kon gemakkelijk door een zware ketting worden versperd. Reusachtige
waterreservoirs, meest onder den grond gebouwd en voorzien van gewelven door
honderden zuilen geschraagd, sloten alle kans uit om door dorst tot overgave te
dwingen. Hun architektuur, een onderaardsch gedenkstuk van Byzantijnsche kunst
uit alle tijden, van C o n s t a n t i j n 's regeering af, ‘vervullen den vreemdeling met
angstige bewondering, wanneer hij in de vochtige atmosfeer de eindelooze rijen der
flauw verlichte zuilen ziet; de bevolking spreekt van het onderaardsch paleis, van de
duizend-en-een zuilen en bevolkt de stille gewelven met booze geesten, die menigen
bezoeker op raadselachtige wijze deden verdwijnen’.
De krijgskunst is de wetenschap, die de Byzantijnen meer dan eenige andere
‘zelfstandig’ hebben beoefend. Zoo gelukte het J u s t i n i a n u s ‘met een tiende der
troepen, die Engeland gedurende den jongsten oorlog in Zuid-Afrika had,’ Italië te
veroveren. Aan Byzantium zou het onmogelijk zijn geweest gedurende vele eeuwen
zich eerst de van alle zijden opdringende barbaren, vervolgens de Perzen, daarna de
Saraceenen van het lijf te houden, indien zijn leger niet door voortreffelijke
bewapening had uitgemunt en zijn veldheeren hun taktiek niet telkens geregeld
hadden naar de zorgvuldig bestudeerde wijze van oorlogvoeren der omliggende
volken. Bewondering verdient het, dat de samenstelling van het Grieksche vuur,
waaraan de Byzantijnen in hun strijd tegen de Saraceenen zoo menigen triumf te
danken hadden, eeuwenlang, noch door verraad, noch door omkooperij, ter kennis
van den vijand is gebracht. Ook daaruit blijkt, dat de beste tradities van het
Romeinsche leger in het Byzantijnsche rijk bleven voortleven.
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Toch zou wellicht het Imperium aan allerlei stormen niet zoo lang het hoofd hebben
kunnen bieden, als het niet door zijn uitnemende rechtspraak en zijn degelijk
opgeleiden staf van ambtenaren een groote mate van innerlijke hechtheid had bezeten.
Slechts onder enkele onbekwame keizers, vooral in de latere eeuwen, was een
noodlottig favoritisme, hetwelk aan onbekwame creaturen van hofgunst hooge posten,
zelfs bij het leger, deed toevertrouwen, een bron van zwakte en verderf.
Aan godsdienstige geestdrift haperde het Byzantium bij voorkomende gelegenheden
niet. Toen het kruis, waaraan Jezus was gestorven en dat de christelijke moeder van
C o n s t a n t i j n den Groote op Golgotha had doen opgraven, door de Perzen veroverd,
toen door dien geduchten vijand Syrië, weldra ook Egypte bezet, Jeruzalem ingenomen
was, wanhoopte H e r a c l i u s aan de toekomt van Oost-Rome en wilde hij Carthago
tot zijn residentie maken. Op dat gewichtig oogenblik traden kerk en volk
tusschenbeide; het op de openbare kassen levend proletariaat vereenigde zich met
den Patriarch om H e r a c l i u s te bezweren nimmer de heilige stad van
C o n s t a n t i j n te verlaten. De menigte, die zich voorheen met onderhoud uit
bedeeling had vergenoegd, wilde thans in een kruistocht tegen de Perzen haar brood
en zoo mogelijk ook den Hemel verdienen. Inderdaad slaagde H e r a c l i u s er in na
een geweldige worsteling van zes jaren de Perzische macht geheel en al te vernietigen.
Het palladium der Christenheid werd heroverd, de gehate vuurvereerders sneuvelden
bij tienduizenden, de geboorteplaats van hun profeet Z a r a t h u s t r a werd met den
grond gelijk gemaakt. Zoo kwamen Klein-Azië, Syrië, Egypte andermaal in de macht
van Nieuw-Rome. Toen H e r a c l i u s in 628 als een Oud-Romeinsche triumfator
zijn intocht in Constantinopel hield en naar de Aya Sofia trok, had hij alles bereikt
wat hij wenschte. Als ‘de verlosser der Kerk’, als ‘de ridder bij Gods genade’ bleef
hij voortleven in het volksgeloof. Deze merkwaardige man, met buitengewone
krijgsmansgaven bedeeld, was een echte dweper; hij toonde zijn fanatiek geloof in
zijn afschuw van de Joden, die hij
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in grooten getale liet dooden, en in zijn vast vertrouwen op een niet door
menschenhanden gemaakt beeld van de H. Maagd, dat hij op al zijn tochten met zich
voerde.
Wat is het, dat het geloof in de eeuwigheid van Nieuw-Rome ten slotte heeft te
schande gemaakt? Natuurlijk denkt hier ieder in de eerste plaats aan de veroveringen
van den Islam, door welke, nog bij het leven van H e r a c l i u s , een groot deel van
diens werk weder werd vernietigd. Doch een zoo machtig rijk gaat niet te gronde
enkel door uitwendig geweld. Wie de vraag beantwoorden wil, waarom de
geschiedenis van Byzantium ons geen luisterrijk stijgende beschaving te aanschouwen
geeft, zal bij zorgvuldige lezing van het boek van Dr. H e s s e l i n g het juiste antwoord
vinden.
Een eerste bron van zwakte was het coquetteeren met de oudheid, waaraan
Byzantium's beschaving zich schuldig maakte. In de vijfde eeuw slaagde het Grieksch,
de volkstaal, er in het Latijn, de hoftaal, de taal der administratie en van het leger,
op zijde te dringen. Maar de eigenlijke, de levende volkstaal kwam niet in de
letterkunde tot haar recht. De kloof tusschen het gesproken en geschreven Grieksch,
die uit het begin der Alexandrijnsche periode dateert en na den dood van
A l e x a n d e r d e n G r o o t e steeds wijder was geworden, bleef zorgvuldig
gehandhaafd. Het werd de groote kunst voor allen, die de pen voerden, oude vormen
te gebruiken, welke uit de levende taal geheel verdwenen waren, en zoo de letterkunde
tot een privaatjacht van enkele ingewijden te maken, tot een terrein, dat voor de
massa der bevolking geheel ontoegankelijk was. Terwijl in de eerste eeuwen onzer
jaartelling er belangrijke wijzigingen in het vocalisme hadden plaats gegrepen en de
aard van het accent geheel veranderd was, bleven de schrijvers hechten aan de Attische
vormen, welke niet alleen in strijd waren met de gesproken taal, maar ook kwalijk
voegden bij den Christelijken godsdienst, want deze gebood aan de armen van geest
de waarheid te verkondigen
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in een voor hen verstaanbaren vorm. ‘Het kan ons niet verbazen, zegt Dr.
H e s s e l i n g terecht, dat onder den druk van het reactionaire atticisme de nieuwe
Christelijke denkbeelden geen dichters inspireerden, die den verheven eenvoud der
Bergrede of de diepzinnigheid der Gelijkenissen evenaarden.’ Natuurlijk konden
geleerde en begaafde mannen ook binnen de grenzen van het classicisme tot hun
tijdgenooten schoone en behartigenswaardige dingen zeggen, maar voor de groote
massa bestonden hun geschriften niet. De geschiedenis der Byzantijnsche letteren
vertoont ons een eindelooze maskerade van auteurs, die zich tooien met de
pronkgewaden van het voorgeslacht. Hun liefde voor het oude onthield aan hun
literaire kunst licht en leven en zij hebben hun taak om een museum te redden, waaruit
Westelijk Europa later zou kunnen leeren, vervuld met opoffering van het beste,
waartoe zij zelve in staat zouden geweest zijn.
Aan het onderwijs gaf de averechtsche vereering van vroegere taalvormen natuurlijk
een verkeerd karakter. De streng-historische spelling van het Grieksch, dat juist in
zijn samenstel van klanken zoo sterk gewijzigd was, offerde de beste schooljaren op
aan de orthografie. Zonder spelfouten te schrijven was de groote kunst, die maar
enkelen zich wisten eigen te maken. Het onderwijs had alle voeling met het leven
verloren.
Ondanks hun vaardigheid in het knutselen zouden de prozaschrijvers van Byzantium
op mannen als D e m o s t h e n e s en T h u c y d i d e s een dergelijken indruk hebben
gemaakt als een Parijzenaar ontvangt, wanneer hij zijn taal door zonen van Albion
hoort spreken. Immers de rhythmus van het proza der klassieken werd door de lengte
der syllaben bepaald, terwijl hun Byzantijnsche navolgers in hun zinnen een rhythmus
gebruiken, die naar de intensiteit van het accent geregeld is. ‘Wel een bewijs, dat
men voor het intiemere deel van de kunst der oude auteurs geen gevoel meer had.’
Bij de poëten moesten handigheid, geduld en vernuft als surrogaat van dichterlijke
bezieling dienen. Gelijk men
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er de geheele middeleeuwen door en tot op onzen tijd in geslaagd is, gelukte het ook
toen verzen te bouwen naar het antieke systeem van lange en korte lettergrepen.
Sommigen stelden zich nog hooger of eigenlijk zotter eischen. Ze zorgden er voor,
dat de verzen bij het inspringen der regels de gedaante van een vaas vertoonden; ook
werden verzen geschreven, waarvan elke regel alle letters van het alphabet bevatte,
of, van achteren naar voor gelezen, hetzelfde behelsden; ondernemende poëten
verzonnen laddergedichten, waarbij het laatste woord van elken versregel terugkeerde
als aanvang van den volgenden, enz. Toch stonden die knutselaars juist door hun
kennis der Oudheid hooger dan de gelijktijdige Westersche monniken, eenzame
beoefenaars der letteren te midden van een omgeving, waar het vuistrecht gold.
De virtuositeit, door sommige Byzantijnsche dichters bereikt, was zoo groot, dat
men in ernst de vraag stelde wie beter verzen maakte: E u r i p i d e s of P i s i d e s !
Toch was de laatste, ondanks zijn onbetwistbare knapheid in de kunst om zijn eigen
taal geweld aan te doen, op de keper beschouwd slechts ‘een legkaartgenie.’
Over de dichters van kerkelijke liederen is het oordeel van Dr. H e s s e l i n g ietwat
gunstiger. Voor de gemeente en het kerkgezang waren de oude kunstvormen geheel
onbruikbaar; de praktijk noopte dus hier zich niet te bekommeren om hetgeen eertijds
lang of kort was en liever coupletten te vormen, waarvan de verzen uit een gelijk
aantal lettergrepen bestonden. Accent en soms rijm brachten leven en beweging in
deze poëzie, welke door muziek begeleid werd. Door de Byzantijnen zelve werden
echter zulke hymnen, waaraan het antieke metrum ontbrak, tot het proza gerekend
en op hun voetspoor is men daarmede tot in onze eeuw voortgegaan, ofschoon het
duidelijk is, zegt Dr. H e s s e l i n g , dat zij in gebonden taal met inachtneming van
groote regelmaat geschreven zijn. Om ons een juist begrip te geven van dezen
eigenaardigen dichtvorm, den eenigen, waarin de Byzantijnsche dichtkunst iets van
beteekenis heeft geleverd, heeft Dr. H e s s e l i n g de moeite
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genomen enkele coupletten van een hymne met behoud van het oorspronkelijk metrum
in het Nederlandsch te vertolken. Hij heeft daarmede een taak verricht, waaraan tot
dusverre nog niemand in Europa zijn krachten had besteed. Alles wat hij mededeelt
over R o m a n o s , ‘den Vorst der meloden,’ die door de Grieksche Kerk onder haar
heiligen werd opgenomen, is nieuw en vestigt de overtuiging, dat hier althans het
wezenlijke van poëzie, innigheid en eenvoud, niet geheel ontbreekt. Intusschen staat
ook deze dichter nog sterk onder den invloed der rhetoriek; wel ontworstelt hij zich
aan de kunsttaal, maar hij blijft toch een leerling der sophisten. Vandaar in bijna elke
hymne spitsvondigheden en woordspelingen, die enkel uitingen van valsch vernuft
zijn. Om slechts één voorbeeld te noemen: Maria vraagt het Woord haar ‘te woord’
te staan. De rhetor, die in elken Griek schuilt en zelfs S o p h o c l e s verleidde, zegt
Dr. H e s s e l i n g , om A n t i g o n e te laten uiteenzetten, dat een echtgenoot
gemakkelijker te vervangen is dan een broeder, verlokt R o m a n o s om, waar taal
van gloeiende hartstocht verwacht mocht worden, een vernuftige redeneering te doen
hooren. Zoo laat hij P o t i f a r 's vrouw tot den kuischen J o z e f zeggen: ‘Gij zijt
mijn slaaf, gij moet mij dienen. Word de meester van uw meesteres,’ enz.
Tot voor kort was de Grieksche kerkelijke poëzie in Westelijk Europa geheel
onbekend. Dit geldt niet van de Byzantijnsche historieschrijvers als P r o c o p i u s ,
den secretaris van B e l i s a r i u s . Toch spreekt het van zelf, dat Dr. H e s s e l i n g
ook hier ten gevolge van zijn degelijke bronnenstudie den lezer frissche en nieuwe
mededeelingen weet te doen. Met de Byzantijnsche historici, die van hun Grieksche
modellen behalve het nabootsen der oude vormen een degelijke methode van
onderzoek hadden geleerd, blijkt hij zeer ingenomen te zijn. ‘Wetenschappelijk, zegt
hij, staan velen hunner hoog.’ Deze historici waren voor een goed deel tevens mannen
van de daad, vorsten, generaals, ministers, diplomaten; zelve hadden zij aan de
gebeurtenissen, die zij beschrijven, een werkzaam aandeel genomen; zij verstaan de
moeielijke kunst om getuigenissen te wikken en te wegen.
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Vandaar dat hun verhalen betreffende de oorlogen met Vandalen, Goten, Perzen enz.
het gezond verstand en de scherpzinnigheid ten toon spreiden, welke men in de school
des levens erlangt. Zij verstaan andere toestanden dan die te midden waarvan zij
verkeeren en toonen in den regel een rustige onpartijdigheid tegenover Heidenen en
barbaren. Toch komt zelfs bij P r o c o p i u s , den P o l y b i u s van zijn tijd, de
ketterhater voor den dag, wanneer hij over de Arianen spreekt. Orthodoxie was steeds
de hoofdtrek der Grieksche kerk en is dat nog heden ten dage; de overheersching
van verstandelijke redeneering in geloofszaken deed in de oudheid menige wegens
onrechtzinnigheid vervolgde provincie voor het Byzantijnsche rijk verloren gaan.
De historici schreven slechts voor een kleinen kring, daar zij zich ‘zooveel mogelijk
en met dezelfde slaafsheid als waarmede bij ons H o o f t Ta c i t u s volgde’ bij hunne
Oud-Helleensche modellen, H e r o d o t u s of T h u c y d i d e s , X e n o p h o n of
P o l y b i u s , aansloten. De kroniekschrijvers hebben een geheel ander doel voor
oogen. Zij zijn voor een groot deel monniken, die van het leven weinig zagen. Hun
taal is veel minder naar antiek model vervormd; sommigen schrijven zelfs nagenoeg
op dezelfde wijze als zij spreken; maar van critiek is bij hen geen sprake. Van het
werk van J o h a n n e s M a l a l a s zegt Dr. H e s s e l i n g : ‘Alleen het onvermogen
van het groote, onbeschaafde publiek om de in archaïstischen vorm geschreven
werken der historici te lezen, gepaard aan zijn welbehagen in gemengd nieuws,
verklaren den opgang dien dit zinneloos gewawel gemaakt heeft.’ Toch is ook deze
prulschrijver belangwekkend, omdat uit zijn werk blijkt, dat den tijdgenooten de
oudheid voorkwam als een periode, waarmede men voor goed gebroken had. De
Olympische goden golden niet meer als demonen, maar een kinderachtig euhemerisme
maakte hen tot koningen en verklaart den hun vroeger gewijden eeredienst op
rationalistischen trant. Zoo heet het, dat D i o n y s o s vergood werd, omdat hij een
knap landbouwer was, die den menschen het gebruik van den wijnstok had doen
kennen. Ook is de taal van M a l a l a s uit een linguistisch
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oogpunt hoogst belangrijk; zij vloeit b.v. over van Latijnsche woorden, die niet
vertaald werden om de eenvoudige reden, dat de schrijver ze voor zuiver Grieksch
hield.
Zoo treffen we dus in de Byzantijnsche letterkunde twee stroomingen aan: de
streng klassicistische en de meer populaire. Er is een groep van schrijvers, die alleen
de taal kennen, welke op oude perkamenten is overgeleverd, zij hebben voor moderne
begrippen antieke namen en richten zich tot den kleinen kring van heel- of
halfgeleerden; daarnaast staat de kleine groep van hen, die tot allen spreken, minder
aan de oude vormen hechten en meer ruimte laten voor persoonlijke keuze. Bij de
mannen der eerste richting heerscht stijfheid, ijdelheid, onwaarachtigheid, bij die der
tweede onbeholpenheid, ruwheid, bekrompenheid van geest. Hier hebben wij den
sleutel van de middelmatigheid der Byzantijnsche letterkunde.
Toen er eindelijk in de twaalfde eeuw literatuur in de volkstaal ontstond, literatuur
in het idioom, dat zoowel door den Keizer als den bedelaar gesproken werd, was de
macht van het Byzantijnsche rijk reeds gebroken en had de heerschappij zoowel der
Muzelmannen als der Frankische Baronnen op vele plaatsen wortel geschoten. De
uitgesproken bedoeling was toen om de taal van het werkelijke leven zoo getrouw
mogelijk weer te geven. Doch daarin ligt niet opgesloten, dat men in dat opzet is
geslaagd. ‘Wie nooit anders dan echt en onecht Oud-Grieksch gelezen heeft, kan de
woorden, die hem bij het spreken op de lippen komen, niet vinden, als hij schrijft.
Onbewust doet hij allerlei concessies aan de op school voorgeprate mode. Het gemis
van literaire traditie brengt er hem anderzijds toe vormen en uitdrukkingen te
gebruiken, die alleen in een beperkten kring voorkomen. Hier tobt de moderne lezer
met termen, die maar half te begrijpen zijn, en met vormen, die hij wantrouwt. De
wetenschap, die geen partikeltje van het Oud-Grieksch zonder monografie laat,
verwaardigt zich niet hem voor te lichten; hij gevoelt zich zeer eenzaam op een groote
heivlakte.’
Ondanks de moeielijkheden, welke zelfs een geleerde
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als Dr. H e s s e l i n g op zijn weg ontmoet bij de studie der geschriften, die de reactie
tegen het klassicisme vertegenwoordigen, weet hij ons van de satyrische gedichten,
op naam van P r o d r o m u s gesteld, en van de romanliteratuur uit deze dagen der
staatkundige en economische décadence opmerkelijke proeven mee te deelen.
Een tweede reden, waarom de Byzantijnsche kultuur in den loop der eeuwen geen
hooger vlucht heeft genomen, was het Caesaropapisme.
Dr. H e s s e l i n g doet duidelijk uitkomen, dat C o n s t a n t i j n de Groote geen
wreede huichelaar was, maar met volle overtuiging vóór het Christendom partij trok,
daar hij begreep dat het Imperium Romanum enkel door eenheid in het rijk der geesten
geschraagd kon worden. Om aan de anarchie, welke de Heidensche wereld toen op
geestelijk gebied teisterde, een einde te maken en een gemeenschappelijke overtuiging,
die een band der geesten kon zijn, zooveel mogelijk te bevorderen, nam hij allerlei
maatregelen ten nadeele van het oude geloof en ging hij b.v. het offeren tegen, zoodat
de Heidensche tempels overbodig werden. Een imperialistische natuur als de zijne
kon in gloed ontsteken voor de grootsche eenheid, welke er uit het dogmatisch
christendom sprak. Ten einde aan de geschillen, welke ook in de christelijke Kerk
heerschten, een einde te maken, riep hij in 328 het concilie van Nicea bijeen, dat
uitmaakte wat waarheid was.
Ook zijn opvolgers toonden het onmiskenbaar streven om aan de stabiliteit van
het rijk en aan de harmonie in het rijk des geestes de vrijheid van individueele
ontwikkeling ten offer te brengen. Een onafhankelijke Kerk konden deze mannen,
die hartstochtelijk begeerden alleenheerscher te zijn, niet dulden. T h e o d o s i u s de
Groote mocht zich nog verootmoedigen voor A m b r o s i u s , bisschop van Milaan,
toen deze hem wegens gepleegde wreedheden niet tot het altaar wilde toelaten, maar
in de botsing tusschen
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de geestelijke en de wereldlijke overheid, welke ten dage van A r c a d i u s plaats
greep, wist de laatste de overwinning te behalen.
Tegenover A r c a d i u s stond toen J o h a n n e s C h r y s o s t o m u s ,
eerbiedwaardig vertegenwoordiger van het beginsel, dat de verkondiger der
geopenbaarde waarheid zonder aanzien des persoons de strenge beginselen der
christelijke zedeleer heeft te handhaven. Van den kansel donderde hij tegen de weelde
en de immoraliteit van zijn omgeving, vooral van die der aanzienlijken. Zoo duidelijk
werden de toespelingen van den boetprediker op het hof en zelfs op de Keizerin, dat
doodzwijgen niet langer mogelijk was. Een concilie, door den Keizer bijeengeroepen,
zette den lastigen Patriarch af. Maar nu bleek, hoe groot de populariteit van
Chrysostomus was. Een oproer te Constantinopel maakte het noodig hem in zijne
waardigheid te herstellen. Daar hij echter voortging met te doen wat hij plicht achtte,
werd hij een paar jaar later opnieuw door een synode veroordeeld en met groot militair
vertoon naar Klein-Azië in ballingschap gebracht.
Ook bij latere botsingen wist de wereldlijke macht meestal over de Kerk te
triumfeeren. Kerk, leger en administratie hadden voortaan aan één wil te gehoorzamen.
Als de leer werd bedreigd, kon een Patriarch als hoofd der kerk zich soms nog
verzetten, maar op het leven was zijn invloed van geen beteekenis. De oppermacht
van het Imperialisme was voor goed gevestigd. In de dagen van J u s t i n i a n u s ,
toen de macht der demen, ‘het best met onze schutterijen der 17de eeuw te vergelijken’,
gebroken werd, verdween het laatste spoor van volksvrijheid.
Daarmede ging gepaard vergoding van den Keizer. De hulde, aan het hoofd van
den Staat bewezen, was niet anders dan de onder Christelijken naam voortgezette en
kwalijk verbloemde vereering van den ‘goddelijken C a e s a r A u g u s t u s .’ Door
zijn hooge roeping om de geheele aarde voor het ware geloof te winnen kreeg de
aanmatiging van den Alleenheerscher in schijn een vrome wijding: een mensch zat
op den troon en geen tempels werden te zijner
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eere gebouwd, maar ‘die mensch was de plaatsvervanger der godheid op aarde, de
gelijke der Apostelen, het hoofd van de kerk, regeerend door en met Christus, wiens
naam en beeltenis naast de zijne de munten sierde.’
Het gevolg van dit alles was, dat het Byzantijnsche rijk ons in hoofdzaak enkel
een dogmatisch, geen praktisch christendom te aanschouwen geeft. Het was allen
om de leer te doen, maar die leer was dikwijls enkel doode orthodoxie, zaak van het
verstand en niet van het gemoed. Hoe reeds in de dagen van G r e g o r i u s v a n
N y s s a de strijd over één letter harten en hoofden in beslag nam, wordt ons op
levendige wijze geschilderd door een schets van het getheologiseer te Constantinopel,
welke wij aan geen mindere dan aan den zooeven genoemden Kerkvader verschuldigd
zijn. ‘Wanneer men bij iemand geld verlangt te wisselen, geeft hij een verhandeling
ten beste over 't verschil tusschen den Zoon en den Vader; wil men den prijs van het
brood weten, men krijgt tot antwoord dat de Vader meer is dan de Zoon, en op de
vraag of het bad gereed is, wordt tot bescheid gegeven dat de Zoon geboren is uit
“Niets.”’ Bij dit theologiseerend volk kende de wansmaak soms geen grenzen,
wanneer de beeldende kunst ondernam het dogma te vertolken. Als voorbeeld diene
de wijze, waarop M a r i a P l a t y t e r a wordt weergegeven, de H. Maagd, van welke
in een hymne gezongen werd: ‘Gij werdt breeder dan de Hemelen daar gij onzen
Schepper hebt gedragen, dien geen Hemelen kunnen omvatten.’ Deze woorden gaven
aanleiding om den Christus af te beelden in het lichaam van Maria. ‘Spreekt niet,
vraagt Dr. H e s s e l i n g , uit zulk een opvatting de verstandelijkheid der Grieken,
die van Sophocles tot Romanos hun poëzie op zoo menige plaats tot proza heeft
gemaakt? Wie de Byzantijnsche kunst mystiek noemt, geeft aan dat woord een
misleidende beteekenis.’
Herhaaldelijk wordt er door Dr. H e s s e l i n g op gewezen, dat de stilstand der
Byzantijnsche wetenschap daaraan is toe te schrijven, dat de kerkelijke confessie op
alle vragen van groote beteekenis een afdoend antwoord behelsde. Uitgebreide lektuur
van de theologische schrijvers uit vroeger
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tijden trof men niet alleen aan bij de geestelijken, maar ook bij vele mannen van het
praktische leven; ‘zelfs Keizers als J u s t i n i a n u s , H e r a c l i u s , A l e x i u s I,
C a n t a c u z e n u s , waren geduchte debaters over theologische vraagstukken.’ Doch
die degelijkheid ging niet gepaard met frischheid. Ook binnen de grenzen, door het
gezag van den bijbel en de concilies getrokken, bleek de traditie machtiger dan het
onderzoek. De met logge ketenen bezwaarde geesten bleven vreemd aan alle
idealisme.
Daar de rechtzinnige belijdenis voor algenoegzaam gold, kan het ons niet
verwonderen, dat de Muzelmannen, bezield door een frisschen godsdienstigen zin,
in hun strijd met het Byzantijnsche Rijk zich soms meer christelijk gedroegen dan
de Christenen. Door Mohammet's opvolger A b o e B e k r werden Egypte, Syrië en
Perzië in korten tijd overweldigd. Om die snelle verovering te begrijpen dient men
de ontevredenheid der Syrische en Egyptische bevolking, welke door onduldbare
belastingen werd uitgemergeld, in rekening te brengen. Daarenboven waren de
Arabieren zachte meesters, tevreden met een matig hoofdgeld en, zegt Dr.
H e s s e l i n g , ‘ten minste in dien tijd, beter de Kristelijke deugden in toepassing
brengend dan haar naamgevers.’ ‘Aan kerken noch synagogen werd iets ontnomen;
godsdienstoefeningen werden toegestaan, met de eenige beperking dat 't vertoon van
kruisen en 't slaan der houten klankborden niet in 't openbaar zou geschieden. Zelfs
in de hitte van den strijd werd het leven en het eigendom der burgers en der in
afzondering levende anachoreten gespaard; alleen de priesters mochten door de
soldaten gedood worden. 't Vernielen van boomen en 't rooven van vee - van den
Peloponnesischen oorlog af een bekend krijgsmiddel der Grieken - was door A b o e
B e k r uitdrukkelijk verboden.’
Hoe geheel anders gedroeg zich nog eeuwen later B a s i l i u s II, bijgenaamd de
Bulgarendooder. Zijn lange regeering (976-1025) vormt de periode van Byzantium's
grootste macht. Het grootste gevaar in die dagen voor den Staat, het rijk der Bulgaren,
weet hij na een strijd van 30 jaren
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uit den weg te ruimen. ‘Toen volharding en krijgskunde eindelijk haar doel hadden
bereikt, werd het overwonnen land zacht behandeld; het behield zijn eigen wetten
en kerkelijke inrichtingen, maar de wreedheden die de Keizer had bedreven, vooral
't blindmaken van 15000 gevangenen, van wie hij op elke honderd er éen in 't bezit
van éen zijner oogen liet om te dienen als gids op weg naar den Bulgaarschen koning,
bleven in de herinnering voortleven, en nog thans herinnert de Bulgaarsche partij in
Macedonië gaarne aan de behandeling, die voor negen eeuwen hun voorouders van
hun medekristenen ondervonden.’
Het Christendom der groote massa was niet veel meer dan beeldendienst, welken
de geestelijkheid trachtte te verontschuldigen door op het groote verschil tusschen
vereering en aanbidding te wijzen. Te vergeefs wilde in de achtste eeuw L e o de
Isauriër paal en perk stellen aan die herleving van het heidendom. Hij en zijn
hardhandige zoon en kleinzoon bleken op den langen duur, na een strijd van meer
dan honderd jaar, niet in staat het diep ingeworteld misbruik te keeren. Een menigte
Grieken, die den beeldendienst niet wilden prijsgeven, weken naar Zuid-Italië uit,
waar zij de gewesten, die in de Oudheid Groot-Griekenland genoemd werden, op
nieuw tot Grieksch land maakten.
Onder L e o 's achterkleinzoon kwam de reactie tot uitbarsting. Keizerin I r e n e ,
die haar zoon de oogen liet uitsteken, herstelde beeldendienst en heiligen-vereering.
In het Westen was de regeering van deze misdadige vrouw een reden voor den Paus
om een nieuwen Keizer, Karel den Groote, te kronen. De eenheid van het Romeinsche
rijk, die sedert lang in werkelijkheid verbroken was, daar Byzantium en
Westelijk-Europa een verschillend dogma betreffende den uitgang van den H. Geest
beleden en het Westen in de schatting van het fijner beschaafde Oosten een rijk van
barbaarschheid was, hield nu ook op in naam te bestaan.
Bij den strijd tegen den beeldendienst, die hervorming van de Kerk tot doel had,
hadden de fanatieke monniken overwonnen. Hier moet worden opgemerkt, dat het
monnikswezen in het Byzantijnsche rijk een geheel ander karakter
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vertoonde dan in Westelijk Europa. De Grieksche monnik is het evenbeeld van den
Boeddhist, die vrouw en kinderen in den steek laat om in de eenzaamheid enkel voor
zijn zieleheil te zorgen. Zijn ideaal is niet zelfontwikkeling en bekeering der
menschen, maar het naderen tot de Godheid door middel van het strengste ascetisme.
Uit zijn geestelijke verdooving kan hij alleen opgewekt worden door wat hij als een
aanval op zijn godsdienst beschouwt. Onmachtig om de bedoelingen van de
hervormingsgezinde Keizers te begrijpen, zagen de monniken der achtste eeuw in
de besluiten, die zich tegen de symbolen richtten, een oorlogsverklaring tegen den
godsdienst zelf; hun gemoedelijkheid maakte plaats voor dweepzucht, die het volk
electriseerde. Te vergeefs trachtte Keizer N i c e p h o r u s P h o c a s (963-969) te
verhinderen, dat een steeds toenemend aantal krachtige mannen de maatschappij
verruilde voor het kloosterleven. Zijn verbod om nieuwe kloosters te stichten gold
als een beleediging Gode aangedaan en moest enkele jaren later worden opgeheven.
Sedert ging de uitbreiding van het monnikswezen voort het Rijk te ondermijnen.
Zoo ontstond er op den Mont-Athos, den heiligen berg der Grieken, een bevolking
uitsluitend van monniken, thans nog ruim 6000 in getal, verdeeld over talrijke
kloosters, waarvan de oudste uit de tiende eeuw stamt. Die berg bleef het bolwerk
van het nationale leven, toen elders allerwege Westersche invloed zich deed gelden.
Nog heden is hij als een stuk Byzantijnsch leven te beschouwen, dat beter dan eenig
museum inzicht kan geven in de kerkelijke kunst der Grieksche middeleeuwen. Aan
de laatstgenoemde worden door Dr. H e s s e l i n g talrijke merkwaardige bladzijden
gewijd. Zoo verhaalt hij van een Evangeliehandschrift, dat men in de Leidsche
bibliotheek kan gaan bewonderen en waarin een Madonna staat afgebeeld, ‘zoo zacht
van uitdrukking, zoo vroom in haar biddende houding, dat vergelijking met figuren
van F r a A n g e l i c o niet ongepast is.’ In de 11de eeuw echter begint de
Byzantijnsche kunst iets te krijgen van die hiëratische starheid, die een gevolg is van
't overheerschen der ascetische richting in de kunst der monniken,
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en die, in de latere eeuwen ontaard tot werktuigelijk formalisme, de voornaamste
oorzaak is geworden van den slechten dunk, dien men in West-Europa lang van alle
Byzantijnsche producten heeft gekoesterd.
In de geschiedenis van Oost-Rome komt geen zoodanige breuk met het Heidensche
verleden voor als de beschaving van het Westen kent. Daaraan wordt het door Dr.
H e s s e l i n g toegeschreven, dat ten slotte dat barbaarsche Westen het Oosten is
voorbij gestreefd. Een zuiverende vorst, zegt hij, heeft in het Westen geheerscht en
veel vernietigd wat waard was te blijven leven, maar voor nieuw leven tevens de
mogelijkheid geschapen. ‘Het is wellicht gelukkig, voegt hij er aan toe, dat in het
Oosten iets anders geschiedde; indien het waar is, dat geen beschaving kan bloeien,
waar niet tegenover de voortstuwende macht van jong durven een behoudende
oppositie staat, dan moet men dankbaar zijn aan het Oosten, dat als konservatieve
faktor den samenhang met het verleden heeft bewaard.’
Dat alles is goed gezegd. Het is tevens de erkentenis dat de Byzantijnsche
beschaving, buiten verband met de wereldgeschiedenis beschouwd, minderwaardig
moet heeten. Frisch, jong, edel leven heeft zij nooit vertoond; de bekoring van groote
oorspronkelijkheid is niet van haar uitgegaan. Krachtsverspilling aan grapjes, als het
maken van verzen in een doode taal of het schrijven van een kwasterigen brief aan
den Keizer bij de aanbieding van twee visschen, was in de oogen van Byzantium's
geleerden ernstig werk. Het is een veeg teeken, wanneer zoo eeuwen lang de
intellectueele aristocratie van een volk woordgeknutsel tot haar afgod maakt.
Het kerkelijk dogma hield de geesten gevangen, gelijk Dr. H e s s e l i n g opmerkt.
Maar het had ze ook omhoog kunnen beuren. Voor zoover er hier van een knellenden
band sprake mag zijn, werd hij ook in het Westen gevoeld. Doch het noodlottig
Caesaropapisme van Byzantium was de dood van alle veerkracht en gevoel van
eigenwaarde. In het Westen waren wereldlijke en geestelijke macht meer gescheiden,
stonden Keizer en Paus naast, dikwijls tegen-
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over elkander. Wie door ééne der twee machten zich bedreigd zag, slaagde er soms
in bij de andere steun en bescherming te vinden. Ook is het bekend, dat de slaafsche
zin, welke den hoogen Griekschen Klerus ontsierde, door de breuk met de Westersche
Kerk nog in verachtelijkheid toenam.
Dr. H e s s e l i n g geeft voorbeelden, hoe de mannelijke deugden in de van het hof
verwijderde gewesten bij den landadel niet uitstierven. Toch ondervonden ook de
provincies den vloek van het Caesaropapisme. Het talrijk gepeupel der reusachtige
metropolis werd op kosten der provincies gevoed, opdat het rustig blijven en den
vrede in de omgeving van den grooten Alleenheerscher en zijn hof niet zou verstoren.
Ook werd er onzinnige praal en pronk vereischt, opdat het allen menschen bekend
zou zijn, dat de Keizer als een God op aarde boven de rest der stervelingen uitstak.
Een groot deel van het Rijk werd verarmd ter wille van belangen, waarbij het niet
betrokken was. De geheele politiek werd aan het belastingstelsel ondergeschikt
gemaakt. Commissies uit de grondeigenaars, tot het heffen der belastingen gedwongen,
werden met hun persoonlijk eigendom voor het binnenkomen van het vereischte
bedrag aansprakelijk gesteld. Opdat het aantal van hen, die men zou kunnen plukken,
niet te zeer zou slinken, werden de zoons verplicht het bedrijf van hun vader voort
te zetten. Aan de eigenaars van slaven werd verboden, deze menschen, als waren zij
vee, te verkoopen, en dat was mooi, maar minder mooi, dat ook deze maatregel in
het belang van de staatskas werd genomen; opdat er gelegenheid zou zijn belasting
te heffen, moest de bodem bebouwd blijven en het aantal landbouwers op een zeker
peil gehouden worden; om die reden werd de handel in slaven verboden en werden
tevens de vrije boeren aan den grond geketend, tot lijfeigenen verlaagd. Dat alles
wekte ontevredenheid; veiligheidshalve werden daarom de natuurlijke verdedigers
van den grond, de bewoners der provincie zelve, ontwapend en werd allerwege in
het Rijk aan van buiten ingevoerde soldaten, liefst aan barbaren, daar dezen het minst
gevaar liepen met de burgers samen te spannen, de handhaving van orde en
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veiligheid opgedragen. Aan dat uitbuiten der provincies, hetwelk reeds met Constantijn
den Groote een aanvang nam, trachtte men wel soms paal en perk te stellen; zoo
verving in 716 Leo III de plaatselijke belastinggaarders door Keizerlijke ontvangers
en nu was het mogelijk regel te brengen in het heffen van belastingen. Geheel werd
er nooit gebroken met die baatzuchtige politiek, en, na eeuwen lang een bron van
zwakheid voor het rijk te zijn geweest, heeft zij het ten slotte den ondergang
berokkend. Waarom moesten de Armeniërs, die Christenen waren, van hun
onafhankelijkheid worden beroofd? Die kloeke bergbewoners waren een krachtig
bolwerk tegen de Seljuk-Turken, maar hun rijk werd door B a s i l i u s den
Bulgaren-dooder veroverd, die zoo de poorten van zijn eigen rijk voor den vijand
ontsloot.
De hartenwinnende kracht van het Byzantijnsche Christendom moet niet te laag
worden aangeslagen. Eén voorbeeld slechts. Het waren, zoo heet het, als slaven
weggevoerde Christen-krijgsgevangenen, die onder de Bulgaren de invoering van
het Christendom het eerst voorbereidden. En gewonnen werd Bulgarije omstreeks
841 voor het Christendom door den invloed van een zuster van Koning B o g o r i s ,
die als gevangene in Constantinopel was opgevoed en later vrijgelaten. Maar dit was
een werking, die van personen uitging; wanneer zoo ook de Staat christelijk ware
geweest, wanneer in den langen loop der eeuwen de rijksbestuurders zoo veel mogelijk
een mannelijke en rechtvaardige politiek hadden gevolgd, zou zeker de troon van
C o n s t a n t i j n op den duur hechter hebben gestaan. Nu dat niet het geval was, kon
geen vernis van uitwendige beschaving een duurzaam ontzag inboezemen. Het Rijk
moest wel zinken, zoodra het ophield in hoogere mate weerbaar te zijn dan zijn
talrijke belagers. Als een mogendheid, die door zwermen van energieke, schoon lager
staande vijanden omgeven is, de mannelijke deugden, dapperheid en rechtvaardigheid,
niet als de voornaamste eert, als gemakzieke vredelievendheid steeds in wijder kring
zich van de harten meester maakt, en dientengevolge de weerkracht niet voortdurend
behoorlijk verzorgd wordt, als de gewoonte
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om aanvallen af te koopen telkens nieuwe vijanden lokt en ten slotte het geld op
raakt, dan moet zoo'n staat wel eindelijk te gronde gaan.
Omgekeerd kan men zeggen, dat een klein, maar heldhaftig en echt christelijk
volk van zijn toekomst zeker is, ook al wordt het tijdelijk geknecht door een duivelsch
verbond van snoodheid en domheid. De wereldgeschiedenis is het wereldgericht.
Het vooral in onze dagen voor ons en onze stamverwanten gewichtige probleem hoe
een volkstaal en daarmede een nationaliteit te redden is, wordt door het leerzaam
boek van Dr. H e s s e l i n g opgelost.
Aanvankelijk was het door Constantijn zóó bedoeld, dat niet enkel de christelijke
dogmatiek, maar ook de Latijnsche taal het cement zou zijn, waardoor de eenheid
van het Romeinsche Imperium werd bevestigd. Rome zelf werd verplaatst naar den
Bosphorus. Met kracht zette de Keizer de pogingen door om zijn moedertaal, het
Latijn, tot de algemeene rijkstaal te maken. Volgens E u s e b i u s liet hij zijn soldaten
in het Latijn bidden. Latijn was de taal der Regeering, der administratie, zelfs in de
provincies, ook der munten, tenminste voor zoover ze van edel metaal waren; Latijn
was de taal, waarin aan het leger bevelen werden gegeven, de taal der
rechtswetenschap, de taal, waarin testamenten geschreven moesten zijn om geldig
te wezen. Toen de Keizer op het concilie van Nicea tot de Grieksche bisschoppen
het woord voerde, bediende hij zich van de taal van Rome. De Hellenen noemen zich
voortaan Romeinen, terwijl de term Hellenen meer en meer uitsluitend de beteekenis
van Heidenen erlangt.
Naar den naam veranderde dus het volk van nationaliteit; toch was die verandering
enkel schijn. Wel komen er in de inscripties der vierde eeuw het eerst een groot aantal
Latijnsche termen voor te midden van den Griekschen tekst, en dat niet alleen bij
opschriften, die in Hellas gevonden zijn, maar zelfs in Opper-Egypte en andere
plaatsen,
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die ver van het Keizerlijk hof verwijderd waren. Ook werd het Latijn door de menigte
soldaten, wier moedertaal het was, over alle deelen der beschaafde wereld verspreid.
Het Romaansch der Roemeniërs is nog op dit oogenblik een herinnering aan den
triumf, die door het Latijn in de streken ten noorden van het tegenwoordige Turkije
behaald werd. Zelfs het Grieksch van onzen tijd is een onwraakbaar getuige van de
verbreiding van het Latijn. Dr. H e s s e l i n g vermeldt dat talrijke begrippen als deur,
huis, wit, zwart, slager, bijl, enz. waarvoor eens echt Grieksche uitdrukkingen werden
gebezigd, in het hedendaagsche Grieksch door Latijnsche woorden worden
weergegeven. Ook komen er in het Nieuw-Grieksch Latijnsche suffixen voor. Uit
dat alles blijkt, dat de Latijnsche taal niet enkel bij ambtenaren en hovelingen bekend
was. Toch is een Grieksch Imperium ten slotte in de plaats van het Romeinsche
gekomen. We l mislukten de pogingen van Keizer J u l i a n u s om het zegevierend
Christendom op zijde te dringen en de Heidensche beschaving te doen herleven,
maar de Grieksche taal, die niet vijandig tegenover den nieuwen godsdienst stond,
werd van lieverlede machtiger dan de taal van het hof en de regeering. De Griekinnen,
zelfs die der hoogere standen, kenden niets anders dan Grieksch. HET GRIEKSCH
ZEGEVIERDE, OMDAT HET DE TAAL DER MOEDERS WAS.
Hierbij moet in rekening worden gebracht, dat, gelijk alle beschaafde Nederlanders
Fransch spreken, zoo alle ontwikkelde Romeinen kenners en bewonderaars der
Grieksche literatuur waren en zelve Grieksch spraken. Tenzij men dus een aanzienlijk
man aan het hof wilde worden of als magistraatspersoon carrière maken, bestond er
geen noodzakelijkheid voor de Grieken om Latijn te leeren. Zelfs kerkvorsten als
G r e g o r i u s v a n N a z i a n z e en B a s i l i u s d e G r o o t e beschouwden de
kennis der Grieksche letteren als een voorbereiding tot het recht begrip van de diepere
wijsheid der H. Schrift. Zij volgden aan de hoogescholen der vierde eeuw te Athene
en te Antiochië de lessen van heidensche rhetors en meenden in dat opzicht de
voetstappen van M o z e s en D a n i ë l te drukken, die van de wijsheid
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der Egyptenaren en Chaldeën veel hadden geleerd, vóór dat zij waardig werden
gekeurd in goddelijker licht te wandelen.
Dat in den taalstrijd het Latijn het onderspit moest delven, worde evenwel, gelijk
reeds gezegd, in de eerste plaats aan den invloed der vrouw toegeschreven. De
Romeinen, die tijdens de regeering van C o n s t a n t i j n den G r o o t e en zijn naaste
opvolgers naar het Oosten trokken, waren meestal ongehuwd en kregen dan
Griekinnen tot vrouw. Reeds in de tweede helft der vijfde eeuw was het verdwijnen
van het Latijn nog slechts een kwestie van tijd. Onder A n a s t a t i u s (491-518) werd
op de munten de waarde niet langer met Latijnsche karakters aangegeven. Zelfs voor
de rechtstaal bleek onder J u s t i n i a n u s het Latijn niet meer algemeen bruikbaar;
de groote verzameling wetten door dien Keizer uitgegeven, het Corpus Juris, werd
nog wel opgesteld in de taal van Rome, maar de toevoegsels, de novellen, waren
grootendeels in het Grieksch geredigeerd, omdat, naar het in een bijgevoegde
overweging heet, deze taal ‘de heerschende’ is. De universiteit, onder T h e o d o s i u s
II te Constantinopel gesticht, toont ook reeds aan, dat er van de alleenheerschappij
van het Latijn geen sprake meer kon zijn. Bij deze keizerlijke instelling werden tien
professoren voor de Latijnsche philologie en eveneens tien voor de Grieksche
benoemd, drie professoren in de Latijnsche, vijf in de Grieksche welsprekendheid.
Toen C y r u s onder dezelfde regeering als gouverneur van Constantinopel
kennisgevingen opstelde, bediende hij zich daarbij van het Grieksch, in die dagen
nog een nieuwigheid, welke hem den spotnaam van ‘onzen Demosthenes’ op den
hals haalde.
Reeds onder J u s t i n i a n u s moet de stad het exotisch uiterlijk gehad hebben,
hetwelk thans den bezoeker van Constantinopel treft. P r o c o p i u s vermeldt dat er
in zijn tijd 70.000 ‘barbaren’ woonden. Tot dit buitenlandsch contingent behoorde
de uit Germanen bestaande lijfwacht des Keizers. In de zesde en eerstvolgende
eeuwen was de aandrang der barbaren zóó groot, dat de Byzan-
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tijnsche beschaving alleen door het ongeëvenaard absorptievermogen van het
Grieksche volk gered werd. Avaren en Slavische stammen drongen overal Hellas
binnen tot diep in de Peloponnesus. In Griekenland schijnen dan ook een tijd lang
Slavisch sprekende centra geweest te zijn, want plaatsnamen van Slavischen oorsprong
en andere aan het Slavisch ontleende termen worden in de Peloponnesus aangetroffen.
Toch werden ook in dit geval de vreemde indringers spoedig vergriekscht, natuurlijk
niet zonder iets van hun gewoonten en hun geloof in hun nieuw vaderland inheemsch
te maken.
Tot den triumf van het Grieksche element hebben ook de verhalen der levens van
martelaren en heiligen meegewerkt, welke aan het volk tot zijn stichting door de
monniken werden opgedischt. Het boek van J o h a n n e s M o s c h u s : ‘de geestelijke
beemd’ verdient in dat opzicht des te eer vermeld te worden, daar het in het Latijn
vertaald is en zoo heeft bijgedragen om verhalen van Boeddhistischen oorsprong
naar het Westen te verspreiden.
Langen tijd was de Griek een koopman, met wien enkel de Jood wedijveren kon.
Groote schatten werden er in Constantinopel opgestapeld. Van de schildering der
aldaar heerschende weelde staat men versteld. Ter loops zij hier opgemerkt, dat
volgens Dr. H e s s e l i n g de zoogenaamde ‘Oostersche pracht en praal’ niet aan het
Oosten is ontleend, maar aan het oude Rome van den eersten Keizertijd, en vervolgens
een model geworden voor de prachtlievende beheerschers der ongeloovigen. Met
die heerlijkheid was het evenwel spoedig gedaan, toen onder de regeering van
A l e x i u s Comnenus (1081-1118), tegen de Noormannen de gevaarlijke hulp der
Venetianen werd ingeroepen. Voor den bijstand van hun marine verkregen zij
voorrechten, die de economische hegemonie over de landen van de Levant voor
Byzantium deed verloren gaan. Hun werd vergund om bijna overal in het
Byzantijnsche rijk te koopen en te verkoopen zonder tol of havengelden te betalen;
geen douane had het recht hun handelswaren te onderzoeken. Later zag de Keizer
zich genoodzaakt ook
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aan andere Italianen gelijksoortige privilegies te verleenen. Weldra hadden de
handeldrijvende republieken van het Westen, Venetië, Pisa en Genua, hun factorijen
in de belangrijkste havens. De rijkdom, die in vroegere eeuwen het Byzantijnsche
rijk de hevigste verliezen deed te boven komen, ging over in de handen van
vreemdelingen. Wel wist A l e x i u s de ridders van den eersten kruistocht aan zijn
eigen politiek dienstbaar te maken, maar ook zijn opvolger kon niet herstellen wat
verloren was gegaan: den bloei van Byzantium's handel. In de plaats van
Constantinopel waren voortaan Venetië en Genua de groote stapelplaatsen van
Perzische, Egyptische en Syrische waren, gelijk de inkomende rechten maar al te
zeer aantoonden. De nationale haat van het volk, dat zich in zijn eigen land door
vreemdelingen tot armoe en ellende zag brengen, kwam tot een zeer begrijpelijke,
maar toch afschuwelijke uitbarsting: de uitlanders werden bij honderden vermoord,
vrouwen noch kinderen bleven gespaard. Weldra vonden de Venetianen een nieuw
voorwendsel om zich tegen Byzantium te keeren; zij slaagden er in de legers, die
naar het Heilige Land trokken, tot de uitvoerders van hun eigen plannen te maken.
Terwijl bij gelegenheid van den schandelijken vierden kruistocht in 1204
Constantinopel door de kruisridders werd ingenomen en geplunderd, maakten de
Venetianen zich meester van ⅜ van het Rijk. Met praktischen zin verzekerden zij
zich het bezit van de eilanden en de havens. Vandaar dat hun heerschappij, ofschoon
ze van alle vreemdelingen het meest gehaat werden, langer van duur is geweest en
grooter invloed heeft geoefend dan die der overige Westerlingen.
Het gevolg daarvan is, dat van alle vreemde talen het Italiaansch en van alle
Italiaansche dialekten het Venetiaansch de meeste woorden aan het Grieksch geleverd
heeft. ‘Men moet, zegt Dr. H e s s e l i n g , bij het beoordeelen der vreemde elementen
van een taal minder letten op aantal dan op hoedanigheid. Doet men dit laatste, dan
blijkt voor het Grieksch uit de aan het Italiaansch ontleende woorden voor
verschillende namen van kleuren, voor abstrakte begrippen, voor graden van
bloedverwantschap, en uit het
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opnemen van verschillende suffixen, dat het verkeer tusschen de beide volken zeer
intiem moet zijn geweest’. De ondergang der Byzantijnsche marine en het verdringen
van den goederenhandel door de Italiaansche kooplieden en bankiers worden goed
daardoor geïllustreerd, dat bijna alle scheepstermen en ook handelswoorden als
‘kapitaal’, ‘kas’, ‘wissel,’ ‘krediet’, van Italiaanschen oorsprong zijn. Het purisme
der 19de eeuw heeft ze willen vervangen door woorden van Oud-Grieksch uiterlijk
en het is daarin vrij wel geslaagd, voor zoover de finantieele termen betreft, maar de
Grieksche matrozen en schippers, de sponzenvisschers en de kleine kustvaarders
hebben de benamingen en de commando's behouden waarvan hun vaders zich
bedienden, toen zij de Turksche kruisers vernielden; de Staat heeft zich verplicht
gezien de antieke termen van nieuwerwetsch maaksel, welke in zijn reglementen op
de zeevaart voorkomen, in het levend Grieksch te vertalen.
De vreemde woorden uit het Westen zijn over geheel Griekenland veel meer dan
b.v. de Slavische verspreid, ofschoon het volk en de lagere geestelijkheid tot op den
ondergang van het Byzantijnsche rijk aan de leus getrouw zijn gebleven: liever
Turksch dan Paapsch.
Toch heeft de invloed van het Westen niet kunnen beletten dat, naarmate de
vreemdelingen in aantal en macht verloren, telkens weder het zuivere Grieksch te
voorschijn kwam. ‘De Frankische burchtheeren, die zich allerwege vestigden, kwamen
het meest in aanraking met de bevolking van het platteland en leerden niet het
boeken-Grieksch der Byzantijnen, zooals het kleine aantal hunner landgenooten in
het Westen, die met de Grieksche taal kennis maakten, maar het eigenlijke
volksidioom’. Zoo ontstond er een taal, die overrijk was aan Fransche woorden en
in een mengelmoes als het Engelsch zou zijn overgegaan, indien het aantal Frankische
vrouwen niet zoo gering ware geweest. Maar de Grieksche taal van onzen tijd toont
door het bijna ongerepte van hare vormen, dat het aan geen vreemde spraak gelukt
is een blijvenden overheerschenden invloed te oefenen.
Nergens heeft de Frankische heerschappij dieper wortel
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geschoten dan op Cyprus. Zij heeft hier drie eeuwen geduurd. De beschaving van
het Westen verspreidde zich in die mate over het geheele eiland, dat het met het
volste recht een Fransche kolonie kon heeten. Gothische kathedralen, herschapen in
moskeeën, vindt men allerwege. De hoofdkerk te Nicosia is een kopie van de
Notre-Dame te Parijs, de kathedraal van Reims was het voorbeeld voor de kerk te
Famagousta, in welke de koningen van het eiland gekroond werden. Vandaar dat de
bouwvallen van het eiland gewichtige diensten bewijzen ter rekonstruktie van een
belangrijk tijdperk der Fransche architektuur, voor hetwelk de gebouwen in Frankrijk
zelf door oorlogsgeweld vernield of beschadigd zijn. Daarnaast vindt men op Cyprus
de overblijfselen van de kunst der Venetianen, die er na de Lusignans heerschappij
hebben gevoerd. Te midden van al deze monumenten treft men weinig aan, dat zuiver
Byzantijnsch is. Men zou dus verwachten dat hier de Grieksche taal verdrongen
ware. Toch vertoont het dialekt van het eiland in zijn vormen nauwlijks een enkele
eigenaardigheid, welke men uit Romaanschen invloed met zekerheid kan afleiden.
In de rechtsboeken der middeleeuwen komen een groot aantal aan het Fransch
ontleende woorden voor, maar de meeste zijn uit het hedendaagsche idioom weder
verdwenen. Zoo leert ook Cyprus, dat het Hellenisme onverwoestbaar is. Een aldaar
vereerde heilige heet St. Joris de Uitbanner. Dr. H e s s e l i n g weet ons te verhalen,
dat volgens het heerschende geloof een handvol aarde uit zijn kerk in het huis van
een vijand gestrooid de macht heeft dien laatste te verdrijven. Hij voegt er aan toe,
dat er aarde van St. Joris in de tempels der Latijnen, in de kerken der Romanen, in
de moskeeën der Turken gestrooid schijnt en dat door de wegdringende kracht van
dit wonderkrachtig stof zelfs de stad van Constantijn aan de Hellenen zal worden
terugegeven, tenzij de Slaven, de jongste zonen der orthodoxe Kerk, die niets van
den Heilige te duchten hebben, dit verhoeden door, wanneer de ekonomische
zelfmoord van Turkije voltooid zal zijn, zelve Constantinopel in bezit te nemen.
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Zoo is dus, vooral door den invloed der vrouw, met de Grieksche taal de Grieksche
nationaliteit gered. We spreken hier van Grieksche nationaliteit, want wat de politiek
in het oude Hellas niet vermocht had, dat wist de orthodoxe kerk in het leven te
roepen: een eenheid der geesten, die in stand bleef, ook toen het Byzantijnsch
Imperium was te gronde gegaan.
In den ouden tijd placht men, wanneer men een boek aan den man wilde brengen,
voorbijgangers binnen te roepen om hun er een gedeelte van voor te lezen. Ik vlei
mij met goeden uitslag in het bovenstaande hier en daar een dergelijke methode ten
behoeve van het schatrijk en keurig geschreven werk van Dr. H e s s e l i n g te hebben
toegepast; ik waag het te hopen dat allen, die van dit artikel zullen hebben kennis
genomen, zich het genot zullen verschaffen door de lektuur van het boek te ontdekken
welk een buitengewonen dienst de hooggeleerde en talentvolle schrijver door zijn
schildering van de geschiedenis en de beschaving van Byzantium aan den
wetenschappelijken roem van het kleine Nederland heeft bewezen.
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Dante in het Paradijs
Door Dr. J.D. Bierens de Haan.
I.
Du hast in mir den edlen Trieb erregt
Tief ins Gemüth der weiten Welt zu schauen;
Mit deiner Hand ergriff mich ein Vertrauen,
Das sicher mich durch alle Stürme trägt.
Mit Ahnungen hast du das Kind gepflegt,
Und zogst mit ihm durch fabelhafte Auen;
Hast als das Urbild zartgesinnter Frauen
Des Jünglings Herz zum höchsten Schwung bewegt.

Deze verzen konden een loflied zijn van D a n t e aan B e a t r i c e ; maar ze zijn van
den dichter, die in nieuwen tijd aan D a n t e het meest verwant is: N o v a l i s . Aan
N o v a l i s ' persoonlijkheid ontbreekt de infernale zijde; hij zou geen reis door de
Hel aanvangen; maar in D a n t e is hoofdzaak het Paradijsisch karakter, dat ook in
N o v a l i s was. En nu wij met D a n t e in het Paradijs gaan, komen ons de versregels
van N o v a l i s als een schoone aanhef voor. D a n t e s geest vertoeft bij voorkeur in
de hemelsche wereld met B e a t r i c e . Zijn ‘Vita Nuova’ reeds spreekt van ‘de
uiteinden der zaligheid’ en men vergist zich niet, zoo men van de drie Poëmen der
Divina Commedia, de
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Paradiso het meest D a n t e s k noemt; de zielsaandoening uit Dantes jeugd, de
extatische liefde, is hier het meest tot lied geworden. Het blijkt dat deze dichter tot
zijn hoogeren leeftijd toe, niettegenstaande de bitterste ervaringen, ongedeerd het
schoonste zijner jeugd in zijn hart bewaard heeft: de Paradiso is het groote lied ter
verheerlijking van de ideale Beatrice.
Voor eenigen tijd schreef ik in dit tijdschrift een studie over ‘D a n t e op den
Louteringsberg’. Daarin werd het tweede poëem der Divina Commedia (de Purgatorio)
beschouwd als poëem van het menscheleven: het leven voorgesteld als een opgaande
levensreis uit den afgrond der levensondervinding (Inferno) naar de berghoogte der
Volkomenheid (Paradiso).
In denzelfden zin kan het derde Poëem, de Paradiso, niet een levensdicht genoemd
worden. Het leven in zijn opgang van laagte naar hoogte wordt er niet beschreven
doch verondersteld. Maar als D a n t e zijn geestelijk levensproces als zoodanigen
opgang zich indenkt, wat blijft hem daarboven? Wat is het waarheen de opgaande
weg leidt, doch dat zelf als het allerhoogste boven dien weg gesteld is? Immers: de
opperste aandoening, dat is de tot religie geheiligde aandoening der liefde voor
B e a t r i x . Zoo zal de Paradiso zijn de hoogste liefdezang.
Deze opvatting wordt bevestigd door hetgeen D a n t e in de Vita Nuova over zijn
dichterlijk voornemen kenbaar maakt. Op het einde daarvan schrijft hij: ‘Zoo, indien
het volgens welbehagen zij van Hem, door Wien alle dingen leven, dat mijn leven
nog eenigen tijd dure, hoop ik te zeggen van haar (B e a t r i c e ) hetgeen nog nooit
gezegd is van eenige vrouw. En behage het Hem, die Heer der genade is, dat mijn
ziel gaan moge om te zien de glorie harer Vrouwe, de gezegende B e a t r i c e , die in
verheerlijking aanschouwt het aangezicht Desgenen, qui est per omnia saecula
benedictus.’
Het voornemen der dichterlijke lofzegging van B e a t r i c e is in de Inferno, noch
in de Purgatorio verwerkelijkt; de laatste zangen der Purgatorio strekken wel
derwaarts, maar
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het gedicht niet als geheel. Er blijft slechts de Paradiso over, waartoe de twee
voorafgaande zangen toebereiding zijn. In de Paradiso heeft D a n t e het plan
volvoerd, dat de liefde voor de Vrouw hem ingaf.
Deze liefde is Platonisch, zooals P l a t o haar opvat in het Symposion: van de
aanschouwing van het schoone lichaam stijgt men op tot algemeene aanschouwing
der schoonheid, totdat de idee van het schoone bereikt is, en de mensch in
bewonderende liefde voor de idee ontsteekt. D a n t e s liefde is een stijging des
gevoels, beginnend bij de bewondering voor B e a t r i c e P o r t i n a r i , opklimmend
tot de vereering voor de B e a t r i c e -idee, d.i. voor de eeuwige schoonheid en
volmaaktheid die zich in B e a t r i c e belichaamt, en vandaar overgaande tot de
verheerlijking Gods. Maar het konkreet gevoel der liefde voor B e a t r i c e
P o r t i n a r i blijft in deze gevoelsstijging na en houdt in het gedachtenproces den
liefdegloed brandende.
Deze opvatting der liefde heeft D a n t e gemeen met de dichterschool zijner jeugd,
waar G u i d o G u i n i c e l l i van Bologna het hoofd was, en die de middeleeuwsche
theorie der liefde op hooger plan hief door vergeestelijking. Men noemde deze poezie,
waarin G u i d o C a v a l c a n t i , C i n o d a P i s t o j a en anderen, volgers waren
‘de zoete nieuwe stijl’. Haar lijfspreuk was ‘de Vrouw minnen als ware zij Ster’1).
D a n t e de poëtische opvatting dezer dichters weer zoovele graden verhoogend,
schreef de Divina Commedia òm de Paradiso, en de Paradiso als hoogste liefdedicht
voor B e a t r i c e .
Deze opvatting van de Paradiso als lied der verheerlijking van B e a t r i c e , bedoelt
niet een willekeurig uitknippen van sommige passages des gedichts als de schoonste,

1) Vergelijk hiervoor Revue des deux Mondes 1er Mars 1902. Autour de la Comédie Dantesque
par Mlle. L u c i e F é l i x F a u r e .
Al cor gentil ripara sempre Amore
Come a la selva augello in verdura.
Cosi lo cor, ch'e fatto da Natura
Schietto, puro e gentile,
Donna, a guisa di stella, lo innamura.
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waarna het grootste deel als ongenietbare rest buiten beschouwing bleef. Geenszins;
evenmin als Inferno of Purgatorio worde D a n t e 's Paradiso terwille van eenige
passages geduld; maar het worde genoten als geheel: de dichter vraagt geen genadige
aanneming om eenige schoonheden, die wij wel zoo goed zijn uit zijn arbeid te
verzamelen, zijn arbeid zelf moet worden aanvaard. De Paradiso als geheel is een
weloverlegde en welsamenhangende kompositie en zoo wij deze niet als geheel
begrijpen, begrijpen wij haar in het geheel niet.
B e a t r i c e de vrouw is in D a n t e s hart gegroeid tot B e a t r i c e de idee; de
historische werd tot ideale B e a t r i c e . De Purgatario-reis was een opklimmen totdat
D a n t e harer waardig werd. Nu hij harer waardig is, ligt zijn zedelijke levenstoename
achter hem; hij heeft des levens hoogtestand bestegen; vereenigd met haar in het
hoogste leven opent zich voor den minnaar een ideale wereld. De beschrijving dezer
wereld is de ware lof voor Beatrice, wier gemeenschap hem deze wereld ontsluit.
Paradiso, Paradiso celeste, hemelsch Paradijs - zoo is deze wereld genoemd.
Men ziet dus dat wij, de Paradiso opvattend als liefdezang voor Beatrice, daartoe
met het geheel des poeems niet de hand lichten, maar juist een blik openen om het
geheel te verstaan. Wij houden ons dus ook hier aan de psychologische interpretatie,
die wij bij de Purgatorio toepasten: D a n t e geeft geen dogmatiek, beschrijving van
hoe de hemel is ingericht (elders: hoe de louterings-plaatsen zijn ingericht) maar
beschrijving van inwendig leven: de verbeeldings-wereld van den door B e a t r i c e
verhoogden mensch. Hij verkondigt: toen ik de laagte mijns levens overwon in
loutering, en des levens zedelijke hoogte besteeg, opende zich voor mijn geest een
Paradiso van gedachte en verbeelding, waarin ik met B e a t r i c e ging.
Door de Verheerlijking der Vrouw als diepste bedoeling van den dichter op te
vatten, hebben wij tevens blootgelegd, waar de D a n t e s k e dichting in Dantes leven
zelf haar oorsprong heeft. Zoo is de levenswaarde van dit dichtstuk verzekerd; het is
geen scholastiek of studeerkamerwerk
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al mag het hier en daar wat dogmatiseeren: het is levensuiting van een zeer
dichterlijken en zeer diepdenkenden, een zeer grooten mensch.

II.
Het eerst nemen wij de verhouding van D a n t e tot B e a t r i c e in beschouwing,
omdat hier de levenspolsslag des poeems hoorbaar is. Wat treft ons nu daarbij in
vergelijking met D a n t e s liefde in de Purgatorio? Immers: de afwezigheid van het
verlangen. In de Purgatorio was D a n t e s liefde liefdesverlangen. Zie slechts hoe
hij het louteringsvuur vermag te doorschrijden, doordat Ve r g i l i u s hem toespreekt
‘dit alleen scheidt u nog van Beatrice’. Het verlangen geeft aan D a n t e s verzen en
verbeelding die emfaze, die zwelling des gevoels, waarmeê woorden en versregels
varen als met de zwellende zeilen van het voortgedreven schip:
Ad ogni passi poi
Al volo mi sentia crescer le penne!

dit Purgatorio-vers ontleent aan het verlangen zijn geweldig enthoesiasme. Verwacht
echter dezen gevoelstoon in de Paradiso niet; zoo hier verlangd wordt, is het alleen
verlangen om te begrijpen. De Verlangde is bereikt, en evenmin als er tegenstand of
bezwaar is, evenmin is er streving. Toch blijft het woord waar dat D a n t e van
zichzelf sprak:
Io mi son un che, quando
Amor mi spira, noto, ed a qual modo
Che detta dentro, vo significando.1)

Maar de liefde, zonder het verlangen is de vereering. Vereering voor de Verhevene,
vereering voor haar glanzende oogen, vereering voor haar hemelschen glimlach.
B e a t r i c e 's glimlach is een groot element der Danteske verbeelding en beduidt
meer dan een persoonlijke bekoorlijkheid: is niet B e a t r i c e zoowel idee als vrouw?
Zoo is de glimlach van

1) Purg. XXIV 52. Ik ben er een die, als de liefde mij inblaast, oplet en op de wijze die zij mij
voorzegt, volg ik met uitlegging.
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B e a t r i c e de schoonheid der idee, dat is der ideale wereldorde, die in haar voor
D a n t e openbaar is:
Toen zag mij Beatrice aan met oogen
Van liefdevonken vol, en goddelijk,
Zoodat ik, als verdwaasd, het hoofd gebogen
En overweldigd voor haar zijwaarts wijk.1)

of:
Zij overstraalde mij met zulken lach,
Die zelfs in pijn des vuurs een mensch zou zaalgen2)

en:
Haar lach der oogen brandde zulkerwijs
Dat ik vermeende met mijn oog te peilen
Den grond der zaligheid en 't Paradijs3)

De gloed van vroeger tijden is gewijzigd; in de wereld waarin D a n t e met B e a t r i c e
vereenigd is, is het fluweelen duister der nacht niet meer en de fulpen zin-aandoende
schaduwen zijn er opgeheven, geen ultra donkere en brandende kleuren; het is al
lichter, effener, klaarder geworden en meestal is er een beschouwelijkheid die de
ontroering tempert.
Toch trilt de stem des dichters van verrukking tusschen veel koele reflexies door
en de verrukking is om den wille dezer vrouw. Eenige voorbeelden mogen hiervan
getuigen. B e a t r i c e vertoont zich eens aan D a n t e in verhoogden glans en spreekt
tot D a n t e :
Nu ik mij openbaar in liefdegloed
Naar hooger wijze dan men vindt op aarde,
Bezwijkt uw oog waar het mijn glans ontmoet:
Verwonder niet! Want deze liefde baarde
't Volmaakt aanschouwen dat, naar 't hooger haalt
Met liefdedeugd haar schouwkracht evenaarde.
Wel zie ik hoe alreede nederstraalt
In uwen geest het eeuwig licht van boven
Dat liefd' ontsteekt zoodra 't in zielen daalt.4)

1)
2)
3)
4)

Par. C. IV. 139-142. De vertalingen zijn van den schrijver van dit opstel.
C. VII. 17.
C. XV, 34-36.
C. V 1-9.
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En als antwoord kan gelden wat D a n t e in den voorafgaanden zang tot B e a t r i c e
sprak1):
O Bruid van d'eersten Minnaar, Godgewijde!
(Zoo sprak ik toen) uw woord is d'overvloed
En vuurt mij aan tot levendigst verblijden!
Zoo diep ontspringt geen wel in mijn gemoed,
Dat ik uw gunst met gunste weervergelde Maar Hij die weet en die vermag, vergoed'!
Hoe zie ik nu dat slechts de Waarheid melde
Het licht dat menschlijk intellekt verzaadt:
Gij die al 't ware in U te zamen stelde
Zijt de Spelonk, waar 't hart in rusten gaat.

Die waarheid is B e a t r i c e , Leidsvrouw en Leerares, en de eerste Minnaar is God.
Het is inderdaad de zaligheid, zuivere vreugde, die D a n t e in haar nabijzijn en naar
haar gelaat opziende ondervindt:
Mijn hart vol liefde, vindend in mijn Vrouwe
Al nieuwe vreugden, zocht haar aangezicht,
In hevige verlangst van weeraanschouwen Heeft ook natuur en kunst veel schoonheidswicht,
Die 't oog verlustig' en den geest verover'
In levend lichaam of in beeld gesticht Dit al te zaam hield geen bekoring over
Bij 't god'lijk vreugdelicht, dat mij bestraalt
Nu mij de glimlach haars gelaats betoover!2)

En uit de hoogte zijner klare gevoelswereld ziet hij naar de bemoeiingen terug der
in het aardsche levende menschen, gedreven door hartstocht, bezorgd om eer en
macht en beklaagt ze in dichterlijke strofen:
O stervelingen in bezorgden waan:
Hoe dwingt g' uzelf met valsche syllogismen
In 't lage land de vleugels uit te slaan!
D' een gaat in 't recht, wijl d' ander d' aforismen,
Een ander weer het priesterambt begeert;
En d' een de heerschappij zoekt door sofismen
Of door geweld: deez' rooft en die geneert
Als burger zich, en deez' verzaadt de lusten3)

1) C. IV 118-127.
2) C. XXVII 88-96.
3) C. XI 1-12 (‘de aforismen’ beteekent de medische wetenschap).
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Zijns vleesches, waar de derd' in haat verteert Maar ik, die al dit aardsch begeeren bluschte,
Hier opgenomen zweef in heerlijkheid
Met Beatric' aan heilge hemelkusten.

Met B e a t r i c e is D a n t e een groot gevoel van vrede deelachtig; alle wensch is
opgehouden. Hier is het hoogst menschelijke bereikt. De ethische wijsheid heeft
steeds den mensch op het hart gedrukt dat hij boven de begeerten moet zijn. Van
ouds af klinkt het ‘gij zult niet begeeren’ als een vermaan tot hooge levensrust; de
stoische filosofen vonden den toestand der apathie als volkomen wenscheloosheid,
en daarin de bevrediging des levens; het Buddhisme doodde principieeler onze
verlangensnatuur in de opwekking van het Nirwanah-gevoel. ‘Het begeeren,
ontvangen hebbende baart zonde, en de zonde voleindigd zijnde baart den dood’ zegt
J a c o b u s . Al deze leering en wijsheid bedoelt niet anders dan te verkondigen dat
de geestesrust ligt in de overwinning onzer begeerensnatuur. Zoo is dan de D a n t e
der Paradiso in de liefde zonder het begeeren den volkomen gemoedsvrede deelachtig.
Maar hij leeft daarbij tevens boven het menschelijke. Evenals de Nirwanah der Indiërs
het weten uitdooft, evenzeer heft de begeerteloosheid van D a n t e s liefde de
herinnering en de meedeelbaarheid op. Hij kan niet meer navermelden wat hij toen
gevoeld heeft; de woorden kunnen het ook niet beschrijven, in die ijle hoogten van
zwevende spekulatie houdt het woord geen stand, het menschewoord is te zwaar
voor die sfeer, het geesteswoord is te lumineus, te transparant voor den mensch; en
de dichter, die nog nagewagen wil van zijn hoogste ontroeringen, vindt slechts de
bekentenis van onvermogen èn de ijle herinnering van zijn volkomen geestesvrede.
Deze onzegbaarheid is een zoo belangrijk motief in het Paradiso-poeem, dat zij
niet slechts herhaaldelijk wordt aangewend, maar reeds in den aanhef van het gedicht
wordt voorgebracht.
De glorie van Dengeen, die houdt bewogen
Wat is, dringt door 't Heelal met stralenvlam,
En licht verscheiden in verscheiden bogen,
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Ten hemel, die het meest Gods licht vernam,
Heb ik vertoefd en zag er 't geen te melden
Vermag noch waagt wie daarvan nederkwam:
Naar maat de vlucht ten hoogste doel versnelde
Verdiepte zóo het menschelijk verstand,
Dat geen herinring dat terugvertelde.1)

En nu bepaaldelijk in de verhouding der liefde van D a n t e tot B e a t r i c e geldt
hezelfde, maar tevens de herinnering van den bereikten geestesvrede:2)
Ik wendde mij naar 't liefdezoet geluid
Van die mij troostt', en welke liefd' ik schouwde
In heilig' oogen spreek ik nimmer uit;
En niet alleen daar ik mijn woord mistrouwde,
Maar daar mijn geest zichzelf niet opwaarts leidt,
Nu niet een gids mijn gang in stijging houde
Hiervan alleen bewaar ik zekerheid,
Dat toen mijn zalig' oogen op haar staarden
Mijn liefde was van iedren wensch bevrijd.

Wij wijdden deze uitvoerige aandacht aan D a n t e 's liefde, omdat zij ons de hoofdzaak
voorkomt in het poeem. Allicht zullen velen het hemelbeeld des dichters van grooter
belang vinden: wij echter plaatsen dit in 't verband der Danteske liefde. Het is uit
kracht der ideale liefde tot B e a t r i c e , dat D a n t e om haar heen de werkelijkheid
des Hemels ziet en zichzelf daarin voelt opgenomen. Eens stond de Vrouwe, toen
zij beiden in lageren hemelkring waren met de oogen opwaarts gericht; D a n t e
verhief zijn blikken tot haar gelaat, en voelde zich in dien aanblik bovenmenschelijk
worden. Het is met woorden niet te zeggen, vermeldt hij, maar begrijp dit uit een
voorbeeld, denk u in wat de visscher G l a u c u s gevoelde, toen hij van het kruid
proevende zich voelde worden tot god onder de goden der zee3). Het aanschouwen
van B e a t r i c e brengt deze inwendige gevoelsverhooging voort, de liefde schept
een hemelsche wereld.

III.
Aleer dit hemelbeeld nader te beschouwen, vragen

1) C. I 1-9.
2) C. XVIII, 7-15.
3) C. I. 64 vvg.
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wij naar de wijze van voortgang die de Paradiso kenmerkt. In het Inferno-poëem was
deze: de nederdaling; in de Purgatorio de bezwaarlijke opklimming; in de Paradiso
echter is de voortgang een ongemerkt snelle stijging. In 't einde van het vorige gedicht
was D a n t e ‘puro e disposto a salire alle stelle.’ Er is geen hindernis, geen tegenstand
te overwinnen, dus gaat de stijging vanzelf; dat is: zij volgt uit de kracht, door welke
D a n t e s geest geheellijk bewogen wordt; zij volgt uit de liefde tot B e a t r i c e .
Reeds merkten wij op, dat deze liefde zich verder dan tot haar persoon uitstrekt,
zij is tegelijk liefde tot de hoogere werkelijkheid der idee; maar zij blijkt nu nog
breeder en hooger te reiken en wordt liefde tot God. De liefde tot B e a t r i c e verkrijgt
in de liefde tot God haar volledige uitzetting en is daarin ‘de kracht der volmaaktheid’.
In deze geaardheid der liefde als heenwending des geestes tot God, is het beginsel
der opstijging besloten en zoo stijgt D a n t e vanzelf, daar hij de liefde heeft, tot al
hooger geestelijken kring. De snelheid is zoodanig dat de stijging onmerkbaar ware,
zoo ze niet werd opgemerkt aan de Geliefde, want D a n t e ziet haàr al schooner,
naarmate zij in hooger sfeer vertoeft. Naarmate wij hooger liefhebben zien wij het
voorwerp onzer liefde verhoogd; zalige oogen zien de dingen verhevener dan profane
oogen; zoo wordt aan het voorwerp der liefde onze stijging gekend. ‘Even snel als
de pijl het doelwit treft alvorens nog de koord tot rust is gekomen, stegen wij naar
het tweede rijk op. En hier zag ik mijn Vrouwe zoo verheugd, toen zij zich in het
licht diens hemels plaatste, dat de planeet (Mercurius) er nog schitterender van werd’.1)
En elders: Ik had niet bemerkt in hooger sfeer te zijn opgestegen; maar dat het zoo
was bewees mij mijne vrouwe, daar ik haar in schoonheid zag verhoogd.2) En weder:
Ik kwam in de sfeer der zon, maar had van de opstijging niet meer gemerkt, dan
iemand het ontspringen van een eerste gedachte in zich opmerkt. Het is B e a t r i c e
die van het goede in het

1) C. V. 88 vvg.
2) C. VIII. 13.
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betere wordt gezien, zoo plotseling dat de handeling met geen tijd kan worden
gemeten.1) Of: Ik wendde mij ter rechterzijde en zag de oogen van B e a t r i c e zóó
louter en zóó blijde, dat haar beeld het uiterste van haar vroeger aanschijn overtrof...
zoo ontwaarde ik dat mijn blik verbreed was tegelijk met een wijder hemelkring,
waarin wij waren opgestegen.2)
De liefde tot B e a t r i c e is de kracht, door welke D a n t e stijgt, ‘de lieve Vrouwe,
zegt hij, dreef met een enkel teeken mij omhoog, zooveel vermocht haar kracht op
mijn natuur.’3) Maar deze liefde is bij D a n t e verbreed tot liefde voor God, en
daarmede deelt hij in de werkelijkheid dier Paradijswereld, die hij rondom B e a t r i c e
ziet. In die wereld leeft hij met de Jonkvrouw en heeft met haar aandeel aan de
beweegkracht, die daar gevoeld wordt. In die wereld is de liefde tot God tevens een
fysiek beginsel van strevende beweging en zoo komt het dat D a n t e s liefde tegelijk
de kracht der opstijging is.
D a n t e vat deze beweegkracht op als hoogsten vorm eener wet die het heelal
beheerscht; immers het Heelal als schepping Gods is een geheel; fysieke en zedelijke
wereld staan onder éen gezag en vertoonen dus een diepste gelijkheid van
levensbeginsel. ‘Alle dingen, zoo verkondigt B e a t r i c e 4), staan in een onderlinge
orde, en deze is de algemeene vorm, door welke het universum gelijkenis heeft met
God. Naar deze orde zijn alle naturen toegeneigd in verscheiden graad naarmate ze
dichter of verder van hun oorsprong staan. Vandaar bewegen zij onderscheidene
havens tegemoet op den oceaan van het Zijn, elk gedragen door de aandrift hem
bepaaldelijk eigen. De aandrift draagt het vuur in de richting der maansfeer, zij is in
het menschehart de drijfveer tot daden, zij is het die de aarde tot een

1) C. X, 34 vvg. verg. XIV 79 vvg, XXI, 1-12.
2) C. XVIII. 52 vg.
E vidi le sue luci tanto mere
Tanto gioconde, che la sua sembianza
Vinceva gli altri, e l' ultimo solere.
3) C. XXII, 100.
4) C. I 103-142.
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vast lichaam saamhoudt. En heden draagt ons, als naar een voorbestemden zetel, de
deugd dierzelfde koorde, die al wat zij beweegt zendt naar een zalig doel. Niet sterker
verwondere u de opstijging, dan de neervloeiing eener beek, die van hooge bergen
stort. Wonder ware het zoo gij, van alle hindernis bevrijd, nochtans bleeft neerzitten
als bleef een levend vuur rusten op de aarde.’ En toen B e a t r i c e dit gezegd had,
wendde zij tot den hemel haar aangezicht.

IV
Die wereld van D a n t e s verbeelding dan, in welke hij door de liefde tot B e a t r i c e
verplaatst is, is geen produkt van romantische liefhebberij, maar voldoet aan den
ernst van des dichters geest. Hij wil met zijn liefde niet buiten de werkelijkheid
komen, maar de werkelijkheid begrijpen uit het beginsel zijner liefde. Het denken,
dat werkelijkheid zoekt, en zich niet laat afleiden door een droom, moet evengoed
in D a n t e s wereldbeeld voldoening vinden als de droom die, uit liefde geboren,
vrij is van de wet der werkelijkheid. Zoo is de Paradijswereld van D a n t e : zij is de
fantasie-wereld des dichters; maar toch steekt in die fantasie-wereld een beenderstel,
en geeft haar de soliditeit, noodig tot voldoening aan een denkergeest.
Zoo is dus de destijds geldige kosmologie de grondslag van D a n t e s
Paradiso-fantasie. De Aarde het middelpunt des heelals; haar bol is door een
omvattende sfeer omgeven, die in wenteling begrepen is, en deze door weer
omvattender sfeer enzoovoorts. In elke sfeer beweegt zich een hemellichaam en elke
is naar dit genoemd. De eerste sfeer, beginnend waar onze dampkring eindigt, is de
sfeer des vuurs; de sfeer des vuurs te boven gestegen, zoo komt men in die der maan;
wie nog hooger stijgt is in het gebied der planeet Mercurius; weer verder bereikt men
de sfeer van Venus; eindelijk die der zon. Nog verder komt men in het Mars-gebied;
al stijgende wordt Jupiter bereikt; nog verder van de aarde verwijderd, strekt zich de
hemelsfeer van Saturnus. De eindelooze afstand, die nu reeds
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doorkliefd is, wordt nog overtroffen door wie het gebied der vaste sterren ingaat.
Men denke zich deze astronomische afstanden in; de oneindigheid is hier in beeld
gebracht, het onvoorstelbare voorgesteld; de mensch, die zóóver vermocht te stijgen,
is waarlijk het menschelijke te boven (‘trasumanar’ C. I, 70). Nog verder, en al de
vorige sferen omspannend, strekt zich het Primum Mobile uit, de uiterste sfeer,
kristallijnen hemel en de grens der schepping.
D a n t e doorstijgt al deze sferen uit de kracht der liefde, en door B e a t r i c e
geleid. Wanneer hij de sfeer der vaste sterren bereikt heeft, noodigt B e a t r i c e hem
terug te zien. En hij ziet in onnaspeurlijke laagten de aarde, nauwlijks een glimlach
waard:
Nu naakt gij zoo d' uiterste zaligheid,
Begon mij Beatrice, dat g' uw oogen
Moet openhouden, helder scherp en wijd.
Maar eer gij binnentreedt in 't allerhooge
Zie naar omlaag hoe diep uw wereld ligt,
Waarboven gij tot hier zijt opgetogen.
Dan zult gij naar het heilig lofgedicht
Der groote schaar u blijde toebegeven,
Die vreugd in deze lichte ronden sticht. Met d' oogen keerd' ik toen door alle zeven
De sferen weer en zag onz' aarde ver,
Zoo nietig om een glimlach voor te geven,
Nu houd ik deze leering volgenswaard,
Die d' aarde weinig acht, en 'k noem een wijze
Wie hooger vlucht met zijn gedachte vaart.1)

V.
Deze Paradijs-wereld met zijn vele sferen is in drieën verdeeld. Met de sfeer der zon
begint een tweede Paradijsgebied; het Empyreum is de Opperste Hemel. Zoo is het
heiligdom in drieën verdeeld voorhof, heilige, allerheiligste, vertegenwoordigend de
opklimmende stadiën der gemeenschap tusschen mensch en God.
Het laagste gebied omvat de sferen van Maan, Mercu-

1) C. XXII 124-138.
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rius en Venus. Zij zijn nog niet het gebied des hoogsten lichts, hoewel er de zaligheid
onbeperkt wordt ondervonden. De aardschaduw, die, gelijk elke schaduw door een
bol afgeworpen, kogelvormig is, reikt door de sferen van Maan en Mercurius en
werpt haar toppunt in Venus. De geesten die daar toeven, bewaren te zeer de
herinnering aan vorige aardsche zwakheid, dan dat zij een hooger sfeer dan een dezer
drie waardig waren; zij gelijken in het hemelsche op de gestalten die D a n t e in het
helsche ontmoet, waar hij de Vestibolo der Inferno betreedt, of ook op degenen, die
in de Ante-Purgatorio vertoeven: hoewel het beginsel deelachtig van het algemeene
leefgebied, waarbij zij gerekend worden, hetzij Inferno, Purgatorio of Paradiso,
hebben zij in dit beginsel te weinig naar het uiterste gestreefd. P i c c a r d a D o n a t i
in de sfeer der maan had haar kloostergelofte gebroken, J u s t i n i a n u s in de sfeer
van Mercurius was eerzuchtig in zijn regiment, K a r e l M a r t e l , K u n i z z a ,
F o l k o van Marseille in de sfeer van Venus aardsch gezind in hun Godsliefde.
D a n t e bedoelt met de stijging door deze sferen een gedeelte te teekenen uit zijn
eigen zielsleven. Wat hem door P i c c a r d a D o n a t i wordt vermeld is hetgeen
D a n t e over zichzelf vindt. D a n t e spreekt haar aan als een hemelgeest:
O ben creato spirito, che a'rai
Di vita eterna la doloezza senti,
Che non gustata non s'intende mai..1)

En als hij vernomen heeft wie zij is, P i c c a r d a , die hij op aarde kende, verheugt
hij zich dat, ‘ik weet niet wat goddelijks in haar verwonderlijk aangezicht glanst,
hetgeen haar anders maakt dan zooals zij te voren gezien werd’, en vraagt haar of
zij, die hier gelukkig is, geen hoogere plaats verlangt om meer hemelsche dingen te
kunnen zien en met grooter aantal in liefde te verkeeren?

1) C. III 37.
O uitverkoren geest, die van de stralen
Des eeuwgen levens al de weelde voelt
Waarvan die 't nimmer smaakt niet kan verhalen.
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Zij glimlacht' eerst met d'andre schimmen; toen
Gaf zij mij antwoord met zoo hooge vreugde
Als deed haar 't vuur der eerste liefd' ontglôen.
‘Mijn broeder, ons verlangen stilt in deugde
Der liefd' alleen, die wénscht hetgeen zij hèeft
En sticht geen dorst naar andere geneuchten.
Had onze wensch naar hooger plaats gestreefd,
Zoo zouden wij in strijd des wils verkeeren
Met Zijn verlangen die hier ziet en geeft,
En zulks ontwaart gij nooit in deze sferen,
In liefde zijn is hier noodzakelijk;
Dit zal u de natuur des hemels leeren.
Want dit is 't wezen van het zalig rijk:
Zich aan den goddelijken wil te wijden,
Dat aller wil zij éen en algelijk,
En zijn wij al van rang tot rang verscheiden,
In dit gebied als blijde wijsheid geldt
Dat alles volgt in 's konings wils geleide;
In Godes wil is onze vree gesteld.
Die is de zee waar alles henen streve
Wat tot natuur en schepping wordt geteld’ Toen was mij klaar dat allen sferen evenZeer paradijs zijn, maar het hoogste heil
Regent verscheiden in verscheiden dreven.

Met deze woorden verzekert D a n t e zich van het volmaakte in het betrekkelijke.
Ook in de gemengde toestanden, waarin hemelsche en aardsche liefde samenzijn is
toch de hemelsche liefde volkomen. De mensch die God liefhad, maar in vele
afdwalingen ging, had toch dat hooge dat liefde tot God is. Zoo is de slotsom van
D a n t e s overwegingen, waarbij hij de waarde zijner eigen toestanden schat; hij zelf
heeft in de betrekkelijkheid zijner liefde toch de liefde gehad, zooals het tòch zuiver
goud is, dat in den ruwen ertsklomp is vervat. En hieraan knoopt D a n t e een uiterst
schoone beschouwing vast over de alomtegenwoordigheid van het Eéne dat de Hemel
is:1) ‘alle sferen zijn evenzeer paradijs’ had hij zelf uit P i c c a r d a 's woorden verstaan;
nu voegt B e a t r i c e hem toe, dat het hoogste hemelsche leven der meest in God
zich verzinkende engelen en der opperst gezaligden, in geen anderen hemel zetel
heeft dan daar waar ook P i c c a r d a vertoeft.

1) C. IV. 28 vvg,
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Ma tutti fanno bello il primo giro,
E differentemente han dolce vita,
Per sentir piu o men l'eterno spiro.

D.i. zij allen wonen in den hoogsten hemel, het Empyreum en leiden er het zalig
leven, maar in verschillenden graad ondervinden ze den eeuwigen geest. Het
onderscheid is alleen in onze vatbaarheid voor ondervinding; allen verkrijgen hetzelfde
goed, allen ademen dezelfde atmosfeer in; hetzelfde leven wordt allen toebedeeld;
dezelfde volheid wordt allen geschonken, maar naar de maat onzer vatbaarheid is
onze genieting: de verdeeling in stersferen is niet wezenlijk, maar is alleen het
zinnelijke beeld, zonder hetwelk de zinnelijke mensch de onderscheidenheid der
ondervindingen van het ééne alom gelijke hemelsche goed, niet begrijpt. Het
Empyreum is overal.

VI
D a n t e verheft zich hooger, door B e a t r i c e geleid. In deze hemelsferen zijn de
zaligen tot groepen vereenigd. In de sfeer der zon omreien zij hem en B e a t r i c e
in een aaneengesloten krans; in Mars vormen ze te zamen een kruis; in Jupiter een
arend; in Saturnus stijgen ze op en neder langs een hemelschen ladder. Deze bepaalde
groepvormen ontbreken in de voorafgaande sferen. De krans wordt gevormd door
wijzen, kerkvaders en Godgeleerden; het kruis door martelaars en strijders voor het
geloof; de arend door de oefenaars van gerechtigheid; de ladder door leiders van een
bespiegelend leven. Er is hier een symboliek van tweeerlei zin. Aanstonds treft ons
een verband tusschen het teeken, tot welks figuur de zaligen vereenigd zijn, èn het
karakter der aldus vereenigde zaligen; ze zijn opgenomen in hun zegeteeken. Men
zie hier eenige overeenkomst met de gewoonte der latere, quattrocentistische religieuse
schilders om martelaren in de zaligheid af te beelden met hun marteling als
zegeteeken; S e b a s t i a a n staat de Maagd te vereeren het lichaam vol pijlen die
hem geen pijn meer doen, S t e f a n u s daarnevens, dragend de steenen waarmede
hij
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gedood is; een andere heilige draagt een bijl ter helft toe in zijn schedel. Zoo zien
wij het op de schilderijen van den Bologneser Francia. Het teeken, waaraan de
martelaar op aarde zijn heiligheid verkreeg, blijft hem in den hemel als glorieteeken
bij.
Zoek het zoo zinnelijk-konkrete bij Dante niet; er is in het werk der bedoelde
schilders nevens de verinniging van den geest een verkleining, waarbij de Roomsche
vroomheid met haar relikwieëndienst past, een vijftiende eeuwsch piëtisme waarvan
de groote ltaliaansche balling niets heeft voorgevoeld. De religieuse geest van D a n t e
toont meer verwantschap met dien van zijn grooten tijdgenoot G i o t t o , den schilder
en bouwmeester van Florence, in wiens fresco's de breedheid van het gebaar de
breedheid der religieuse levensopvatting kenmerkt. Zoo geeft D a n t e evenals de
bedoelde schilders van lateren tijd, den heiligen het zegeteeken hunner
voortreflijkheid, maar hij vindt het zegeteeken in een symbool dat de geestelijke
geaardheid der heilige karakters uitdrukt. Of S t e f a n u s door steenen is gedood is
hem onverschillig, maar dat S t e f a n u s als martelaar een strijder was ‘in het kruis’
zegt hem meer: zoo is het kruis S t e f a n u s ' zegeteeken en D a n t e vindt hem in de
sfeer van Mars met martelaars en geloofsstrijders in het kruïs vereenigd.
De krans is teeken van vreedzamer overwinning dan het kruis; de kerk lauwert
met den krans haar leeraars: wijzen, kerkvaders, godgeleerden. In het Paradijs treft
D a n t e hen aan in het teeken dat op aarde hun glorie was. De oefenaars der
gerechtigheid bevinden zich in den adelaar; de adelaar is bij de Romeinen toegewijd
aan Jupiter in wiens planetensfeer thans deze gerechtigen toeven. Hij symboliseert
de gerechtigheid van het wereldrijk. De sfeer van Saturnus bevat de beschouwende
geesten omdat hen die effenheid des gemoeds kenmerkt, die in het gouden tijdperk
onder Saturnus' heerschappij algemeen was. In deze sfeer staat de Jacobsladder.
Di color d' oro, in che raggio traluce
Vid' io uno scaleo eretto in suso
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Tanto, che nol seguiva la mia luce.
Vidi anco per li gradi scender giuso
Tanti splendor, ch'io pensai ch'ogni lume
Che par nel ciel quindi fosse diffuso.1)

De Jacobsladder is het teeken der beschouwende gemeenschap met God; de
droomende patriarch zag langs de ladder de gemeenschap tusschen hemel en aarde
open zijn. De blik der kontemplatieven klimt steeds langs deze ladder op. In het
Paradijs is de ladder het teeken hunner geestelijke deugd.
Er is hier een symboliek van tweeërlei zin, zeiden wij. De teekenen zijn ook
vereenigingsfiguren.
De paradijswereld is de atmosfeer die B e a t r i c e omgeeft; uit kracht der liefde
tot haar beweegt D a n t e zich daarin; het paradijs zonder B e a t r i c e ware een illusie;
het is B e a t r i c e 's wereld. D a n t e in de liefde tot B e a t r i c e heeft alle edele
gevoelens tot zijn deel; ook het gevoel der gemeenschap met de medemenschen;
inzonderheid is zijn leefwereld bevolkt met de groote gestalten van het menschelijk
geslacht. Maar hij begrijpt dat gemeenschap meer is dan een ledig woord, en dat zij
in het vage niet kan bestaan. Menschen kunnen samenverkeeren alleen zoo een
bepaalde idee ze verbindt; de idee der gerechtigheid bindt de oefenaars der
gerechtigheid zamen; zij zijn vereenigd in een gelijke ideale bedoeling. De
geloofsstrijders gevoelen hun verwantschap ‘in het kruis.’ Zoo vat D a n t e de zaligen
niet in het onbepaalde zamen, maar tot bepaalde figuren, die derhalve de teekenen
der geestelijke gemeenschap zijn. In bepaalde figuren besloten, als dragers eener
vertegenwoordigende idee, zijn deze zaligen niet uit het geheel vervallen, maar het
is juist hun aandeel aan het geheel, dat daarmede is uitgedrukt. Voor het vage
Germaansche

1) C. XXI, 28 vvg.
Van gouden kleur, waarin het licht weerstraalt
Zag ik een ladder stijgen, welks verheven
Top door mijn spiedend oog niet werd gehaald,
En langs de treden zag ik nederzweven
Zoovele glanzen, dat al 't hemelsch licht
Mij op deez éene plaats scheen stil gebleven.
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gevoel mogen deze figuren iets beperkends hebben tegenover de idee van het oneindig
aantal - het Romaansch geesteseigen van den dichter D a n t e , die verwant is aan de
klassieken, kan het oneindige niet anders dan in bepaalde beelden vatten. De
Romaansche ideeënaard is plastisch eer dan musikaal.

VII.
In een dezer sferen willen wij den dichter nauwlettender gadeslaan om den toon van
zijn lied en daarmede de fijnere geaardheid zijner geestelijke verheffing te verstaan.
Wij kiezen de sfeer van S a t u r n u s 1). Deze is de eigenlijke sfeer van D a n t e s
beschouwende ziel, de sfeer van B e a t r i c e . Zij, B e a t r i c e , wordt bij den ingang
daar zoozeer in schoonheid verhoogd, dat ze haar glimlach inhoudt om den dichter
de al te verheven schittering te sparen.
Na deze welgevonden aanduiding ziet D a n t e de Jacobsladder ‘di color d'oro, in
che raggio traluce’ en daar dalen de geesten neder als hemelsche lichten in menigte,
en als zij elkander ontmoeten op een der treden was er een levendige beweging van
vonken. Toen daalde een lichtgestalte tot zeer nabij waar D a n t e was met B e a t r i c e ,
en verhelderde zich zóo, dat D a n t e peinzend zeide: ‘wel zie ik de liefde, die gij
mij kond doet.’ ‘Maar zij op wier wenk ik wacht wanneer en hoe ik spreken moet
en zwijgen, houdt zich stil, waarom ik, hoewel anders begeerend, wel doe niet te
vragen. Zij dan, die mijn zwijgen had opgemerkt in de aanschouwing Desgenen, die
alles ziet, zeide tot mij: Voldoe uw gloeiend verlangen: En ik begon: mijn eigen
verdienste maakt mij geen antwoord waardig, maar om den wil van haar, die mij het
vragen vergunt, meld mij, o zalige geest, die u zelf verborgen houdt in uw vreugde,
om welke reden gij tot zoo dicht mij naderdet, en waarom in deze sfeer de zoete
symfonie des paradijzes zwijgt, die in de lagere sferen zoo vroomelijk klonk.’
Woord voor woord is juweel in deze passage. Zij zijn

1) C. XXI.
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een geheel gedicht, teerder, klaarder, inniger dan welk geen ander bestaat; hier is de
geheimzinnige glans der zaligheid, hier is de zielenliefde in kostelijkste woorden
verklankt. Hoe wordt hier het zwijgen tot een motief van schoonheid en met hoeveel
dichterlijke wijsheid wordt dit zwijgen aangeduid. D a n t e begint te spreken, maar
zwijgt, want B e a t r i c e , die zijn hoogere wijsheid is, houdt zich stil. En B e a t r i c e
merkt dit zwijgen op, niet op een wijze die wij rechtstreeks achten, maar op een
geestelijke en wezenlijke rechtstreeksche wijze: B e a t r i c e merkt D a n t e s zwijgen
op in God; want God, die alles ziet is tegelijk de spiegel, waarin de zalige beschouwer
ziet wat God ziet. Hoe wordt nu dit zwijgen tot opperste schoonheid en hoezeer
verkrijgt dit zwijgen uiterste zeggingskracht! Meld mij, vraagt Dante, waarom in
deze sfeer de zoete symfonie des hemels zwijgt. Zoozeer is dit zwijgen het
levensbeginsel der sfeer dat het zwijgen is haar lied. En de zalige geest antwoordt:
‘Dezelfde reden heeft ons zwijgen als waarom B e a t r i c e haar glimlach inhield: gij
hebt een sterfelijk gezicht en ook een sterflijk gehoor’. In waarheid: het zwijgen is
een lied en éen oogenblik wordt aan Dante vergund dit lied te vernemen, maar zijn
sterfelijk oor vernam het als een kreet van zoo hoogen toon dat hij, niet verstaande,
door den donder overwonnen werd,
Ne io lo intesi, si mi vinsi il tuono1)

D a n t e vraagt aan den geest, die tot hem van de heilige ladder daalde, waarom
uitsluitend hij onder al zijn metgezellen tot hem en Beatrice nadert, alsof hem een
ambt bij voorbeschikking ware opgelegd. Deze vraag der voorbeschikking, d.i. naar
het waarom van Gods handelingen, wordt in deze sfeer van fijne zielsbeweging niet
grofweg als dogmatisch probleem voorgedragen, maar op minder verwachte manier
gesteld. Op deze vraag ving de lichtgestalte aan te wentelen om zijn centrum en de
liefde die in het licht was, gaf ten antwoord: het goddelijk licht treft mij van boven,
doordringend het mij omringende hul-

1) C. XXI, 142.
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sel, en zijn kracht zich voegend aan mijn schouwvermogen, heft mij boven mij zelf,
zoozeer dat ik zie de Opperste Wezenheid, waaruit het licht te voorschijn welt.
Vandaar de vreugde, waarin ik ontvlam; want naar het gezicht verheldert, stijgt de
helderheid der vlam in gelijken graad. Maar de verhevenste geest des hemels, die
den zuiversten glans heeft, een Serafijn die 't meest op God het oog gevestigd houdt,
zou op uw vraag geen voldoening geven, want hetgeen gij vraagt verhult zich zoo
in den afgrond van 't eeuwig raadsbesluit, dat geen geschapen oog 't bereikt.
Het diepste probleem der spekulatie wordt in de sfeer der spekulatieven voor
onoplosbaar verklaard. Ziehier de reden van het zwijgen; het is een zwijgen voor de
Majesteit der goddelijke rede. Maar deze Majesteit is zoo heerlijk en het zwijgen
zoo zalig, dat de geest, hier toevend, nu hij de onoplosbaarheid erkent, verheldert in
blijden glans.

VIII
Een bovenmenschelijke taak legt de dichter der Divina Commedia zich op in de
laatste zangen van zijn groot Poeem. Hij wil uitdrukken het Onzienlijke. Hoe zal
hem dit gelukken? En zijn bedoeling is niet in of achter het zienlijke het onzienlijke
te doen vermoeden, of de geheimzinnige gewaarwording op te wekken van de
tegenwoordigheid eener onzienlijke macht - D a n t e voert ons ter plaatse waar niets
dan het onzienlijke is; hij wil de rechtstreeksche gemeenschap openen met een wereld
die onzienlijk is. Eenmaal had J e s a j a dezelfde taak vervuld; maar voor hem was
dit zooveel gemakkelijker, daar zijn Israelitisch zinnelijk schouwingsvermogen de
overtuiging van het onvoorstelbare der goddelijke dingen niet bezat. Hij zag Jahweh
zittend op een hoogen troon en de serafs zwevend en zingende het trishagion.
Welken weg gaat D a n t e met zijn beschrijving van het Onzienlijke? Den eenig
mogelijken, den psychologischen weg der schildering van eigen aandoening. Hij
moet ons den indruk geven dat hij, D a n t e , het hoogste bereikt
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heeft, het oogenblik der aanschouwing Gods. Niet het Onzienlijke zelf, maar de
mensch die het aanschouwt, ziedaar het onderwerp dezer zangen. Al wat hier
voorkome als beschrijving der hemelsche wereld is beschrijving van de omgeving,
waarin de schouwende ziel werd opgenomen en dus aanduiding van de hemelsche
gesteldheid van den schouwenden geest.
In de sfeer der vaste sterren wordt D a n t e op het hoogste voorbereid. Deze
voorbereiding na alle in de vorige sferen reeds genoten zaligheid, is een initiatie in
het Allerheiligste. Wij ontvangen den indruk eener vleugelvlucht der ziel in zoo
hooge sfeer, als nauwelijks door ons vermoeden wordt bereikt. Maar deze indruk
wordt gewekt meer door aanduiding dan door rechtstreeksche beschrijving.
Herhaaldelijk roept D a n t e de onbeschrijflijkheid uit. Een rei van zaligen wendt
zich driemaal om B e a t r i c e en ziugt
E tre fiate intorno di Beatrice
Si volse con un canto tanto divo,
Che la mia fantasia nol mi ridice.

‘zoo goddelijk, dat mijn verbeelding het niet meer weet’. Deze vaak herhaalde
belijdenis van onvermogen in verzen van D a n t e nemen wij aan als een beschrijving
van heerlijkheid. Zij geeft ons, ik weet niet hoe, de sensatie der realiteit.
De voorbereiding tot aanschouwing Gods zien wij aan D a n t e voltrokken; dat
hij de hoogte nog niet bereikt heeft en dus deze voorbereiding niet ijdel is, is ons te
voren gezegd: B e a t r i c e moest nog om zijnentwil haar glimlach inhouden. Een
initiatie geschiedt door de aanschouwing en door belijdenis; zoo ook deze. B e a t r i c e
staat opgericht den blik omhoog gewend1). D a n t e staart haar in extase aan. Het
scheen hem dat zoozeer haar geheele aangezicht brandde, en dat hare oogen zoo vol
waren van blijdschap, dat het beter is zulks zonder woorden voorbij te gaan. Zij wees
hem duizenden van zalige lichten en Christus als hun zon aanzwevende.

1) C. XXIII.
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O Beatrice dolce guida e cara!

riep D a n t e uit. ‘Bij dit aanschouwingsgenot steeg mijn geest boven zijn natuur, en
wat hij werd weet ik mij niet te herinneren’1). Maar B e a t r i c e zeide:
Open uw oogen op den nieuwen dag
Wat gij aanschouwdet schenkt u 't nieuw vermogen:
Mijn zijn doorgrondt gij en verdraagt mijn lach.

B e a t r i c e opent voor D a n t e den blik op M a r i a en hij hoort den engel G a b r i ë l
haar toezingen en alle lichtglanzen lieten den naam M a r i a klinken.
Weldra zal D a n t e belijdenis afleggen. Hij bewijst zijn geloof aan P e t r u s , zijn
hoop aan J a c o b u s , zijn liefde aan J o h a n n e s . Hij is tot de hoogste aanschouwing
bereid. Nu bereikt hij de uiterste hemelsfeer, den kristallijnen Hemel, die in zijn
konkaaf alle andere hemelsferen omsluit. Hier is het einde der schepping Gods. Hier
wordt het Geheel der goddelijke schepping begrepen. De ideëele wereld, waarin
D a n t e geleid wordt, is een wereld van orde en samenhang. Hij kan de aanschouwing
Gods niet hebben, tenzij eerst de samenhang des geheels hem openbaar worde.
B e a t r i c e wijst hem het Glanzende Lichtpunt, waarin zich de Godheid verbergt,
en daaromheen de negen orden der Engelen zweven, en elke orde in verband staande
met een der negen hemelsferen, en de liefde als drijfkracht van de zweving der
Engelen en dientengevolge van de wenteling der sferen.
Moet D a n t e nog hooger stijgen voor de hoogste aanschouwing?
Hij moet niet stijgen tot een hoogere hemelsfeer, maar ontstijgen aan alle
hemelsfeer, want aan elke kleeft zekere beperktheid. Elke hemelsfeer is deel des
Geheels, maar het Geheel is wezenlijk één en onverdeeld. B e a t r i c e had gezegd,
reeds toen D a n t e P i c c a r d a beklaagde om haar lage plaats - B e a t r i c e had
gezegd ‘alle zaligen wonen in den hoogsten hemel’. Het Empyreum is overal; de
stersferen zijn zinnelijk beeld om te begrijpen de verscheidenheid in

1) 43.
La mente mia cosi, tra quelle dape
Fiatta piu grande, di se stessa uscio,
E che si fêsse, rimembrar non sape.
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ondervinding: maar de Hemel is universeel. Het Empyreum is niet in ruimte, non è
in luogo.1) Derhalve moet D a n t e niet opnieuw naar een andere plaats overgedragen,
maar hij moet in een ander gezicht overgedragen. Hij moet uit de deelen in het Geheel
komen, en wat hij gedeeld gezien heeft moet hij nu als éénheid zien.
Bij deze laatste stijging tot waar geen plaats is noch afstand, is B e a t r i c e tot
haar opperste schoonheid verhoogd. Ik houd voorzeker, zegt D a n t e , dat slechts
God déze schoonheid genieten kan. Ik voel mij verwonnen, nu ik dit schrijf, meer
dan ooit een dichter door zijn stof; in de herinnering aan haar zoeten glimlach bezwijkt
mijn geest.
‘Wij gaan den hemel in van louter licht! spreekt B e a t r i c e , het licht is vol van
liefde, en de liefde is vol vreugde, en de vreugd gaat alle zoetheid te boven!’ ‘Een
levend licht omschittert mij, en houdt mij met zulken sluier van glans omhuld, dat
ik niets meer zie’ roept D a n t e . En B e a t r i c e : ‘met zulk heil ontvangt de liefde,
die dezen hemel bevredigt, de kaars om die tot haren vlam voor te bereiden’. Ik
voelde mij verheven worden boven mijne kracht en een nieuw gezichtsvermogen
werd ontstoken, zoodat mijn oogen ook het helderste licht konden uithouden.2) D a n t e
doopt de oogen in den stroom des lichts en ziet het Paradijs, niet meer verdeeld, maar
als één alomvattende, alle licht opvangende, allen zielen woning gevende Roos der
zaligheid. Uit het menschelijke is hij gekomen tot het goddelijke; uit den tijd tot de
eeuwigheid.3)
Hoe was ik van verbijstering bevangen
Nu ik daarzijnd der vreugde lust geniet
In niet te hooren, zwijgend niets verlangen.
En als een pelgrim die den Tempel ziet
Alwaar hij zijn gelofte zal betalen,
Verheugd, en hem zal loven in zijn lied Zoo liet ik mijn verhelderd' oogen dwalen
Langs alle rijen door het levend licht

1) C. XXII, 67.
2) C. XXX, 38-60.
3) C. XXXI, 37.
Io, che al divino dall' umano,
All' eterno dal tempo era venuto...
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Omlaag, omhoog door alle hemelzalen.
'k Zag liefdenoodend menig aangezicht,
Waar hooger glans en eigen lach op straalde,
En schoon gebaar, door deugden uitgericht.
Toen, eer mijn aandacht tot beschouwing daalde
Der deelen elk, verscheen mij: 't Paradijs
Geheel en onverdeeld in onbepaalden
Vorm algemeen - en ik tot groot bewijs
Van gloênd verlangen naar doorgronding wendde,
Het hart vol vragen, mij tot Beatrijs.
Naar mijne Vrouwe heen, vragenderwijs..

In deze laatste oogenblikken is het niet meer B e a t r i c e doch B e r n a r d u s , de
Middeleeuwsche kontemplatieve, die D a n t e bijstaat, B e r n a r d u s wijst D a n t e
de schare aan der gezaligden, die hun zetel hebben in de Roos. Hij wijst hem ook...
B e a t r i c e ; en smeekt in een verheven gebed tot de Maagd en Moeder Maria ‘elke
wolk der sterfelijkheid’ van D a n t e weg te nemen. De verzen waarin de dichter van
deze uiterste oogenblikken spreekt zijn stamelingen aan het Onzienlijke; het is
herhalen van dingen die reeds gezegd zijn, maar elke herhaling klinkt als een nieuwe
verzekering en als overtreffing van de vorige. M a r i a richt haar blik op
B e r n a r d u s ; daarna richt ze dien op het eeuwig Licht; niemand kan gelooven dat
een schepsel zoo klaar het oog daarop kan richten; ik naderde het eind mijns
verlangens; de ijver van verlangen was in mij ten einde. B e r n a r d u s glimlacht;
mijn blik werd al helderder, en drong al meer in de straal van 't hooge Licht... van
nu af werd mijn aanschouwen grooter dan menschentaal zeggen kan... mijn gezicht
bezweek...
Maar zal D a n t e de dichter ons den indruk geven dat hij wezenlijk gezien heeft,
dan moet hij deze stamelingen als met een laatste krachtsinspanning voortdrijven tot
een hoogste beeldspraak; zoo niet - dan eindigt het groote Poeem vóor zijn einde en
de laatste klanken zijn de bezwijking van een ziel, die zich te hoog heeft gewaagd;
en D a n t e ware een Ikarus in de Poezie.
In diepte van het Licht lag saamverbonden
Inwendig door de Liefd' in één verband,
Wat in 't Heelal bij deelen wordt gevonden:
Het Wezen d' Eigenschap en elk Bestand -
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Zoo onderling tot éen Geheel verklonken,
Dat al 't bestaand' in éénen Lichtglans brandt
En tot één vorm al 't zijnd' is saamgeblonken.

De Ziener wint al meer in zienskracht op het Licht starende:
In 't klaarste diep, in d' uiterste der gronden
Van 't hooge Licht zag ik drie kreitsen zijn
Van Drieerleïe kleur in ééne ronde.

de Drieënheid - een goddelijke bliksemstraal kwam af en trof den Ziener met de
opperste extase - maar de hooge verbeelding bezwijkt. Wat overblijft is... de Liefde,
die de zon en de sterren beweegt:
L' Amor che muove il sole e l'altre stelle.

IX
Een lied der liefde voor B e a t r i c e ?
Niet anders dan dat; maar eener liefde zoo wijd en hoog, dat ze het hart tot
beschouwing der goddelijke dingen opbeurt; zoodat ook deze liefde niet beter wordt
bezongen, dan door te vermelden de hoogte waartoe zij den dichter voerde. Men
heeft vernomen hoezeer deze geheele opvaart van D a n t e een verkeeren met
B e a t r i x is. Haar glimlach en het lichten harer oogen, en de woorden die zij spreekt,
bewegen het meest des dichters gemoed, en de hemelsche tafreelen worden aan
D a n t e slechts door haar geest geopend. Geen oogenblik is hij van haar zijde tot
nabij het einde. Maar wat beteekent deze verdwijning van B e a t r i c e ? Men heeft
gemeend dat D a n t e zich liet leiden, eerst door Ve r g i l i u s (rede) daarna door
Beatrice (theologie) vervolgens door B e r n a r d u s (mystiek) en dat deze verdwijning
beduidde de opvolging van een hooger beginsel van kennis, na de voleindiging van
het lagere; B e a t r i c e geeft de leiding aan B e r n a r d u s , zooals eenmaal
Ve r g i l i u s aan B e a t r i c e . Wanneer wij echter de onmetelijke aandoening
begrijpen, die D a n t e in de liefde tot de Vrouwe ondervindt en uitdrukt, zijn wij
aanstonds overtuigd dat deze oplossing niet juist is. Ook zien wij
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dat Ve r g i l i u s van den aanvang af door B e a t r i c e tot Dante is heengezonden,
gelijk de lagere door de hoogere; maar dat zij nu niet op haar beurt door een nog
hoogere wordt bevolen; maar integendeel zij is het, die B e r n a r d u s beveelt
D a n t e s laatste geleider te zijn; ‘om uw verlangen te vervullen heeft Beatrice mij
van mijn plaats geroepen’ zegt deze. Mij komt het voor dat D a n t e de verheerlijking
zijner Jonkvrouw heeft willen voltooien door haar te zien in de hoogste rangen der
geschapen wezens opgenomen, deel uitmakend van de Roos der Zaligheid. Daartoe
moest zij zijne zijde verlaten en moest een ander hem aanwijzing geven in deze
hoogte.
Ook is het geen afwijking van het plan van liefde-Poeem, wanneer niet de groet
aan Beatrix, maar de aanschouwing Gods het einde is der Danteske geestesvlucht.
Immers de liefde tot de vrouw is het beginsel der opstijging, waardoor het hoogste
bereikt wordt; boven het bepaalde uit te komen, van de vrouw-B e a t r i c e de vrouw
te boven te stijgen tot de idee-B e a t r i c e , van de vrouw tot het eeuwig-vrouwelijke,
van den mensch naar de eeuwige orde, waarin het menschelijke is opgenomen; van
de eeuwige orde tot God - ziedaar de liefdeweg, die zóó stijgend toch aan het
uitgangspunt vasthoudt. Ziedaar de geestesstijging van D a n t e .
Eene beschouwing der Paradiso kan derhalve niet beter eindigen dan met den
laatsten groet, dien D a n t e zijner Vrouwe toeroept:
O Vrouw, in wie al mijn verwachting leeft,
Die woudt om 't heil van mijne ziel gedoogen,
Dat in de hel 't spoor uwer voeten kleeft Uit welk taf'reel onthuld werd voor mijn oogen
Erkend' ik de genad' en liefdegloed,
Uw groote goedheid en uw groot vermogen.
Gij hebt uit knechtschap mijn bezwaard gemoed
Langs alle wegen die ten heil geleiden,
Waarlangs gij kondt tot vrijheid opgevoed.
O wil in mij uw heerlijkheid bereiden,
Dat mijne ziel, die gij genezing gaaft
Naar uw behagen van het lichaam scheide!
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Noorsche Contrasten,
Door G.F. Haspels.
Daden des Harten d. Sven Lange. Amst. v. Dishoeck 1902.
Jeruzalem I d. Selma Lagerlöf. Amst. Becht, 1902.
Sonoor eindigt de heer G e r r i t P. B a k k e r de aanbeveling van 't door hem-zelven
vertaalde werk van L a n g e aldus: ‘(Daden des Harten) is een rijp boek, geschreven
voor rijpe menschen. L a n g e verbergt de slechtheid der wereld niet, maar hij doet
ons mild oordeelen over hen die vallen. Hij leert ons niet onze idealen weg te werpen,
maar hij leert den ouders hun kinderen te wapenen voor zij de wereld binnentreden,
zoo te wapenen dat zij pal kunnen staan tegenover lokkende, schoonschijnende
zwakheden en berekenende valschheid’.
Iedereen greep dan ook naar dit boek, hetzij als rijp mensch, hetzij als een die mild
wil leeren oordeelen, hetzij als conservatief op 't punt van idealen, hetzij als
welmeenende ten opzichte van 't jonger geslacht.
Zoo greep ik er ook naar - maar, owee, wat ben ik mezelf weer tegengevallen!
Want, daar L a n g e 's boek werkelijk is een zeer knap en rijp boek, hoe onrijp en
hardoordeelend moest ik dan wel zijn, die met een bitter lachje 't boek sloot, zeggende:
neen, deze helden eener decadente romantiek zijn onze opvoeders niet.
Dit verwijt geldt niet L a n g e 's kunst. Want die is krachtig, Noorsch, levensfrisch.
Die is een kind van Kopen-
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hagen dat dagelijks haar zeebad neemt en wandelt onder beukenschaduw, of onder
de pijnboomen langs sneeuwige velden. Die is vooral ook steedsch, wereldsteedsch
en dus heelemaal niet burgerlijk, maar origineel, en vooral artistiek, zeldzaam-artistiek
- want Kopenhagen is voor Denemarken niet de hoofdstad, maar eenvoudig de stad,
en in Kopenhagen volgen - naar men er mij verzekerde - in aantal de kunstenaars
dadelijk op de handelaars in koloniale waren. Ja, G e o r g B r a n d e s heeft succes
van zijn werken. Want toen, na zijn vernedering onder B i s m a r c k 's vuist,
Denemarken vroeg: ‘waaraan mij weer oprichten?’ toen was het B r a n d e s die 't
antwoord gaf: ‘aan de kunst’. Dit woord viel op wel-toebereiden akker. Reuzen als
G r u n d t v i g , K i e r k e g a a r d , O e h l e n s c h l a g e r e.a. hadden ook geroepen om
originaliteit, om kunst - maar op den bodem eener min of meer christelijke
nationaliteit. Nu de nationale idee tegen den grond lag, schrapte B r a n d e s die
eenvoudig en gaf daarvoor kosmopolitische psychologie, gebouwd op phsysiologie.
Materialistische philosophie en naturalistische techniek moesten toen de bouwstoffen
leveren voor die machtige Deensche kunst van J a c o b s e n en zooveel anderen.
Hoe sterk haatte die kunst vorm en conventie, en verheerlijkte zij het spontane,
impulsieve en het instinct! Nergens brak men misschien beslister met de Grieksche
kunstidealen, dan te Kopenhagen, de stad van Thorvaldsen, den naschepper van
Grieksche kunst. De oude stelling der Romantiek dat de mensch van kunst een
uitzondering zij op het menschdom, dat hij hebbe een aparte moraal en aparten
godsdienst, werd hier de grondwet voor iederen mensch. En heel natuurlijk. De
stelling was bijna een Deensche geworden, omdat Denemarken voor het tweede
vaderland der Romantiek kan gelden. Maar deze stelling was bij G r u n d t v i g en
K i e r k e g a a r d door de nationale, christelijke of philosophische gedachte
gecorrigeerd. Nu B r a n d e s die correctie schrapte, bleef er over: de ware mensch
is de aparte. Dus doorknipping van de historische
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lijn en apotheose van het individualisme; het laatste woord behoort aan B y r o n en
aan N i e t z s c h e .
Hieraan beantwoordden de gegevens waarmede gewerkt werd. In plaats van
academie en kerk, atelier en café; in plaats van correcte wetten, het naieve instinct;
in plaats van het huwelijk, de vrije liefde. Voor het ter schole gaan de wetenschap
die aanwaait; voor den godsdienst die is aanbidding, de godsdienst die doet droomen
de muzikale mystiek van het alleven; voor de vrijheid die is geordende liefde, de
vrijheid die is zelfverheerlijking - i.e.w. de classiek-verklaring van het dilettantisme,
die werd hier uitgeroepen door een grootsche techniek en een wondere zeggingskracht.
Hiervan nu is Daden des Harten een bijna classieke beschrijving. Hetzij men in
't hotel aanzit bij I b s e n 's eeremaaltijd, of bij de J u n c k e r s den dichter F r i e s
zijn droomverzen hoort lezen, of des dichters onteering van H e r t h a J u n c k e r en
haar zelfmoord - waarbij haar moeder haar helpt! - moet bijwonen, altijd zijn we in
de sfeer der artisticiteit, in de apotheose van den Byroniaanschen mensch.
Maar L a n g e waarschuwt voor de gevaren van dit leven! Zeker, er is bitter bijtend
zout in dit boek; diepe minachting voor de menschen en veel, veel ironie.
Maar een mensch en een lezer - in wien de emotiezoeker den mensch toch nooit
geheel uitdrijft - kan niet leven van menschenminachting maar zoekt bewondering,
zooals de bloem de zon zoekt, en plaatst dus zijn bewondering ten slotte op die
menschen uit het boek, waar hij 't meest voor voelt.
En dat zijn hier de jonge Junckers; F r e d d y , die rein is en toch zijn getrouwde
nicht liefheeft, die haar wil redden van haar slechten man, maar dit niet kan en dan
zelf ‘een volkomen menschelijk bankroet’ slaat (zooals zijn oude vader zegt), en
verdwijnt; en H e r t h a , die zich in liefde geeft aan den dichter en dan, door hem
verlaten, in zelfmoord eindigt - geholpen door haar moeder.
Dat zijn dan nog de sterken in dit boek vol dichter-
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lijke débauché's en hooggeleerde dronkaards. Want als hun ouders, de eerzame typen
der conventie, ja door hun kinderen bewonderd worden, eerst uit de verte, later inniger
als ze hen helpen bij hun overspel en zelfmoord - dan wendt de lezer zich beleedigd
af van zulk een misdadige zwakheid. Maar de daden van deze sterken dat zijn geen
Daden des Harten, maar Daden der Zenuwen, van seniele, perverse, kunstmatig
overprikkelde zenuwen. Typisch is dat slot van dien zelfmoord. Zeker, het romantische
Byronianisme is dood, en de kunst, die daaruit ontsprong, luidt haar eigen doodsklok
in dit boek. En ja, als zoodanig een rijp boek, overrijp!
Een nieuwe lente daartegenover, de kunst van S. L a g e r l ö f . Mij is het zeldzame
geluk ten deel gevallen dat ik alleen Gösta Berling en nu Jeruzalem I heb gelezen want na een oppervlakkige kennismaking schijnt mij de voortreffelijkheid van Ingrid
een eenigszins andersoortige. En daaruit is mij de kleine Zweedsche toovenares te
voorschijn getreden als inwijdster van een nieuwe kunst. Terwijl daarvan voorloopig
niet veel meer te zeggen is dan dat zij niet dit, niet dat en ook niet dat is, staat dit
toch reeds vast: haar type is niet de romantische uitzonderingsmensch die dan, hij
doe wat hij doet, verheerlijkt wordt als een aparte, maar haar type is de gewone
mensch, maar in zich samenvattend en vervullend de eigenaardigheden van dien
kring, waarvan hij de vertegenwoordiger is.
Gösta Berling, wel dat is K a r e l XII, en K a r e l XII dat is De Zweed, de daverende
beheerscher van het natuurlijke leven, de machtige personificatie van 't eigenheerlijke,
poëtische leven, zooals de Zweed dat kent.
Wij hebben allen gevraagd: wat is, wat wil toch die Gösta? Precies zoo vroegen
de diplomaten zijner dagen: wat is, wat wil toch die K a r e l XII? Wij hebben het
hoofd geschud over dien dollen Gösta en ons toch wel gewacht ook maar een
oogenblik dien edelaardigen dolleman te veroordeelen, precies zooals de vorsten en
diplomaten met K a r e l XII tobden en toch wel van hem afbleven.
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Zoo heb ik als commentaar op G ö s t a B e r l i n g dit perkamentje gebruikt:
Gedenk-schriften, betreffende het leeven van Karel de XII, Koning van Sweeden,
gedurende sijn verblijf in het Ottomannische Gebied. Leiden 1721. Daar las ik dat
de Turken, na de Russen aan de Pruth verslagen te hebben, verkrijgen: ‘.... Ten
Sesden; dat den Koning van Sweeden, als schuylende onder de genadige beschermende
vleugelen van het hoog verheven Keizerrijk (de hooge Porta) in alle veyligheyd op
desselfs Reyse, na sijne Landschappen geen het minste belet, nog overlast aangedaan,
of toegebragt sal mogen worden... Geschreven den sesden dag van de maant Si ilhegi
il Aghir anno 1123, in de Campagne van Hoes Jesti (dat overgezet te seggen is) in
de Campagne daar het verstand verloren was, sijnde geweest na de Christene
reekeninge den 24 July anno 1711.’
Hoerah voor G ö s t a K a r e l XII, die na zijn predikambt en na den slag bij Pultawa
verloren te hebben, tot verbazing van iedereen dan niet onderligt en zich overgeeft,
maar eenvoudig gaat logeeren bij de Hooge Porte, bij de majoorske M a r g a r e t h a
S a m z e l i u s ! Laten de H.H. diplomaten dan maar komen en zeggen dat dit toch
niet aangaat, G ö s t a K a r e l XII laat den Turk en den Rus, laat S i n t r a m en
M e l c h i o r S i n c l a i r e het zaakje uitvechten, hij blijft midden in dit
ontzettend-turksche leven de kavalier, de Zweed, de mensch van ijzer en bloed, storm
en sneeuw.
Hoerah voor die ‘campagne waarin het verstand is verloren’! Dit is 't koninklijke
leven van den kavalier, wien Czar of Sultan, vrouw of geld, iedereen gaarne en
eerbiedig dient, - en alleen omdat die heerlijke dolleman het verstand verloor. Want
dat kunnen geen diplomaten, huismoeders of dominees, dat kan alleen de kavalier,
de Zweed, G ö s t a K a r e l XII die deed wat hij wilde en wilde wat hij deed.
Onsterfelijkheid voor dezen kavalier die 't verstand gelukkig verloren had, die was
vreemd als het leven en wild als de natuur, maar ook altijd rein als de natuur.
Daartegenover Jeruzalem. Weer de Zweed, nu niet de
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kavalier-Zweed, maar de mysticus-Zweed. Hij blijft stoerder dan ooit, maar nu ligt
er in die blauwe oogen de heimwee naar die andere wereld, die we niet zien, bijna
niet kennen, en waaruit wij toch stammen en waarheen we op weg zijn. Hij is het
raadselachtige leven, de vreemdeling op aarde; niet de Wandelende Jood met zijn
wanhoop, maar de Wandelende Christen met zijn hoop. Hij wandelt en vraagt maar
met zijn onpeilbare oogen. En dan biedt men hem aan de kerk en hij schudt smartelijk
het hoofd; dan de maatschappij en hij wijst ze goedig af; dan de wetenschap en hij
haalt lachend de schouders op. En als de burgemeesters en dominees en geleerden
dan tureluursch worden en hem toch half tegen hun zin, moeten helpen, dan begrijpen
zij toch wel dat zij het niet kunnen, en dat die vrager met zijn onpeilbare oogen in
zich het beste wat er in hen is vereenigt en vervult. Dat is de secte-Zweed naast de
doode staatskerk even dwaas soms en onaantastbaar en onberispelijk als de
kavalier-Zweed is naast den fatsoenlijken ambtenaar, en een hoogzinnige, jubelende
poëzie onschendbaar is naast een verkoopacte.
Of speelt het gecoquetteer met oude verloren idealen ons hier parten en laten we
ons meenemen door een besjesmystiekje?
Het geluk heeft me weer gediend door op mijn schrijftafel naast Jeruzalem een
ander Zweedsch boek uit den religieuzen hoek te leggen, nl.: När Jesus kom till
Östersund. En Spegelbild af Stefanus Eremita. Östersund 1898. Deze Eremita schreef
vroeger onder den naam van Christer Svan, en is V.H. W i c k s t r ö m , redacteur van
de Jämlandspost te Östersund, een stadje in 't Noorden van Zweden. Deze journalist
reisde de wereld rond en schreef zooveel als hij reisde, komt ook uit Dalecarlië, het
land van ijzer en Lagerlöf's boeren (die het eerst het Deensche juk afschudden), heeft
ook dien overrompelenden stijl, wil ook de geestelijke realiteiten laten zien, maar
levert dan weer een werkje zóó, zóó... dat ik van mijn verbazing maar niet kan
bekomen dat deze persiflage van het Evangelie met wat schoone natuurbeschrijvingen
nog niet in het Hollandsch is vertaald.
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Jezus komt dan in 't stille Östersund. Hij verdient den kost met houtsnijden en predikt
na den arbeid. De Heilige Schrift kent hij niet, en als hij het boek leest, weent hij van
verontwaardiging. Hij neemt zijn intrek in 't beruchtste huis in Östersund en zijn leer
is: wat losse evangeliewoorden door eenige wilde Tolstoy-gedachten aaneengeregen
tot wat anarchistischen nonsens. Alle macht is van den duivel, alle rijkdom uit den
booze, alle dominees uit het farizeïsme. Wie woorden als deze: ‘iedere ziel heeft een
lichaam en ieder lichaam een ziel; ook de steenen hebben zielen’ niet aanbiddelijk
vindt, is een wereldsch mensch. Het einde van Jezus is als in Judea; zijn discipel
G u n n a r verraadt hem voor weinig geld als Jezus op den Öneberg gaat bidden - o
neen ‘nog eenmaal zijn ziel van de schoonheid der natuur laat omringen’. Als dan
de moordenaars met fakkels komen, vraagt hij aan Eremita: ‘gelooft gij wel, dat
indien ik een volgend maal tot de menschen kom, ik meer geloof bij hen zal vinden?’
Hierbij past de omslagteekening. Bovenaan: Victor Hugo Wickström; daaronder het
Alziend Oog, dat licht werpt over een hart, bloedende onder de omstrengeling eener
doornenkroon, die eindelijk onderaan ook den aardbol omstrikt. Deze opgewarmde
nonsens nu ook eens in 't Zweedsch te lezen, was mij een zuivere maatstaf om de
gezondheid van de mystiek van Jeruzalem te erkennen.
Jeruzalem te vertellen, is het niet overbodig? - en daarbij wij wachten nog het slot.
Als ik er dan nog iets van zeg, het is alleen om er een kleine devotie voor te doen.
Die uitdrukking is niet te sterk, want Jeruzalem bracht me werkelijk in een sfeer van
stichtelijkheid. Eerbied kreeg ik voor deze door en door menschelijke menschen, en
eerbiedig luisterde ik naar hun woorden en daden, zooals een kind luistert naar
geheimzinnige geschiedenissen en wonder verhalen. Jeruzalem heeft me ook klein
gemaakt, en 'k ben telkens geschrokken voor die groote menschen met hun rijpe
daden en diepe gedachten. Een soortgelijke, maar nog diepere verheuging ondervond
ik als bij Gösta. Het was weer als zag ik, als werd ik deelgenoot van een overwinning.
Het
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was nu niet de vroolijke kavaliers-campagne ‘daar het verstand verloren was;’ het
was de zwaardere campagne ‘om het vleesch te verliezen’. Een te zware campagne,
zelfs voor heldhaftige Dalecarliërs - en daarom ben ik eer bang dan benieuwd wat
ik in Jeruzalem II zal moeten lezen - een al te zware campagne voor menschen, maar
waarin deze mystieke Zweden toch reeds zulke overwinningen behaalden, dat ik er
nog meer verheugd door werd dan door Gösta, dat ik er ontroerd van werd en stil.
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Onze leestafel.
C h a r l e s A l b e r t . Vrije Liefde, vertaald door P.M. W i n k ,
bandteekening van O.J. W i l k . - C.J.W. G r e n t z e b a c h . Bussum 1901.
Gelijk een nieuwe godsdienst zal het communisme, volgens hen die daarin gelooven,
‘tot alle dingen nut’ zijn. Ook tot de liefde ‘dat mooie één-zijn van twee menschen
naar geest en naar lichaam.’ Om die stelling te bewijzen (voorzoover ze bewezen
kan worden) heeft de heer A l b e r t gebruik gemaakt van het beproefde procédé:
hevig wordt gescholden op ‘het smerige handelszaakje, dat maatschappij heet’, op
de ‘dwangarbeid-onderneming’, welke maatschappij genoemd wordt, op de
‘bourgeois’ en op het ‘bourgeois-huwelijk’; met groote stelligheid wordt geleeraard
dat onze kapitalistische productiewijze, ons op uitbuiten ingericht loonstelsel eenig
en alleen en volstrekt de oorzaak is van al wat er verkeerds is in moderne
huwelijkslevens; dan wordt het blaadje omgekeerd, wordt de communistische
samenleving geschilderd als de ware heilstaat, wordt betoogd dat bij het wegvallen
der verderf-aanbrengende oorzaken ook de verderfelijke gevolgen zullen uitblijven
en... le tour est joué. We zijn er. Zoo ge nu dit alles maar gelooven wilt, zult ge u
overtuigd moeten verklaren. Er is immers geen ontkomen aan het klemmende van
deze redeneering: de bourgeois-maatschappij heeft het huwelijksleven bedorven;
ruim die bourgeois-maatschappij op en het huwelijksleven zal onbedorven zijn.
Ja, ja, die Botschaft hör' ich wohl.... Doch laat ons maar niets gaan afdingen op al
de ‘historische’ beschouwingen, die ons hier worden geleverd; laat ons dit alles maar
langs ons heen laten gaan als een ijdel gerucht en laat ons maar niet er op wijzen dat
al de heerlijkheden van den communistischen heilstaat op gissingen berusten, noch
ook de aandacht vestigen op de wonderlijke paradoxe dat de liefde edeler, reiner,
zuiverder en hechter zal worden, wanneer het huwelijk zoolang bij wijze van
‘proefneming’ kan gesloten en zonder formaliteit ontbonden kan worden totdat de
ware Jozef zijn gezellin voor het leven gevonden heeft...!
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Het is waarlijk niet doenlijk zoovele en zoo krasse beweringen, als in deze 150 blz.
worden geboden, in een beknopte aankondiging stuk voor stuk te bespreken, veel
min te weerleggen.
Toch veroorlooven wij ons twee vragen:
De schrijver verklaart dat de liefde door de middeleeuwen en de moderne tijden
heen, met de zeden, àl zuiverder, zich uitgestrekt heeft over alle maatschappelijke
lagen, langzamerhand de oude, onzuivere elementen uitgebannen heeft en in zich
nieuwe elementen heeft opgenomen, totdat de liefde nu in onze dagen ‘een zielkundige
werkelijkheid’ is geworden, een menschelijk sentiment, waarmee men wel rekening
moet houden. Een zeker aantal verbintenissen zijn thans het gevolg niet van
economische berekeningen, maar van het bijzonder gevoel, dat liefde heet; men mag
gelooven dat dit aantal verbintenissen, uit liefde aangegaan, voortdurend toeneemt;
de liefde heeft onder ons burgerrecht verkregen, de liefde heeft in onze dagen kracht
van zedelijke verplichting gekregen en ‘dat is het beste teeken van den enormen
vooruitgang sinds de tijden der barbaren.’ Tot zoover de schr. Nu de vraag: indien
die enorme vooruitgang bereikbaar was onder het door u zoo heftig gevloekte
kapitalistisch stelsel, overschat ge dan niet den invloed van dit stelsel op het gebied
der onstoffelijke dingen?
En ten tweede: de schr. ontkent dat voor deze gelukkige evolutie één bepaalde,
enkelvoudige oorzaak kan worden aangewezen. ‘Evenals voor zoovele andere
verschijnselen zoekt men ook voor dit een uitsluitend godsdienstige, politieke,
ekonomische, zedelijke, maatschappelijke of zielkundige oorzaak, naarmate men
zich meer in 't bijzonder bezighoudt met overwegingen van dezen of genen aard. De
waarheid zou eer te vinden zijn door 't samenvoegen van al die verschillende
verklaringen’, want de vooruitgang op één gebied hangt samen met dien op elk ander
gebied. Tot zoover weer de schr. Maar dan rijst toch de vraag of - wanneer de evolutie
veroorzaakt werd door godsdienstige èn politieke èn economische èn zedelijke èn
maatschappelijke èn zielkundige oorzaken - de groote hervorming, waarvan de schr.
droomt, door ‘één bepaalde, enkelvoudige oorzaak’, door een louter economische
revolutie, zal worden tot stand gebracht?! Of - wil men de vraag liever anders stellen
- of zal die economische revolutie tegelijk op godsdienstig, politiek, zedelijk,
maatschappelijk, zielkundig gebied van zoo overwegenden invloed zijn?
Het antwoord op die beide vragen ligt voor de hand. De heer A l b e r t , belijder
van het historisch materialisme, viel hier
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onbewust terug in de bourgeois-leer dat ook onder het kapitalistisch stelsel evolutie
op zedelijk en geestelijk gebied bereikbaar en bereikt is en in een oogenblik, toen de
macht der feiten sterker tot hem sprak dan de vooropgezette grauwe theorie, erkende
hij dat niet economische oorzaken alleen de evolutie op zedelijk gebied verklaren.
Habemus reum. Waarvan acte.
H.S.
G. v a n H u l z e n . Cinematograaf. Tril-beelden. L.J. Ve e n , Amsterdam.
De schrijver van Cinematograaf heeft de - naar wij meenen - onvoorzichtigheid
begaan zijn ‘trilbeelden’ opleverend instrument in zijn Proloog te verheffen boven
de.... camera obscura. ‘De beelden van camera obscura, zoo aandoenlijk in hun tijd,
zijn aan 't verbleeken - en ook de vervolmaakte fotograaf, die werkt met koolzwart
en onvergaanbre touche, mist wat cinematograaf geeft: het eigen moevement, het
feitelijk leven.’ Wel wil hij bekennen ‘dat het verbleekend camerabeeld in de oude
kamer aan den wand’ hem ‘nog bekoort’ en nog tot hem spreekt; ‘het beeld wat
deugdlijk in zijn tijd genomen, en wel-bewaard’ voor hem vertoont ‘een voorbijgegane
wereld’, waarin hij wel hervindt ‘met elken trek en lijn, het eigenst-wezen’; wel
gelooft hij zelfs ‘dat uit die zuiver-genomen afbeeldingen, al zijn ze ook verfletst en
in verouderd kader, meer innigheid kan spreken dan bij 't bliksemend gebeuren van
cinematoskoop, dat in zijn snelle trilgeledingen, het leven koortsig-reëel, in felle
schokjes openvouwt’... maar elk tijdsbestek heeft zijn eigen eischen, zijn eigen
gebreken. En dus, hier wordt gegeven ander werk, ook ander soort tafereelen; ‘er is
dus geen reden tot vergelijken’.
Geen reden tot vergelijken? Maar waarom smaalt dan de vertooner der trilbeelden
op den ‘camera-man’, op diens ‘vormelijklief bewerken van 't gegeven, produkt van
netheid’; op diens ‘zorgelijk-nauwgezet beelden volgens vastgestelde wijze’; op de
‘strak deftige pose bij 't groepeeren, het aanminnig-zoet gezicht, de deugdelijke
moraal, eerbare aankleeding van omgeving’, een en ander ‘tot groote vreugd van 't
braaf publiek’, doch ‘'n weinig on-echt en on-eerlijk’?
Zij er tot vergelijken reden of niet, nu het woord ‘camera obscura’ genoemd is,
laat het ons niet meer los en dwingt ons tot het trekken van een parallel. En ziehier
onze conclusie: de camera obscura geeft een blik op het leven, juist zooals het leven
is, met de eigen kleur der menschen en dingen, met juist op ver-
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kleinde schaal de bewegingen en houdingen van alle figuren, de echte standen, de
ware trekken, zoo opgevangen uit de werkelijkheid, zoo weergegeven aan het oog;
- de cinematograaf geeft het leven in tril-beelden, in schokkerige, beverige beelden,
die een caricatuur van de realiteit schijnen te geven, kleurloos of in dien neutralen
grijzen toon van photo's, alles schokkend en schuddend, zoodat het vermoeide oog
nauwelijks onderscheidt wat het ziet en een visioen krijgt van heel veel drukte, van
rammelig gedoe, dat niet het leven is, maar een tril-beeld daarvan.....
Mocht onze tijd blijken boven de rustige contemplatie der zuiver-reeële
camerabeelden de voorkeur te geven aan het gejaagd volgen der onnatuurlijk-‘echte’
cinematograaf-photo's; - wij zouden meenen dat hier een der gebreken van ons
‘tijdsbestek’ is. Wij verkiezen de innigheid der camera.
H.S.
M. R e e p m a k e r . Emma Beaumont. Roman. Paris. - Ier. P.V. S t o c k ,
Editeur 1902.
Men vermoedt niet, als men dit boek begint te lezen, dat het zoo vreemd zal eindigen.
Niet minder dan 342 van de 377 bladzijden heeft men reeds onder de oogen gehad,
voordat eindelijk blijkt dat hier eigenlijk de vraag der zielsverhuizing de gansche
geschiedenis beheerscht. En dat slot volgt zoo vreemd als een nutteloos aanhangsel
op al het voorgaande, dat men zich afvraagt, waarom het wel door den auteur mag
zijn aangebracht.
E m m a B e a u m o n t , een Arnhemsche ‘reine du bal’ uit de dagen, dat onze
koning Willem III nog leefde, engageert zich met V i c t o r S o n o y , den officier.
(Het is een eigenaardigheid van bijna alle Arnhemsche heeren en dames in dit boek,
dat zij ten pleiziere der Fransche lezers Fransche namen dragen). Het trotsche,
ongenaakbare meisje smelt weg van liefde voor den ‘beau cavalier’; zij ademt slechts
in zijn nabijheid enz. enz. Maar V i c t o r , de ‘lion’, is een treurige zwakkeling, die
naar de pijpen van zijn berekenende zuster M o n d i n a danst en dus besluit E m m a
te laten zitten, zoodra hij de rijkere H e n r i e t t e tot een huwelijk met hem zal
overhalen. Doch H e n r i e t t e , die reeds geëngageerd was geweest met een harer
niet waardig man, reikt juist nog bijtijds haar hand aan P h i l i p p e Ve n d v i l l e
(ook een officier) en E m m a ontdekt dat haar V i c t o r haar verwaarloosde om een
nog rijker goudvischje te vangen. Een scène volgt en het engagement is ‘af’. - Dit
alles met veel (deels overbodig) bijwerk vult de 342 bladzijden. En nu is het uit?
Neen, nu komt het eerst - want E m m a , die den dood
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zocht tijdens een dollen rit te paard en toen in haar heilloos voornemen belemmerd
werd door den eerwaardigen grijsaard de C o r d e t t e s , gaat - nu alles in haar
gebroken is en zij zich pijnigt met de vraag, waarom ze zooveel onverdiend leed
moet lijden - den ouden heer opzoeken, die de specialiteit bezit dat hij elke handeling,
die in vroeger tijden heeft plaats gegrepen, kan doen herleven. ‘Ik zou u zelfs’ - zoo
zegt hij - ‘den oorsprong van het menschdom kunnen toonen en u de schepping der
wereld doen bijwonen.’ En met verklaarbaren trots voegt de grijsaard daaraan toe:
‘wanneer ik de geschiedenis zou willen schrijven, gelijk deze annalen mij haar
openbaren, zouden mijn tijdgenooten verwonderd zijn.’ Ja, inderdaad!
Welnu, deze wonderdoener laat dan E m m a , gezeten op zijn canapé in zijn huis
te Arnhem, eenige episodes zien uit het leven van zekere D r o s i s , een Atheensch
meisje uit de dagen van P e r i c l e s , toen A l c i b i a d e s nog maar een kleine jongen
was. Drosis nu is erger dan een ‘flirt’; zij zweert eeuwige liefde aan den krijgsman
P a r a l o s , doch laat hem in den steek voor den rijkeren C h r y s a n t e s .... De parallel
is duidelijk: Emma is Drosis; haar leed is welverdiend; zij krijgt vergolden wat zij
meer dan 2000 jaar geleden misdaan heeft!
En in die overtuiging vindt zij troost. ‘Gij hebt mij het leven weergegeven’ - zegt
zij; ‘ik begrijp eindelijk Gods rechtvaardigheid. Alles wat ik geleden heb en wat ik
in de toekomst zal lijden, schijnt mij nu billijk en verdiend’.
Het is hier de plaats niet over de ‘thèse’, die dit boek besluit, te debatteeren. Toch
dringt de vraag zich op of ‘verdiend’ mag heeten een straf, die 2000 jaar na datum
eerst wordt toegediend ter zake van iets, waarvan het later levend sujet geen flauw
vermoeden hoeft! De vraag ook.... doch wij zouden ons van commentaar onthouden.
Laat ons, wat het Fransch van dezen Rotterdamschen romancier betreft, echter
deze vraag mogen stellen: of zijn gebruik van tu en vous niet bepaald onjuist is?
H.S.
Dr. Med. A n n a F i s c h e r -D ü c k e l m a n n . Het Gulden Vrouwenboek.
Wat iedere vrouw van gezondheidsleer en geneeskunde weten moet. Voor
Nederland bewerkt door A. G o r t e r , arts. - Boekhandel en Drukkerij v/h.
E.J. B r i l l te Leiden en V i n c e n t L o o s j e s te Haarlem 1902.
Met dit boek, waarvan de eerste aflevering voor ons ligt, wil
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de schrijfster tweeërlei bereiken: de lezers (speciaal de lezeressen) meer van het
menschelijk lichaam, zijn bouw en samenstelling leeren, dan zij als leeken
vermoedelijk daarvan zullen weten; en voorts propaganda voor ‘de bevrijding van
het over leven en gezondheid gebiedend gezag van den geneesheer’. Van dit laatste
wordt gezegd dat ‘elke dokter, die dit inziet (n.l. dat het volk begonnen is zich zelf
te willen helpen) en niet alleen de belangen van zijn beroep, doch ook die der
menschheid op het oog heeft, dit streven een schrede zal vinden op den goeden weg
van vooruitgang’.
Voor zoover wij, als leeken, een oordeel over een uitgave als deze mogen
uitspreken, zouden wij dit willen zeggen: het is zeker gewenscht dat de menschen
wat juister inzicht verkrijgen omtrent het menschelijke lichaam en omtrent de
verschillende organische functies. Schromelijke dwaalbegrippen heerschen vooral
onder de maatschappelijk lager staanden. Maakt een Duitsche doktores zich op, in
bevattelijken, populairen vorm de kennis van wat ieder op dit gebied moet weten
onder ieders bereik te brengen en wil een Nederlandsche arts haar werk ook voor het
niet Duitsch lezend publiek verstaanbaar maken, dan kan men dit niet anders dan
toejuichen, al ligt ook de opmerking voor de hand dat de prijs van het complete werk
(f 9.-) den kring van lezers al te zeer beperkt.
Maar wanneer die meerdere kennis den leeken wordt meegedeeld met de
uitgesproken bedoeling dat zij, in het bezit daarvan, nu beter dan vroeger in staat
zullen zijn - niet om door voorkoming van verkeerdheden ook stoornissen te
voorkomen -, doch bovendien om den geneesheer overbodig te achten, dan
veroorloven wij, zelfs als leeken, ons de vraag of de onkundige van voorheen, die
zijn vertrouwden geneesheer bij eventueele ziekte raadpleegt, niet in gunstiger conditie
verkeert dan de populair-onderrichte, die zich van den geneesheer ‘bevrijd’ rekent.
Tot het stellen dier vraag is te meer aanleiding, daar de bewerker (de arts G o r t e r )
zelf meedeelt den uitgevers de voorwaarde te hebben gesteld dat het hem vrij zou
staan door wijzigingen, aanvullingen enz. dit boek tot een werkelijken nuttigen
raadgever voor de Nederlandsche vrouw te maken.
Of de bewerker hierin geslaagd is, mogen de vakmannen beslissen.
H.S.
F r a n s C o e n e n J r . Zondagsrust. L.J. Ve e n . Amsterdam.
Wanneer men iemand zou willen aantoonen welk onverkwikke-
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lijk vocabulaire van allerlaagste straattaal beschikbaar moet zijn voor hem, die
pijnlijk-nauwkeurig gesprekken wil weergeven van lieden uit achterbuurten; aantoonen
welke viezigheden en platheden wel beschreven moeten worden door iemand, die
er zich op spitst ook daarvan niets te verzwijgen; aantoonen hoe volstrekt smakeloos,
ja weerzinwekkend een schildering van het leven in een volksbuurt zijn kan; aantoonen
hoe de lezer bij het kennisnemen van dergelijk geschrijf hunkeren kan naar het einde
om uit die atmospheer van jenever, gemarineerde haring, tabakswalm, vloeken en
kibbelpartijen tusschen man, vrouw, kind en schoonmoeder te zijn; aantoonen in één
woord waartoe dit hyper- en ultra-naturalisme leidt; - welnu, dan zou men tot zoo
iemand zeggen: lees F r a n s C o e n e n 's Zondagsrust; lees het en walg.
H.S.
H. S t e e n g r a c h t . De Berg der Pagoden. - Haarlem. De Erven F. B o h n .
1902.
Een ‘detective’-geschiedenis in den letterlijken zin van het woord is dit verhaal niet,
maar toch is er veel in dit boek dat aan C o n a n D o y l e 's creaties denken doet: de
scherpzinnigheid, waarmee de auteur uit allerlei bijkomstige bijzonderheden
conclusies weet te trekken, die leiden tot de ontdekking van den diep onder de aarde
verborgen schat. De ‘geweldenaars van het leven’, gelijk de auteur zichzelven en
zijn drie oud-studiegenooten uit Delft noemt, mogen wat ruw in den mond zijn en
wat al te duchtige potators; de philosophische overwegingen van den schrijver mogen
hier en daar wat duister zijn (blz. 12 en 13); men moge wenschen dat er in dit
wonderlijk boek wat minder drank en minder gevloek en minder bespiegeling
voorkwam; dat alles en meer nog neemt niet weg dat dit verhaal bijna van het begin
tot het eind den lezer boeit, hem niet loslaat voordat hij weet ‘hoe het afloopt’. Vooral
die beschijving van den tocht onder de aarde, vele dagen lang, grijpt den lezer aan.
Wie van fantastische, spannende lectuur houdt, vindt hier zijn gading.
H.S.
M a r i e M a r x - K o n i n g . Intermezzo. C.A.J.v. Dishoeck, Amsterdam,
1902.
Ze zijn ons vrij wat beter bevallen dan de sprookjes voor groote menschen, die deze
schrijfster onlangs in Nacht-Silene gaf; - deze korte verhaaltjes, waarvan ‘Intermezzo’
het eerste en een der
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beste is. Een der beste, omdat het geval zoo eenvoudig, de toestand zoo gewoon, de
menschen zoo menschelijk zijn en de geschiedenis ‘af’ is. In andere schetsen uit
dezen bundel missen wij een of meer dier qualiteiten te vaak. In ‘Het Klokje’ gebeurt
niet anders dan dat een jonge vrouw, die niet meer in God gelooft, een jongske van
vijf jaar ontmoet, die haar van God spreekt. In ‘Fatum’ vindt men de stelling dat de
man steeds-door minder van zijn vrouw gaat houden, zonder dat de schrijfster ‘het
diep-tragische van deze eenvoudige waarheid’ anders beziet dan van puur physiek
standpunt! In ‘Nacht’ hooren we heusch te weinig van de heldin om ons voor haar
singulier gedoe te interesseeren. ‘Angst’ heet het vreemd avontuur van een erfelijk
met waanzin belast jongmensch, die door onverklaarbaren angst gefolterd van een
bal wegloopt, op straat een jong naaistertje ontmoet, haar een ring geeft en gelukkig
is als het kind hem belooft voor hem te zullen bidden.... Zoo is er meer vreemds in
dezen bundel. Hoeveel aantrekkelijker is verderop weer ‘Drijfzand’! Waarom, waarom
toch moet er liefst een bijsmaak van vaag, modern sentiment aan elk geschiedenisje
zijn, alsof het anders niet toonbaar was?
H.S.
G.F. H a s p e l s . Zee en Heide. - Amsterdam. P.N. v a n K a m p e n en
Zoon.
Het is voor drie vierden overbodig dezen bundel bij de lezers van Onze Eeuw in te
leiden. Voor drie vierden, want ‘Opgevischt’, ‘Strandjutten’ en ‘De oplossing’ zijn
onzen lezers reeds bekend. Nieuw voor hen is alleen ‘Eene proefneming’; laat ons
van dit laatste slechts dit zeggen dat het geheel en al staat op dezelfde hoogte als de
drie overige verhalen. - Zoo wij ons van verderen commentaar onthouden, het is niet
slechts, omdat onze lezers zelven reeds zich een oordeel over dezen auteur hebben
kunnen vormen; het is ook omdat wij zelfs elken schijn van ‘adoration mutuelle’ of
van ‘camaraderie’ willen vermijden. Merkt nu iemand op dat ook in deze motiveering
van ons zwijgen een zekere waardeering toch bedektelijk gelegen is, dan zij hem het
genoegen dezer vondst gegund.
H.S.
J. P o s t m u s . Lente. J a c . C. v a n d e r S t a l . Utrecht.
Het is toch merkwaardig dat de menschen altijd iets anders willen, dan ze werkelijk
kunnen. G o e t h e b.v. meende in ernst
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dat hij zijn roeping was misgeloopen en hij schilder had moeten worden, en was dan
ook veel dankbaarder voor een verheerlijking van zijn aquarelletjes dan van zijn
gedichten. En het komt vaker voor dat wij die abnormaliteit dan de groote gaven
gemeen hebben met den ouden wijze van Weimar.
Hieraan dacht ik na het lezen van ‘Lente’. Indertijd toch had ik van den heer
P o s t m u s met genoegen diens historische essay over ‘Het Wilhelmus’ gelezen en
dus nam ik met goede verwachting zijn eerste novelle ter hand. Maar - het
doorbladeren viel al niet mee, en het lezen viel bepaald tegen. En dit zou me niets
gehinderd hebben - want een eerste werk staat zoo dikwijls het laagste - indien ik er
niet telkens aan herinnerd was dat deze vervelende belletrist een uitstekend historicus
was. En die herinnering kwam van den schrijver zelven. Want 't waren werkelijk
verkwikkende momenten, als de schrijver ons op den saaien, rechten weg van zijn
‘Lente’ eens staande hield en ons wees de schoone vergezichten der historie. Dan
was hij een oogenblik een kloek man, naar wien we luisterden, 't zij hij dan gelijk of
ongelijk had, naar onze meening. Maar spoedig werd hij weer vervelend, precies zoo
vervelend als de inhoud van ‘Lente’.
A r n o u d is een brave jurist, die geluidloos afstudeert, dan nijver arbeidt op een
Ministerie, zich engageert met een lichtzinnig meisje, dat hem echter leelijk laat
loopen, waarna hij een ernstig meisje vraagt, dat wel verstandiger blijkt te zijn. Verder
houdt hij lange expectoraties over de historie - ik denk uit beleefdheid voor den
schrijver van ‘Het Wilhelmus’ - en blijkt proefhoudend ten opzichte van de
algemeen-antirevolutionaire en ongetwijfeldchristelijke staatkunde. zoodat de lieve
lezers gerust mogen zijn: A r n o u d 's zetel in de Tweede Kamer wacht reeds op hem,
zoo niet die achter de Groene Tafel....
Zooals men ziet: dit is alles de zuivere waarheid en heelemaal ‘up to date’. Maar
als men nu daarvoor 293 compres gedrukte bladzijden moet lezen, dan maakt deze
auteur ons hoogmoedig en doet ons zeggen: zoo dom als die schrijver nu van me
denkt, ben ik gelukkig niet, en hij moest voor zich zelf eens een stuk schrijven over:
le secret d'ennuyer c'est celui de tout dire.
Doch al is het thema wat gewoon en al laboreert de beschrijving, evenals de
ouverture van een Wagneropera, wel wat aan ‘die göttliche Länge’, de novelle had
nog kunnen gered worden door den stijl. Maar de stijl is, is werkelijk: een mijnheer,
met een glad, vleezig gezicht, hoogen hoed, gekleede jas - en fiets-
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broek. Standaard-stijl en Multatuli-stijl arm in arm. B.v. een Leidsch student zegt
aan A r n o u d dat hij hem ‘nog een eindweegs zal vergezellen’, en een vrome
bootsman leeraart: ‘Eerst als de satan het hart intreedt wordt de majesteit van het
kind, dat is die van zijn Schepper geschonden. Aan deze bloemen uit Gods hof raakt
enkel de hand van den zeer goddelooze’ (bl. 74, 93). Maar als we dan juist in de
stemming zijn, doet de schrijver ons uit de koets vallen met stoutigheden als: ‘Of 'ie;
dat'i; verslikdorpt; op flinken, een weinig wat-gaat-het-me-aan-toon klonk het’ (bl.
115). Daarom moest de schrijver met het oog op zijn stijl eens zijn eigen woord
betrachten: ‘zelfonderzoek gaf hier pas’ (bl. 248). Of de hooge hoed en gekleede jas,
òf de fietsbroek - voor ieder van die beiden is evenveel te zeggen, maar voor hunne
combinatie niets.
Toch denk ik dat deze mijne wijsheid wel beschaamd zal worden, en wel door 't
succes dat deze novelle vermoedelijk zal beleven. Want de strekking is godsdienstig,
de taal nooit ongekuischt en ieder krijgt loon naar werken. ‘Lente’ is dus bepaald
een uitkomst voor hen die ‘zoo'n verhaal uit 't leven gegrepen’ wel mogen, maar ook
willen dat zij het ‘oud en jong, vriend en vijand in handen kunnen geven’. Maar een
groot succes maakt een klein boek niet groot. Dan moet het eigen karakter, eigen
stijl hebben. Wil een schrijver ons een geloovige teekenen laat hij zich dan eens
verdiepen in 't realisme van het O. Test., eens een Luther bestudeeren, dan zal er een
frisscher man te voorschijn komen dan de brave A r n o u d . Of de heer P o s t m u s
dat zal kunnen?
Twee mannen noemt hij met piëteit, die mij veel beloven voor zijn volgend werk,
V i n e t en F r u i n . Van beiden kan hij leeren dat voor een schrijver objectiviteit het
eerste noodige is. Nu zeiden mij zijn ‘Het Wilhelmus’ positief, en zijn ‘Lente’
negatief, dat zijn kracht ligt niet in de literatuur, maar in de historie. Zeide ik dit
misschien wat hard, deze hardheid kwam voort uit den angst dat wij in den heer
P o s t m u s een schrijver zouden verliezen die onze heerlijke historie frisch kan
verhalen aan ons volk, om in hem al weder een letterkundige te winnen, met wien
niet onze uitgevers, maar wel onze letterkunde zou verlegen zitten.
G.F.H.
To p N a e f f . In Mineur. Amsterdam. H.J.W. B e c h t , 1902.
In Mineur zou een bizonder voortreffelijke bundel schetsen zijn, ware hij niet wat
eentonig in den mineur gezet. Aangezien het
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echter der schrijfster behaagd heeft hem in den mineur te zetten, en zij dit welbewust
gedaan heeft, ligt de vraag voor de hand of deze bundel ons niet een nieuwe en diepere
zijde van het talent der schrijfster van de School-Idyllen leert bewonderen.
Nu is voor de lezers van Onze Eeuw deze openbaring van haar talent reeds niet
nieuw meer, zoo zij zich de schets Boven herinneren, die niet de minste is van haar
zeven gezusters uit In Mineur.
Maar dan toch wel een bewijs van verdieping van haar talent? Ja en neen.
Psychologisch is het zoo volkomen begrijpelijk dat de schrijfster na al die idyllen
eens wat nuchtere werkelijkheid wilde uitbeelden. Het is ook een goed bewijs voor
de echtheid van haar streven dat het groot succes harer idyllen haar niet heeft verleid,
zichzelve te gaan copiëeren of vlot te gaan werken met het zoo gewilde idylle-patroon.
In zoover is In Mineur het bewijs dat de schrijfster breed en veelzijdig weet te werken.
Ook diep? Ik betwijfel het. O zeker, de mineurtoon is klaar en vol en zuiver, maar
ik wil weten waar die mineurtoon vandaan komt. Alles is grijs en grauw. Goed, maar
waarom is alles zoo grijs en grauw? Men kan die vraag herhalen op allerlei toon het antwoord luidt eentonig dat het zoo is. En al is die eentonigheid die der heel
goede objectiviteit, we zijn niet tevreden met dat kale antwoord. We willen weten
waarom, want omdat wij toch lichtkinderen zijn, vragen wij niet: waarom vreugde
en idylle, maar wel: waarom grijs en grauw? Daarmede eischen wij niet moraal of
misschien wel theodicee in plaats van kunst, maar een welbewust putten uit de
bronnen des levens en des doods. Nu echter voelen wij ons veel te veel overgeleverd
aan Tyche, de godin van 't noodlot. Vandaag een idylle en morgen een tragedie niemand kan er iets van zeggen. Neen, die levenswijsheid is toch te banaal; zochten
niet reeds de Grieken in hun drama's aan den ijzeren greep van Tyche te ontkomen?
Wij moeten toch niet ter wille van de techniek buiten 't leven gaan staan en
academischer worden dan de mannen van de Academie? En al is 't in de kunst zeker
niet om de mooie oplossing te doen, zij heeft die wel te zoeken, ook al vindt zij die
niet altijd, ook al tast zij eens mis.
Dus van tweeën een: In Mineur is een uitstapje om eens wat meer van de wereld
te zien, en als zoodanig zeker wel nuttig, maar niet veelbeteekenend; òf het is de
aankondiging van grootscher werk dan de schrijfster ons tot nu gaf - maar dan moet
er ook wat zwaarder en dieper en grootscher geleefd worden dan in 't boek In Mineur
geschiedt.
Als dan de taal maar blijft zoo frisch als zij is. Want ge-

Onze Eeuw. Jaargang 3

153
lukkig zijn die pretentieuse omzettingen als: ‘terwijl ze schikt de bloemen in hooge
vaas’, en het door veel komma's dwingen tot aandacht nog al zeldzaam, en blijft de
mooie, natuurlijke taal geheel in den stijl van den Achterhoek, waarheen In Mineur
ons telkens brengt.
G.F.H.
R a l p h Wa l d o T r i n e . Het Leven een Zegen. De weg tot waar leven,
ware grootheid, vrede, kracht en geluk. Met een voorrede van P.H.
H u g e n h o l t z J r . J.C. D a l m e y e r , Amsterdam 1902.
Wat heeft in 's hemelsnaam ons arme Nederlandsche volk nu weer gedaan dat het
ook al moet bekeerd worden tot deze Amerikaansche wijsheid!
Is die dan soms niet vroom genoeg?
Niet vroom, niet vroom genoeg? Nu lees dan den titel nog maar eens of een
gecursiveerd zinnetje als dit: ‘als wij willen dat de geheele wereld ons lief heeft, dan
moeten wij eerst zelf de geheele wereld liefhebben.’ (bl. 29). En daarbij behoort dan
ook de dierenwereld want ‘diep in de oogen der dieren zag ik de menschelijke ziel
mij tegenblikken. Broeder en zuster, ik zie u en bedrieg mij niet... Uwe half warme
horens, uw lange tong die mijn polsen likt, verbergen uwe menschelijkheid niet, want
al zijt gij stom, onze zielen verstaan elkander’ (bl. 94).
Is dan die vroomheid soms niet praktisch genoeg?
Niet praktisch genoeg? En in het Tweede Hoofdstuk bewijst de heer T r i n e , dat
als gij wilt worden een groot redenaar, een groot staatsman, een groot prediker, een
groot schrijver, een groot tooneelspeler, een groot zanger, een groot kapitalist of een
groote vrouw in de wereld, gij u moet vormen naar zijn woord.
Derhalve: best mogelijk dat in Amerika nu niets meer gaat zonder turksche trom
en reclame - maar de hemel beware er ons voor; of liever, verlosse er ons wat van,
want we hebben 't al te veel!
Daarbij is dit idealisme toch al te oppervlakkig. Zeker, optimisme en energie is
best - maar niet alles! Een boek dat stichtelijk wil zijn, kenne ook den
verootmoedigenden ernst van 't woord: de geest is wel gewillig maar het vleesch is
zwak. Het go-ahead-systeem toegepast op 't geestesleven blijve maar in Amerika!
G.F.H.

Onze Eeuw. Jaargang 3

154
A n a t o l e L e r o y B e a u l i e u . Les doctrines de haine. L'antisémitisme,
l'antiprotestantisme, l'anticléricalisme. (Paris Calmann-Lévy 1902).
De reeks van voorlezingen, waarin de bekende fransche geleerde en schrijver zijn
waarschuwende stem laat hooren, is natuurlijk voor zijne landgenooten bestemd. Het
zijn de toestanden van het Frankrijk waarin ‘l'Affaire Dreyfus’ zooveel politieke en
godsdienstige hartstochten heeft aan het licht gebracht en fel aangeblazen, waarin
geloofsvervolging in theorie en praktijk steeds meer aan de orde komt, waarin onder
voorwendsel van herstel der nationale eenheid aanzienlijke groepen van burgers als
buiten het gemeene recht staande worden aangemerkt: het zijn deze toestanden die
L e r o y - B e a u l i e u hebben genoopt te pleiten voor een liberalisme van vrijheid,
recht, verdraagzaamheid, tegenover theorieën van haat en onderdrukking. Zoo is dit
boek een daad, maar geen partijdaad; de beschouwingen van den schrijver verheffen
ons boven de onreine atmosfeer der partijbelangen en der dagbladpolemiek.
Uit de wel wat breede uiteenzettingen, waarin herhalingen niet ontbreken, treden
enkele hoofddenkbeelden scherp naar voren. Zoo de kortzichtigheid der ‘anti-partijen’,
die, haar onderlinge verwantschap miskennende, niet begrijpen hoe gevaarlijk het is
wapenen te hanteeren die straks tegen haar zelf kunnen worden gekeerd. Zoo de
oppervlakkigheid en bijgeloovigheid, waarmede men elk onwijs sprookje over
joodsche of jezuïetische moraal. elk gerucht over geheime gevaren, elk dadelijk uit
algemeen toegankelijke gegevens te weerleggen rumoer over den onuitputtelijken
rijkdom der congregaties klakkeloos gelooft. Zoo vooral de ernstige waarschuwing
aan de politici onzer dagen die tot de praktijken van ‘l'ancien régime’ en van de
‘terreur’ terugkeeren: vervolging, confiscatie, uitzonderingswetten.
Dit alles is ook buiten Frankrijk van belang, zelfs ten onzent. Antisemitisme hebben
wij Nederlanders nauwelijks of niet, voor antiprotestantisme is alleen in Frankrijk
in dien vorm plaats tegenover den toenemenden invloed van hen die men nog gaarne
als vreemdelingen zou uitsluiten; maar is anticlericalisme ons zoo vreemd? Vinden
de straks aangeduide sprookjes en bijgeloovigheden ook bij ons geen geopende
ooren? En zijn wij er allen zoo ver van af toe te stemmen dat de ‘staat’ of de
‘gemeenschap’ belang kan hebben bij en dus ook recht tot het breidelen van de
kerkelijke machten? Toegestemd dat wij nog niet zoo ver zijn; maar dat de vrijheid
allerwege veilig zou wezen, en dat in de oppositie tegen de ‘zwarte
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internationale’ geen gevaar dreigt van tyrannie der ‘roode’; wie kan het met grond
beweren? Mij komt de ontwikkeling der fransche politiek uiterst leerrijk voor ter
beoordeeling der geestelijke machten ook ten onzent.
l.S.
P.D. C h a n t e p i e d e l a S a u s s a y e . The religion of the Teutons.
(Boston & London. G i n n & Co. 1902.)
Het zij mij vergund met een enkel woord een werk aan te kondigen van mijn eigen
hand. Mijn ‘geschiedenis van den godsdienst der Germanen’ in 1900 bij de uitgevers
van Onze Eeuw verschenen bevat de eerste helft van een ‘Germaansche mythologie’
(gelijk men dergelijke boeken gewoonlijk noemt) voor de serie ‘handbooks on the
history of religion’ te Boston verschijnende en waarvan het 't derde deel vormt,
geschreven. Nu ziet het geheele werk in 't engelsch het licht, en men kan er, behalve
de historische hoofdstukken van het hollandsche, die over pantheon en cultus in
vinden.
Indien ik op een paar punten de aandacht mag vestigen, dan zij het op het hoofdstuk
over de geschiedenis der wetenschap (het 2e van het boek) ook voor de algemeene
kultuurgeschiedenis van belang, en op het ordenen der stof naar historische perioden.
Overigens mogen de Germanisten te onzent, mijn ambtgenooten S y m o n s ,
U h l e n b e c k , B o e r , over het werk van den halven vakgenoot, die geen philoloog
is, oordeelen. De eerste, prof. S y m o n s te Groningen, heeft mij niet weinig aan zich
verplicht door de proeven van het hollandsche boek met zorg na te zien, en van
menigen wenk dien hij mij gaf heb ik dankbaar gebruik gemaakt. Mijn vertaler prof
B.J. Vo s te Baltimore heeft zijn taak uitnemend volbracht en het boek met een zeer
volledig register verrijkt.
l.S.
G u s t a v F r e n s s e n . Jörn Uhl. (Berlin G. G r o t e ). (Hollandsche
vertaling door B. C a n t e r bij H o l k e m a & Wa r e n d o r f , Amsterdam)
1902.
Dit is op het oogenblik de moderoman in Duitschland; vóor mij ligt het ‘vierzigste
Tausend’ dat wel niet het laatste zal zijn. En - laat mij dadelijk zeggen: het is vrij
wat gezonder dan de producten der S u d e r m a n n 's, H a u p t m a n n 's, M a x
H a l b e 's en hoe zij allen heeten mogen die met probleemlitteratuur de markt bij
onze naburen overstroomen. Reeds doet ons aangenaam aan dat dit boek nu niet uit
die kale, halfslavische oostelijke
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provinciën van Pruissen komt, ook niet uit de overprikkelde atmosfeer der hoofdstad,
maar uit dat echt-duitsche Holstein, vanwaar T h . S t o r m , K a r l M ü l l e n h o f f
en zoovele anderen duitsche poëzie en wetenschap hebben verspreid. En de schrijver
van Jörn Uhl, die ook de beide daar genoemde namen met eere vermeldt, hecht aan
het groote duitsche vaderland en aan het kleine der kust van Ditmarschen, aan het
landschap en de sagen, de zeden en de menschen.
Idealiseeren doet hij de laatsten anders waarlijk niet. Zijn boeren zijn geen gestalten
uit de traditioneele ‘dorfgeschichten’ of idyllen; maar gelukkig ook niet de
beestachtige figuren uit Z o l a 's La terre, al zijn er onder de Uhl's en de Krey's die
dit laatste type nabij komen. Doch ruwe tooneelen, spaart de schrijver ons meestal,
al is zijn toon ‘derb’. Zijn held Jörn Uhl is een begaafde en edele, sombere en in zich
zelf gekeerde natuur, die in vele jaren van jammer niet ondergaat, en in het geluk
nooit volkomen ontdooit. Misschien is hij nergens treffender, althans kernachtiger
geteekend dan p. 351 waar de schrijver ons hem toont, nog wel zwaar gebukt onder
vele zorgen maar gelukkig door de liefde eener jonge vrouw. En toch ‘er war von
Kind an gewohnt, allein zu grübeln. So war er ein Mensch geworden wie ein Haus
mit einer hohen Mauer rund umher. Das junge Weib lachte, sang, arbeitete und liebte,
und kam mit alledem nur bis vor das Thor seiner Seele. Sie klopfte zuweilen an; er
liess sie nicht ein. Sie war ihm zu gut, zu lieb und zu fröhlich. Was sollte sie in seine
dunkle, sorgenvolle Seele sehen?’
Zoo zijn er vele, vele trekjes, en ook tal van losse tafereeltjes, waaronder
genrestukjes van hooge waarde Ja, het geheele boek zou meer gelijken op een reeks
van zulke min of meer losse stukken, indien niet het karakter van den held, wiens
leven van kind af beschreven wordt, er eenheid aan gaf.
Het verhaal deel ik niet mede; het is over 't geheel, als de held zelf, somber. Vroolijk
is Jörn Uhl, het boek en de man, allerminst. Maar wanhoop is in het boek toch ook
niet; want in zorg en leed, moeite en strijd weet Jörn Uhl te veroveren en te bewaren
wat aan het leven waarde geeft. Er blijft iets gebrokens in hem; zou het bij den mensch
anders kunnen of behooren? zoo vraagt de schrijver.
Gelukkig dat hij die vraag niet beredeneert: de kunstenaar mocht eens achter den
predikant schuil gaan. Waar de laatste zich vertoont, niet opzichtig noch hinderlijk,
daar predikt hij een
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zeer menschelijk, min of meer vaag Evangelie Waar zulke diepten in het gemoed
worden omgewoeld als bij Jörn Uhl, zou men - indien dan de schrijver niet volstaan
wil met schilderen alleen - wel wat meer wenschen
Eer ik het boek las had een recensie mij ingeblazen dat het een soort van duitsche
D a v i d C o p p e r f i e l d was, goed omgezet in boersche noord-duitsche omgeving.
De opmerking was mij door het hoofd gegaan, en toen ik er, halfweg mijn lectuur,
aan dacht, kwam zij mij grootendeels onjuist voor. Ja, er zijn een paar motieven die
aan D a v i d C o p p e r f i e l d herinneren: de twee huwelijken van Jörn Uhl, de
geschiedenis van Elsbe; maar deze zijn toch zoo zwakke parallellen, dat zij zelfs niet
behoeven ontleend te zijn. En aan D i c k e n s ' manier herinneren slechts hier en daar
enkele bladzijden, gelijk dat begin van het 20ste kapittel: ‘Es giebt Bauernhöfe im
Land, welche tot sind’ en de beschrijving die dan volgt.
Zou men uit het vorige opmaken dat ik Jörn Uhl als een meesterstuk begroet, dan
zou men zich vergissen. Er zijn gebreken: manier, effectbejag, oppervlakkigheid van
denken, er zijn onnoodige ruwheden, wel niet overal maar toch op menige plaats.
Maar ... ubi plura nitent ... en hier klinken inderdaad herhaaldelijk diepe en echte
tonen, er zijn stukjes waarin wij niet weten wat wij meer bewonderen: het gespierde
proza, de liefdevolle waarneming of de fijne toetsen. Met dat al zie ik toch nog niet
in Jörn Uhl het boek dat zal blijven leven in de wereldlitteratuur.
l.S.
Door den Oost-Indischen Archipel. Eene kunstreis van H u g o V.
P e d e r s e n . Voor Nederland bewerkt door S. Kalff, met 8 gekleurde
platen, 150 illustraties en talrijke tekstversieringen. - Haarlem, H.D. Tjeenk
Willink & Zoon (1902).
Tegelijk met den Duitschen verscheen de Hollandsche tekst van dit boek ‘met tal
van mooie, en ook niet-mooie illustraties naar teekeningen en aquarellen. Een echt
salon-boek, om in winteravonden te worden doorgebladerd en doorgekeken.’
Deze korte aankondiging in een onzer nieuwsbladen schijnt mij volkomen juist.
Wie het boek ‘doorbladert en doorkijkt’, vindt het interessant; hem, die het gansche
boek leest, valt het tegen. Men verneemt wel (bl. 186): ‘het is er ver van daan, dat
dit boek op wetenschappelijke verdienste aanspraak zou willen maken.... het wil
niets anders wezen dan een plaatwerk met de noodzakelijke verklaringen en
commentaren’, - maar die toelich-
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tingen behooren dan toch in den regel juist te zijn. En daaraan ontbreekt helaas veel.
Men zou nu hebben verwacht, dat de bekwame Hollandsche vertolker de fouten
des schrijvers zoude hebben verbeterd; maar daarvan is in den regel geen sprake.
Integendeel, soms maakt de heer K a l f f , eene noot aan het werk toevoegende, er
nog nieuwe fouten bij, zooals op bl. 208, waar wij vernemen dat in Cheribon en
Madura nog vorsten zijn met den titel van sultan. De waarheid is dat in beide gewesten
geen vorsten zijn; in Cheribon heeft men de afstammelingen der sultans die in 1815
van alle rechten als vorst afstand deden, op het eiland Madura zijn geen personen
die den sultanstitel voeren.
Maar erger is, dat hij de grootste dwaasheden onveranderd heeft overgenomen.
De sterkste - welke ik daarom als voorbeeld neem - vindt men, naar het mij voorkomt,
op bl. 201, waar het heet dat de heer Kerkhoven (een theeplanter op Java) ‘o.a. een
der hoogste waardigheden op Java bekleedt, nl. den eerepost van Raad van Indië.’
De heer K a l f f weet dit toch waarlijk wel beter!
En dat de ‘beschrijvingen’ wel wat àl te oppervlakkig zijn, komt niet het minst uit
op de laatste bladzijde, waar volgens het opschrift (bl. 301) ‘de botanische tuin van
Buitenzorg’ zal worden behandeld. Van dien wereldberoemden tuin moet ook een
kunstenaar een diepen indruk ontvangen hebben? Uit het boek blijkt dat niet; de
tuinen bij Sindanglaja, het Buitenzorgsche park en de botanische tuin in den omtrek
van Batavia (zoo iets als de Haagsche plantenen dierentuin) worden in één adem
vermeld, en uit den tekst zou men haast afleiden dat de schrijver het Bataviaasche
tuintje nog het fraaist vindt van alles....
Hoeveel beter zou het geweest zijn indien de heer K a l f f zich den tijd gegund
had, of had mogen gunnen, niet alleen om eene vloeiende vertaling te leveren, maar
deze ook te brengen op de hoogte der kennis, die hij zonder twijfel bezit! En wanneer
eens een tweede druk vereischt mocht worden van P e d e r s e n 's werk, dat door de
wijze van uitgaaf zooveel aanlokkelijks heeft, - dan hopen wij zeer dat het een ‘veel
verbeterde’ uitgaaf zal mogen heeten.
E.B.K.
G e e r t r u i d a C a r e l s e n . Eerbied voor het Levend Materiaal in de
Tuinkunst.
Een frisch, vlug-weg geschreven boekje van nog geen vijftig
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pagina's, waarin gepraat wordt, in luchtigen ernst, over onze tuinen en parken, onze
bloemen en boomen, hoe wij gewoon zijn ze te behandelen, te mishandelen meestal.
De schrijfster, die oud recht van meespreken heeft in deze dingen, toont geestig aan
wat al dwaasheden, wat al wansmaak onnadenkend doen en nadoen te voorschijn
heeft geroepen. Zij vertelt van levende tuinkunst die ontaardde in dood geknutsel,
van bloemencultuur die uitliep op verbastering, van een ‘kweeknijverheid’ die voor
een goed deel op haar geweten heeft het voortbestaan van bloemenmozaïeken waarin
de levende bloem behandeld wordt als ware zij dood materiaal. De luchtige toon der
brochure is een deugd te meer bij zoo vast uitgangspunt en zoo stevigen ondergrond
als de titel aangeeft. ‘De moderne bouwkunst weet wat zij wil, en zij wil dit in
harmonie met haar materiaal.’ Is de tuinkunst eenmaal zóó ver, dan gaat ook zij een
tijd tegemoet van gezonden bloei. Als de tuinarchitecten en de bezitters van tuinen
maar gaan inzien wat de bouwkundigen begrepen hebben: dat ieder ding, dood of
levend, zijn eigen eischen stelt en dat, wie met zoo edel materiaal werkt als boomen,
planten, bloemen, die eerst dan tot hun recht kan doen komen, in plaatsing en
groepeering, in vorm en kleur, als hij ze liefheeft en dus ze grondig leert kennen naar
hunnen aard.
Wie, nog onder den indruk van dit warm pleidooi, de bekoring wil ondergaan van
een tuin zooals hij kan en behoort te wezen, leze H e l e n M i l m a n 's ‘In the Garden
of Peace.’ Men weet dan wat het zeggen wil planten met eerbied, d.w.z. naar hun
wezen en aard, te behandelen. En dit is de voorwaarde, zoo besluit G e e r t r u i d a
C a r e l s e n , waarop Holland, gelijk reeds éenmaal in vroeger dagen, een nieuwe
tuinkunst, aan de wereld ten voorbeeld, geven kan.
EMILIE C. KNAPPERT.
Nederlandsche Volksboeken. I. Den droefliken stryt van Roncevale,
uitgegeven door Dr. G.J. B o e k e n o o g e n . Leiden, E.J. B r i l l , 1902.
De Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden is in de laatste jaren druk
bezig met het voorbereiden en uitvoeren van verschillende uitgaven op het gebied
der Nederlandsche taal en letteren. Tot hare plannen behoorde ook het doen bewerken
eener serie van oude volksboeken, naar de beste teksten herdrukt; de zeldzaamheid
voor de meeste dezer boekjes gaf aanleiding tot dit plan. Het eerste deeltje der serie
is thans verschenen. Het bevat de half in proza, half in verzen geschreven populaire
bewer-
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king eener geliefde middeleeuwsche romanstof uit den Karelcyclus, den strijd van
Roncevalles, de aantrekkelijke episode uit de geschiedenis van ‘grave Rolant’ en
‘hoe die Sarasinen die Kerstenen bevochten met groter wreetheyt’ en wat er verder
volgt, totdat ‘ridder’ Olivier en Roland hun ‘eynde deden’ en ten slotte Karel, ‘die
mogende coninc’, wraak nam over hun dood, ook door het ophangen van den
‘valschen verrader Guwelloen’.
Wie gevoel heeft voor de naïeve 16de eeuwsche volksliteratuur, zal het in den
oorspronkelijken vorm en met de oude prentjes gedrukte aardige boekje niet
onbevredigd uit de hand leggen. Maar er moet mij eene opmerking over het geheele
plan uit de pen. Wanneer werkelijk, zooals de prospectus zegt ‘deze herdrukken
geenszins alleen voor geleerden’ maar ook voor ‘het publiek’ bestemd zijn, op welks
‘belangstelling’ terecht een beroep wordt gedaan, dan zou het, dunkt mij, overweging
verdienen niet te volharden bij de meening, dat ‘de gewone lezer’ niet gediend is
van ‘noten’. Als die noten per se ‘geleerd’ moeten zijn, is die meening zeker te
verdedigen, maar er is ook nog een ander soort van noten - laat ze ons ‘gewone noten’
noemen - waarin eenvoudige verklaring wordt gegeven van ongewone woorden,
zinswendingen en uitdrukkingen. Wanneer men een beroep doet op de belangstelling
van ‘het publiek’, moet men dit de zaak niet al te moeilijk maken, en ik twijfel zeer,
of de ‘gewone lezer’ wel wijs zal worden uit die verzen in oude taal, dat proza zonder
onze moderne leesteekens, waarbij niet de geringste verklaring is gegeven. Er is hier
een hinken op twee gedachten. Men heeft een trouwen afdruk van het oude boekje
willen geven - uitstekend; maar dan moet men ten behoeve van den ‘ruimen kring’
van lezers, dien men verwacht, ook ruime verklaring schenken van het voor dien
kring onbegrijpelijke; anders zal het spoedig blijken, dat men toch alleen voor de
min of meer ‘geleerde’ beoefenaars onzer taal en letteren heeft gezorgd. Doch ook
in het laatste geval heeft men een nuttig werk verricht; dat moet erkend worden.
P.J.B.
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Een crisis
Door P. Smissaert-Boogaert.
‘Het is werkelijk beter dat we van elkander gaan,’ zei ze ernstig, en als een
onverbiddelijk vonnis klonken hem haar woorden tegen. ‘Twee jaar lang hebben we
samen geleefd, steeds verder dwaalden we van elkaar af, al maar verder....’
Ze zweeg even, toen kwam ze een paar stappen dichter bij den jongen man, die
in een leunstoel gedoken, haar onbewegelijk met strakken blik bleef aanzien, en een
zachtere klank in haar stem getuigde van eene groote ontroering, terwijl ze uitwendig
kalm vervolgde:
‘Twee jaar zijn we samen geweest en onze liefde, waarin we zoo vast en heilig
geloofden, onze liefde verflauwde steeds meer onder die altijd grootere vervreemding;
al minder en minder werd ze en nu eindelijk is ze geheel gestorven....’
Met een plotselinge, brusque beweging richtte hij zich op en heftig viel hij haar
in de rede:
‘Neen E l l a , zoover is het toch niet gekomen, zoo erg als jij zegt is het niet. Dit
alles is een misverstand, je voelt je nog niet thuis in deze omgeving, die zoo heel
anders is dan die waarin je vóór je huwelijk geleefd hebt. Maar geloof me, je zult er
aan wennen en met den tijd ook leeren je er beter in te schikken. Het moet toch niet
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moeielijk zijn voor een mooie jonge vrouw als jij, om zich gelukkig te gevoelen;
alles wat je verlangt, kan je ook krijgen. Waarom ben je dan niet tevreden? Heb nog
wat geduld, E l l a , alles zal weer terecht komen.... Onze liefde is dood, zeg je? Maar
dat is niet waar, het is onmogelijk, dat kan niet zijn en dat kan je zelf ook niet
gelooven.’
Ze glimlachte droevig.
‘Toch wel,’ herhaalde ze zacht; ‘ik heb het voelen komen, heel heel langzaam, die
verwijdering tusschen ons, iederen dag iets meer. Al maar grooter werd de afstand,
ieder ging zijn eigen weg, had zijn eigen gedachten, zijn eigen leven. Sedert maanden
zijn we eigenlijk al gescheiden.’
Een oogenblik hield ze op, als verwachtte ze dat haar man ook dat laatste zou
ontkennen, doch toen hij bleef zwijgen, ging ze voort:
‘En nu dit samenleven zonder liefde voor ons beiden een kwelling is, - tenminste
voor mij - verlang ik terug naar mijn ouderlijk huis, waar ieder me kent en me lief
heeft en waar ik zoo gelukkig was. Nu ben ik dat niet,’ zei ze zacht en zag hem met
haar betraande oogen aan; ‘ik ben niet gelukkig in deze omgeving waar alles slechts
schijn is en oppervlakkigheid. Altijd ben ik omringd door menschen die mij
onverschillig zijn, die mijn smaken niet deelen, menschen, die zoo geheel anders
voelen en denken dan ik. Dag in dag uit moet ik gaan naar diners, waar ik me verveel,
altijd een leven leiden, waarvan ik een afschuw heb gekregen door de holheid en de
leegte ervan. Nooit heb ik tijd om me te geven aan wat mij interesseert, mijn boeken,
mijn schilderen, mijn vele liefhebberijen. En mijn man - lachte ze droevig - die is
een vreemde voor mij in dit drukke leven. Ik zie hem bijna nooit alleen en dat is
misschien nog maar het beste! Wij staan zoo ver van elkaar, zoo heel verschillend
is ons denken; want dit leven, dat ik haat, jij houdt ervan, je kunt er niet meer buiten,
je bent er in vastgegroeid. O, als ik je zoo zie, flirtende en lachende....’
Hij haalde de schouders op en lachte:
‘Jaloersch? Dan is alle liefde toch nog niet dood.’
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‘Neen, niet jaloersch,’ protesteerde ze heftig, terwijl een lichte blos haar wangen
kleurde. ‘Jaloersch ben ik niet; misschien ben ik het in het begin geweest, maar nu
niet meer.... Dat is voorbij, al lang voorbij.... Och E d u a r d , waarvoor dient dit alles,
waarom weer die verwijten? Wat ik voel kan je toch niet weten en wat ik geleden
heb zal je nooit beseffen. Ik bid je nu, laat me gaan. Om je dat te vragen ben ik hier
gekomen.... Laat me teruggaan, E d u a r d ....’
Hij zag naar haar op en toen dwaalde zijn blik naar haar portret op de schrijftafel
voor hem. Een vroolijk meisjesgezicht lachte hem tegen, met toch in de oogen een
fond van grooten ernst en nadenken. Hoe heerlijkgelukkig zag ze er toen uit en nu....
Een groot medelijden rees in hem op, terwijl hij weer naar zijn vrouw keek, zooals
ze tegen den schoorsteenmantel geleund stond, stil en bleek, met droeve oogen en
een bitteren harden trek om den mond. ‘Ik ben niet gelukkig’ had ze gezegd en hij
voelde maar al te zeer de waarheid van haar woorden; ze was niet gelukkig, de vrouw
voor wie hij twee jaar geleden een hemel op aarde had willen maken.
Was het waarlijk zijn schuld geweest, dat hun huwelijk een mislukking was; had
hij haar liefde niet kunnen behouden, die mooie reine liefde, die hem eens had
tegengestraald uit haar nu zoo onverschillig-ziende oogen?
‘E l l a ,’ zei hij half smeekend, ‘laten we het nog ééns probeeren; wie weet....’
‘Neen,’ riep ze hartstochtelijk, ‘neen, o neen! Het geeft toch niets, alles is voorbij.
Het is te laat....’
Al haar kalmte was weg, ze voelde groote snikken oprijzen in haar keel; onmachtig
zich langer te beheerschen, drukte ze stijf haar zakdoek tegen haar lippen en uit haar
groote, donkerblauwe oogen sprak een wanhoop, die hem ineen deed krimpen van
smart.
‘'t Is goed,’ zei hij dof en stond op om haar de deur te openen.....
Nu was hij alleen en hij voelde in zich een groote
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leegte, een leegte die altijd blijven zou. Hij keek rond om zich heen in de gezellig
ingerichte kamer en zijn oog bleef rusten op de plek, waar zij zoo juist gestaan had,
wellicht voor de laatste maal. Nu eerst besefte hij hoezeer hij haar liefhad, hoe een
leven zonder haar hem ondenkbaar scheen. Ja, ze had gelijk, ver waren ze van elkander
afgedwaald, en onder die altijd aangroeiende vervreemding scheen hun liefde dood.
Al de bittere, harde woorden, die ze tot elkaar spraken, waren tezamen een berg
geworden, dien hun liefde niet overschrijden kon; als vreemden gingen ze naast
elkaar, elk was alleen....
Het scheen hem ongelooflijk dat het zoo was, dat zij werkelijk heen zou gaan om
nooit terug te keeren. Ze behoorde hier immers, in zijn huis, dat hij zich niet denken
kon zonder haar teere, mooie verschijning, zij was er de ziel van; koud en leeg zou
het er zijn zonder haar. O, hij had haar nog zoo lief, zoo oneindig lief, en zij.... Onze
liefde is dood, had ze daareven gezegd, alles is voorbij.... Waarom was hij toen niet
opgesprongen en had haar trotsche, weerstrevende gestalte in zijn krachtige armen
genomen en haar zoo toegefluisterd dat het niet waar was, wat ze zei, tenminste wat
hem betrof? Waarom had hij den mond, die zoo koel en hard tot hem sprak, niet met
kussen gesloten, waarom niet met zijn warme liefde de vonk gewekt, die toch nog
moest smeulen in het hart, dat immers eens zoo vol liefde voor hem gloeide?
Nu was het te laat; hij was alleen, zooals hij voortaan altijd alleen zou zijn als zij
was heengegaan. Wanneer zou dat zijn? De volgende week, overmorgen, morgen
misschien reeds?....
In vertwijfeling liep hij de kamer op en neer, overstelpt door zijn aandoeningen,
ten prooi aan een zielsangst, die hem kwelde als een lichamelijk lijden.
Hij zag reeds hun afscheid, gedwongen, schijnbaar heel gewoon, als ging zij voor
korten tijd op reis. En toch zou het een vaarwel voor eeuwig zijn! Wat er verder met
den een gebeuren zou, ging voortaan den ander niet aan; ieder leefde zijn eigen leven,
ze waren vrij.... Zij konden op-
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nieuw trouwen, kinderen krijgen, sterven...en dat alles zou aan den ander voorbijgaan
als betrof het een vreemde...
Een groote wanhoop maakte zich van hem meester, terwijl hij rusteloos heen en
weer liep, peinzende, peinzende...
En nu vol zelfverwijt gevoelde hij dat hij niet gedaan had wat hij had kunnen doen
om haar leven mooi en gelukkig te maken. Egoïst was hij geweest, denkend aan
zichzelf alleen, trotsch op zijn mooie vrouw en op haar liefde. Hij had heel veel van
haar gehouden, maar - dat voelde hij nu - niet op de rechte manier, niet zooals zij
het had verlangd en zooals het ook had moeten zijn. Had hij haar wel ooit gevraagd
of dit leven, dat hij haar leiden liet, haar ook behaagde zooals hem? Had hij, toen ze
hem sprak over haar teleurstellingen en haar tegenzin in dit mondaine bestaan, had
hij er toen ooit acht op geslagen? Neen, haar klachten waren langs hem heengegleden;
onwillig had hij de schouders opgehaald en haar toch weer meegenomen naar diner
of bal, er niet op lettend hoe ze steeds stiller werd. Nu kwam de straf; nu het te laat
was, gevoelde hij zijn dwaling. Ja, te laat! Ze was den strijd moede, haar geestkracht
was gebroken, ze ging heen....
De vroege schemering van den winteravond viel in het vertrek en deed de meubels
vaag wegdoezelen in de kamer. Doch hij, in zijn zielsangst, lette er niet op.
Dienzelfden avond op een bal zagen zij elkander weer. Hij had met vrienden gegeten
en toen zij laat binnenkwam, stond hij dicht bij de deur, omringd door een troepje
vroolijke kennissen.
Het trof hem zoo bleek als ze zag en ook hoe ze zich als het ware gehuld had in
een kalme, hooge waardigheid, onnatuurlijk voor haar jaren; maar evenmin ontging
hem hoe een waas van stille droefheid den glans harer mooie oogen verduisterde.
Het witte toilet, dat ze droeg, omsloot nauw haar slank figuur en deed de schoone
lijnen ten volle uitkomen. Zooals altijd was ze hoogst eenvoudig gekleed; dikwerf
was die eenvoud een onderwerp van twist tusschen hen geweest,
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maar thans zag hij eerst hoe goed juist haar sobere distinctie afstak bij de elegante,
doch meest overladen toiletten der vrouwen om hem heen. Bijna teeder rustte zijn
blik op haar blonde hoofd, zonder eenig versiersel dan de gouden pracht der lokken
zelve.
Ze ging hem voorbij, groetend links en rechts, met een moede beweging van haar
hoofd in een doffe onverschilligheid, toen verdween ze in den menschenstroom.
‘Blijft u nog lang zwijgen, mijnheer v a n A e n s c h o t , heeft u een gelofte gedaan?’
klonk eensklaps een spottende stem in zijn ooren, en als uit een droom ontwakend
staarde hij verschrikt de jonge vrouw aan, die, licht op zijn arm leunend, naast hem
stond. Hij had haar geheel vergeten, haar en de anderen; slechts E l l a zag hij, E l l a
alleen.
‘Werkelijk, uw gezelschap is heel vroolijk,’ vervolgde ze. En toen, schalks
dreigend, met toch een toornige flikkering in de donkere oogen: ‘u bent verliefd! o
spreek het maar niet tegen, 't is al te merkbaar! Zoo'n erge verstrooidheid is
abnormaal!’
Hij glimlachte gedwongen.
‘Och kom, dat meent u niet, mevrouw. Op wie dan?’
‘Ja, op wie?’ herhaalde ze vragend. ‘In ieder geval ben ik de uitverkorene niet,
dat is duidelijk. Maar ik zal het wel weten vóór de avond om is, en dan.... gare à
vous!’
Va n A e n s c h o t wilde haar antwoorden, een antwoord zooals ieder man in
zoo'n geval geven zou, maar de woorden kwamen hem niet over de lippen. Weg was
de gemakkelijkheid, waarmee hij zich anders bewoog, weg de losse, banale
conversatietoon.
Doch met een lichte spottende buiging had ze hem reeds alleen gelaten....
Hij dwaalde rond als een zoekende tusschen de dansers, in een gestadige onrust,
die zich verried in zijn blik en waarvan getuigden zijn korte, verstrooide antwoorden.
Hij danste weinig en steeds volgden zijn oogen zijn vrouw, die kalm en rustig zich
tusschen de menschen bewoog.
De vrouwen vonden hem dien avond voor het eerst vervelend, de mannen al
evenzoo.
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Wat mankeert v a n A e n s c h o t toch, vroeg men elkaar vol verbazing en niemand
wist een reden te vinden voor zijn zonderlinge afgetrokkenheid.
Maar daar klonk eensklaps hoog en schril de stem der mooie brunette:
‘Wat hem mankeert? Wel, hij is verliefd!.... En op wie? Raadt eens! Je vous le
donne en trois, en quatre.... O neen, niet op u en niet op mij, maar.... op zijn eigen
vrouw!’
Een vroolijk gelach steeg op om haar heen. Hoe grappig was dat idee! Va n
A e n s c h o t verliefd op zijn vrouw! Echt iets voor M i a om te zeggen!
Een gloeiende blos kleurde de wangen van den jongen man, die het voorwerp was
van die spotternijen.
‘O mevrouw, ik bid u, c'est trop vieux jeu,’ zei hij gemaakt lachend, doch hij zag
meer dan één vragenden blik op zich gevestigd en vol ergenis wendde hij zich af.
Een uurtje later kwam E l l a naar hem toe.
‘Ik ga naar huis,’ zei ze, ‘wil ik het rijtuig terugsturen of heb je het niet meer
noodig?’
O, hij wenschte niets liever dan met haar mee te gaan naar huis, deze zaal te
verlaten, dat feestgewoel hem anders zoo lief; nu verlangde hij slechts eenzaamheid,
eenzaamheid met haar....
Maar in zijn oor klonken nog de spottende woorden: U is verliefd.... op uw eigen
vrouw! en voor zijn oogen rees op het tafreel in zijn kamer en zag hij weer zijn vrouw
staan, hoog en koel....
‘Dank je.’ zei hij kort, ‘ik kom wel thuis, misschien wordt het laat.’ En toen hielp
hij haar in de vestiaire aan haar sortie met een zachte teederheid, die haar verbaasde
en vaag ontroerde en waarvan hij zelf zich nauwelijks bewust was. Hij ging met haar
mee naar buiten en schikte de plaids warm en dicht om haar heen en toen de coupé
wegreed in den donkeren nacht bleef hij haar nastaren, niet lettend op de snerpende
koude, die hem huiveren deed in zijn dun kostuum.
Eerst toen het rijtuig bij het omslaan van een hoek uit
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zijn oog verdween, draaide hij zich om en ging weer naar binnen, naar het licht en
de menschen.
Thuisgekomen begaf de jonge vrouw zich dadelijk naar haar boudoir, waar een
heerlijk houtvuur hoog opvlamde in den haard en grillige figuren teekende op het
vloerkleed. Lampen met rose kappen hulden de kamer in een zacht, getemperd licht
en gaven een groote intimiteit aan het vertrek.
Moe vleide E l l a zich in een laag, gemakkelijk stoeltje bij den haard en met beide
armen achter het blonde hoofd geleund, bleef ze een poos stil liggen met gesloten
oogen. Ze was moe, o zoo moe! moe van de woelige drukte van den avond, moe van
het spreken met al die haar onverschillige menschen, moe vooral na de emoties van
den middag.
Maar met een zucht van verlichting bedacht ze hoe het de laatste maal was geweest
dat zij verscheen op een feest, dat voortaan haar leven voorbij zou gaan zonder onrust,
en dat spoedig die korte huwelijkstijd haar een droom zou lijken.
O, hoe verheugde ze er zich op, weer het kalme leven te leiden van vroeger, zich
weer geheel te kunnen geven aan al wat haar belang inboezemde! En ze zou trachten
die twee jaren te vergeten...
Maar toch voelt ze een groote weemoed in zich oprijzen bij de gedachte aan het
afscheid van dit huis, waar ze twee jaar gewoond heeft en bij veel smart toch ook
menig uur van waar geluk doorleefde; deze kamer zal ze verlaten, dit stil vertrek,
haar heiligdom, waarin haar man haar eens binnenleidde met een groote vreugde in
zijn oogen over de verrassing haar bereid. Want heel in stilte, toch geheel volgens
haar smaak, dien hij zoo goed kende, had hij dit vertrek laten inrichten; zelf had hij
alles uitgekozen, met de bedoeling dat elk voorwerp haar zou spreken van zijn liefde.
Hoe dierbaar was haar deze kamer geworden, waar ze toch zooveel bittere tranen
had geschreid!
En daar rijst plotseling voor haar op een klein tooneeltje, herinnert ze zich hoe zij,
voor twee jaren, heel kort na hun huwelijk, thuiskwamen van hun eerste groote
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diner. Vlug had ze haar avondtoilet verwisseld voor een luchtige peignoir, en zoo
was ze weer binnengekomen in haar boudoir, waar haar man haar wachtte. Hij was
haar tegemoet gesneld en met zijn armen om haar heengeslagen had hij haar gevoerd
naar een laag stoeltje bij den haard, hetzelfde waarop ze nu zit. Toen had hij zich
neergevleid aan haar voeten, zijn hoofd op haar schoot, en stil hadden ze samen
gezeten, beschenen door den rossen gloed der vlammen. En eensklaps had ze zich
voorovergebogen en een kus gedrukt op de oogen, die zoo vol liefde tot haar opzagen.
De jonge vrouw voelde thans een vreemde, doffe pijn bij de gedachte aan die
kleine gebeurtenis; het besef van een groot verlies overweldigde haar eensklaps. Ze
had hem toch zoo liefgehad dien avond, en nu.....
Nu was dat alles voorbij, dood.... Hij was niets meer in haar leven dan een bron
van kwelling, die ze eruit verwijderen ging. Weer voelde ze die pijn, en een namelooze
weemoed rees in haar op. Was alles dan werkelijk voorbij, zou ze hem morgen
verlaten zonder droefheid, zonder ontroering? Zou ze het kunnen verdragen hem
kalm in de oogen te zien, die oogen, die ze eens had gekust, en dan te zeggen: vaarwel,
ga gij uw weg en ik den mijnen, voortaan zijn wij gescheiden?
Hoe moeilijk leek het haar thans! Ze had zich zoo flink gevoeld dezen middag
toen ze zijn kamer was binnengekomen om hem haar onherroepelijk besluit mee te
deelen; zoo sterk had ze zich geweten in haar willen, zoo los van hem en van dit
leven twee jaar aan zijn zijde geleefd!
Maar nu?
In de eenzaamheid van haar boudoir, in de plechtige stilte van den nacht, drong
zich de eene herinnering na de andere aan haar op. Hij had haar immers zoo lief
gehad en menig bewijs daarvan had ze ontvangen! Was ze hem dan werkelijk
onverschillig geworden! Zijn ontroering van dezen middag, zijn ongeveinsde smart
duidden erop dat, zoo zij al voor korten tijd een weinig op den achtergrond was
gedrongen, toch haar beeld nog vol liefde in zijn hart
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gegrifd stond. En ze voelde weer zijn blik op haar rusten, zooals toen ze dezen avond
de balzaal binnenkwam, ze dacht aan de teedere zorg waarmee hij in het rijtuig het
bont om haar heen had gelegd. Was zij dan waarlijk niets meer voor hem?
Ze verborg het hoofd in de handen en staarde peinzend in de vlammen van den
haard. In haar rees op een stil verwijt, dat zij tevergeefs trachtte weg te dringen, een
verwijt aan zichzelve ditmaal. Was het wel zijn schuld alleen, dat hun huwelijk een
mislukking was? Niet de hare ook? Had zij alles gedaan wat ze kon om de liefde in
hun harten te bewaren; was zij werkelijk slechts te beklagen, niet ook te veroordeelen?
Plotseling stond ze op en uit haar bureau haalde ze een doos vol photographiëen
en kiekjes uit hun engagementstijd. Met de doos in haar handen kwam ze terug bij
het vuur en zette zich weer op haar oude plaatsje. Eén voor één nam ze de
photographiëen op en bekeek ze aandachtig. De meeste waren door amateurs gemaakt,
dikwijls onverwachts genomen; aardige kiekjes, geheel leven en natuur. Zij zag zich
terugkomend van een wandelrit, met haar handen leunend op zijn schouder, gereed
van het paard te springen; ze zag zich op een pic-nic liggend in het gras, met hem
aan haar zijde; op het tennisveld; in haar jongemeisjesboudoir; en altijd met hem,
met hem... En steeds waren het vroolijke gezichten waarop liefde te lezen stond, die
haar toeblikten; gezichten, sprekend van een hoopvolle toekomst, vol zonneschijn.
Zijn knap gelaat met de openhartige, onbezorgde oogen zag haar uit al die
photographiëen aan als van ouds, en een weeke stemming kwam over haar. Bijna
liefkoozend, met iets van medelijden, streek haar hand over het papier.
Eens had ze toch gemeend in hem te zien het ideaal, den held harer meisjesdroomen.
Hij was tot haar gekomen in haar stil en eenvoudig leven als een wezen uit een wereld
die ze niet kende; hij was zoo heel anders dan de weinige mannen, die ze tot dusverre
had ontmoet. Vol bewondering had zij naar zijn gesprekken geluisterd en achter zijn
voorhoofd gezocht naar mooie, verheven, gedachten. En vol
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groot, onuitsprekelijk geluk had ze hem haar liefde bekend.
Opgevoed in de eenzaamheid van het buitenleven door liefdevolle, verstandige
ouders, had ze steeds haar dagen weten te vullen met ernstig werk naast eenvoudige
vermaken, als paardrijden, tennissen, wandelen, schilderen, en af en toe een klein
diner op een naburig buiten of een landelijke pic-nic. Ze had meer gelezen en
nagedacht dan menig jong meisje van haar leeftijd, doch zelve wist ze dat toen niet
en in haar grooten eenvoud voelde zij zich een klein en nietig persoontje naast den
schitterenden man der wereld, die tot haar sprak van dingen, die ze niet kende, die
bezocht had de landen, waarover ze gelezen had, gezien de kunstschatten, waarvan
ze droomde. Ze stelde hem zoo hoog boven zichzelve, en als hij soms tot haar sprak
met een koud cynisme, dat haar even huiveren deed, zonder toch nog geheel te
begrijpen, dan meende ze dat de wereld, die zij niet kende, hem zoo gemaakt had en
dat het haar onwetendheid was, waardoor ze die stemming van hem niet kon deelen.....
Wie had er dan schuld aan dat hare verwachting in hem was teleurgesteld, wie,
dat hij niet de man was, waarvoor ze hem toen had gehouden? O, die bittere
teleurstelling, o, die droeve ontgoocheling!
De eerste maanden van hun huwelijk, binnengeleid in een wereld, die haar vreemd
was, doch welker glans en schittering haar eerst verraste en verblindde, had ze zich
overgelukkig gevoeld in hunne liefde. De menschen om haar heen waren zoo geheel
anders dan zij zelve en haar vroegere kennissen, hun leven leek haar zoo vroolijk,
en jong als ze was en levenslustig, trok het haar aan. Zij wenschte niets liever dan
zich één met hen te voelen en hun bestaan te deelen. Zij, eenvoudig buitenmeisje,
zag tot hen op, zooals ze opzag tot haar man. Deze, trotsch op zijn mooi vrouwtje,
geheel en al aanbidding, bracht haar overal, dubbel genietend nu van het mondaine
leven met haar aan zijn zijde.
Toen was er langzamerhand een leegte in haar gekomen, een onbestemde begeerte,
een onbevredigd-zijn met haar
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bestaan. De glans van het nieuwe verduisterde en ze gevoelde zich terugverlangen
naar een stiller, kalmer leven, naar haar boeken, haar muziek, haar penseel, al haar
vroegere liefhebberijen.
Zoo had ze na die eerste maanden van waarlijk, onvermengd geluk zich
teruggewenscht in de stille rust, die ze had verlaten; met verlangenden blik keek ze
naar de boeken en tijdschriften, vergeten liggend in haar boudoir, naar haar
schildersezel, waarop nog stond een onafgewerkte studie, begonnen dadelijk na de
terugkomst van de huwelijksreis. De gesprekken harer nieuwe vriendinnen en
kennissen verloren met hun nieuwheid voor haar ook hun interest; zij vond ze nu
leeg en hol, haar meest het aanhooren niet waard. Zij snakte naar den zomer, waardoor
een einde komen zou - zoo meende ze - aan dit leven van uitgaan, visites maken, en
al wat daartoe behoorde. Ten laatste zou ze zichzelve terugvinden en zich weer met
liefde kunnen geven aan al wat haar belang inboezemde.
En aan haar man, dien zij bijna nooit meer alleen zag, omringd als ze steeds waren
door anderen. Leed hij er dan ook niet onder, vroeg ze zich af met stille verwondering
als ze hem zich zag storten met hart en ziel in dien stroom van vermaken, die dreigde
haar te zullen overweldigen?
Ze zag hem steeds den vroolijkste aan een diner, altijd den eerste bij het bedenken
van een plannetje, vervuld van al die mondainiteitjes in zijn gesprekken zelfs met
haar als ze alleen waren. Was het mogelijk dat hij zóó geheel opging in dit leven,
had hij geen hoogere belangen, was hij dan niet degeen waarvoor ze hem had
aangezien? Steeds meer drong die vraag zich aan haar op, steeds meer ontleedde zij
zijn daden, zijn woorden.... steeds meer ook oordeelde zij hem.
Ze had gemeend een man te vinden, haar gelijke, haar meerdere, en.... ze zag zich
staan hoog boven hem en zijn kleine wereldje.
De zomer had haar niet de verlangde kalmte gebracht, maar nieuwe drukten; séjours
op mondaine badplaatsen,
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logeeren buiten bij kennissen, en waar ze ook kwam, overal zette ze hetzelfde bestaan
van thuis voort, slechts met een kleine verandering. En de winter volgde met de oude
sleur.
Moedeloos liet ze zich nu gaan, een enkel maal nog trachtend zich te ontwringen
aan dien greep der wereld, welke steeds vaster haar omklemde. Dan smeekte ze haar
man zich een weinig te mogen terugtrekken uit dit bonte gewoel en stiller te leven,
doch lachend, verwonderd onttrok hij zich aan haar beden. En ze volgde hem nu
lijdelijk naar die feesten, waar ze zich onbemind wist door haar koude
onverschilligheid, ondanks de bewonderende blikken en woorden van velen. Dan
zag ze haar man flirten en lachen met anderen en in het begin was ook dat haar een
smart geweest. Nu was dat alles voorbij; alles was immers dood?....
Maar in dit stille avonduur voelde ze een verwijt oprijzen in haar hart en ze vroeg
het zich af voor de eerste maal: had zij dan geen schuld? Ze had gemeend van haar
man iets te mogen verwachten, dat hij haar niet geven kon; nu, teleurgesteld weet
zij het hem. Had hij haar bedrogen door zich beter en grooter voor te doen dan hij
was? Ze wist wel het tegendeel.
Haar rechtvaardigheidszin, haar gevoel van billijkheid kwam op tegen haar hard
vonnis over hem; nu ze eenmaal klaar en duidelijk inzag dat haar man geen schuld
had aan haar désillusie, wilde zij eerlijk zijn tegenover zichzelve en tegenover hem:
ze had zich in hem vergist, welnu, dat was haar schuld en niemand dan zijzelve mocht
er den last van dragen, geen ander mocht ze het wijten.
In dit uur van inkeer tot zichzelve zag ze haar dwaling in, zag ze hoe groot haar
eigenwaan geweest was en hoe onbillijk zij had geoordeeld over haar man en over
de vele anderen, die zij altijd met hem gelijkgesteld had, op hetzelfde lage peil, ver
beneden haar eigen verheven voetstuk. Het bewustzijn van haar onbillijkheid stemde
haar zacht, maakte haar vergevensgezind. Had ze niet heel haar verhouding tot hem
te tragisch opgenomen? Hij was
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oppervlakkig, zeker. Maar kon ze daarom hem niet liefhebben? Hij ging op in de
mondaine vermaken, die haar verveelden. Maar belette hem dat voor haar een
liethebbend echtgenoot te zijn? En de anderen, waren zij niet als hij? Had zij hen
niet te hard beoordeeld? Was het met wat goeden wil niet heel wel mogelijk te leven
onder hen? Te leven vooral met hem, die toch immers nog wel van haar hield, gelijk
zij eigenlijk ook van hem?
Een warm gevoel welde in haar op, een nieuwe, vreemde teederheid als ze dacht
aan haar man, en een plotseling verlangen naar hem deed haar hart sneller kloppen;
een zachte glans blonk in haar oogen, een glimlach speelde om den mond.
En in dit oogenblik voelde ze met nauwelijks iets van verbazing in zich, dat zij
thans zou kunnen deelnemen aan al de nietigheden, die haar bestaan uitmaakten,
zonder veel wrevel of spijt; ze voelde dat ze nu met goeden wil toch ook wel tijd zou
kunnen vinden om te lezen en te werken, indien zij de uren maar niet verdroomde
in droevig mijmeren; ze voelde dat ze met een kalmen glimlach haar man zou kunnen
zien genieten van die feesten, die nu eenmaal zijn leven vulden.....
Maar dat zou ze immers niet zien, zij zouden immers scheiden, ze zou immers
teruggaan naar haar ouders; haar zelfverwijt, haar goede voornemens, waartoe dienden
ze, het was immers thans alles te laat?
Weer die plotselinge pijn in haar borst, terwijl haar oogen zich eensklaps vullen
met brandende tranen, die neervallen op de photographiëen op haar schoot. Was wel
alles werkelijk voorbij, was haar liefde wel dood? Beminde ook hij haar niet meer?
Maar, - te laat, zuchtte ze droevig, het is te laat; en stil staarde ze in de smeulende
blokken van den haard. Zou daar ooit nog een vuur uit verrijzen?
Op den corridor klonken gedempte voetstappen, bij de deur van het boudoir hielden
ze stil. Zacht werd de portière weggeschoven en op den drempel stond v a n
A e n s c h o t . Aarzelend trad hij binnen, zijn vrouw aanziend met een
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vragenden blik. Stil bleef ze zitten als in een droom, de oogen tot hem opgeheven,
onmachtig een woord te uiten. Toch voelde ze geen verwondering in zich, slechts
een groote vrede was over haar gekomen.
Daar viel zijn blik op de photographiëen op haar schoot; met een zachten kreet
liet hij zich neer aan haar voeten voor den haard; een harer slap neerhangende handen
greep hij in de zijne en bedekte ze met kussen. Toen zag hij smeekend tot haar op.
Met een weemoedig-teederen glimlach bukte ze zich en kuste hem op het
voorhoofd.
‘Vergeef me,’ zei ze zacht.
Half verscholen achter de hooge acaciaboomen, welker gracieus neerhangende takken
vol teedere bloesems, een wonderzoeten geur verspreidden, lag een witte villa. 't
Zonlicht, dat zich een weg gebaand had door de dichte bladeren, glansde hel en
verblindend op de muren. Tegen de veranda op, klommen rozen, gele en roode, rose
en witte; in sierlijke wendingen bogen zij zich om het houtwerk heen; ook slingerden
zij zich om de vensters en de deuren van het huis, vermengend hun geur met dien
der acaciabloesems. Helblauw blikte de hemel uit boven al die schitterende
bloemenpracht en weerkaatste zich over de boomen heen in de Middellandsche Zee,
die hij tintte met een vreemde, ondoorgrondelijke kleur.
Vredig lag de witte villa tusschen de boomen in een zomersche stilte, die vol leven
was. Immers, de vogels in de acaciaboomen, waar zij hun nestjes hadden in de hoogste
takken, zongen hun mooiste lied ter eere van den blijden dag. Bijen gonsden af en
aan, honing zoekende in de rozen, waarvan de zoete geur hen lokte, takken ritselden,
door een nauwelijks merkbaar windje zacht bewogen, en van uit de verte hoorde
men het ruischen van de zee.
In de met rozen begroeide veranda lag E l l a v a n A e n s c h o t in een
schommelstoel, dien zij telkens door een druk harer voetjes op en neer bewoog.
Droomerig schommelde zij, in een zalig nietsdoen, genietend van den geur

Onze Eeuw. Jaargang 3

176
der bloemen, het gezang der vogels en het geluid der golven, die zich braken tegen
het strand. Op haar mooi gelaat lag een uitdrukking van stil geluk en de blauwe
oogen, die vaag naar buiten staarden, glansden teeder. De bittere trek om den mond
was verdwenen, een zachte glimlach plooide thans haar lippen als waren haar
gedachten slechts enkel vreugde en zonneschijn. Zij was een bijzonder liefelijke
verschijning zooals ze daar lag, tusschen de rozen, in haar witte japon, met het goud
der haren schitterend in het zonnelicht.
Na dien avond, toen v a n A e n s c h o t haar boudoir was binnengekomen en haar
hand gekust had over de photographiëen heen, die spraken van hun verloren gewaand
geluk; en toen zij in een plotseling gevoeld herleven van haar liefde, zich tot hem
had overgebogen met ootmoed in het hart en een bede om vergeving op de lippen;
sinds dien avond scheen het alsof de tijd hunner eerste liefde was teruggekeerd. Lang
hadden ze samen gezeten voor den kouden haard, waarin de laatste vonk gedoofd
was, doch in hen gloeide op een nieuw en heilig vuur, dat hun verkilde harten
verwarmde. Hij lag aan haar voeten in zijn geliefkoosde houding uit vroegere
gelukkige dagen, met zijn hoofd op haar schoot en haar hand in de zijne; en zoo
hadden ze gesproken, lang en ernstig. Eerlijk zeide ze het hem nog eens, al wat haar
gegriefd en bezwaard had, die vele, vele maanden. Hoezeer ze gehaat had deze wereld
van schijn en onwaarheid, hoe ze verlangd had naar ernstige bezigheid, hoe ze haar
liefde had voelen sterven... Hoe zij geleden had onder den afstand, dien ze voelde,
dat hen scheidde, hoe hoog ze zichzelf gewaand had, beter dan de anderen, dan haar
man.... En hoe ze thans in de stilte van den nacht gezien had hoe zij dwaalde, hoe
groote schuld zij had....
En toen hadden ze besloten hun leven nogmaals samen te beginnen, met nieuwen
moed en geduld en een liefde, gelouterd door het leed. Ze hadden nu gezien dat ze
niettegenstaande alles toch nog één waren en hun levens onverbreekbaar verbonden.
E l l a nam zich ernstig
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voor zich beter te schikken in het bestaan, dat nu eenmaal het hunne was en dat hij
liefhad; haar man, van zijnen kant, wilde gaarne zich voortaan wat terugtrekken uit
die sleur van genoegens, welke zij zoo verafschuwde....
Toen zij twee dagen later naar het Zuiden vertrokken, teneinde daar ongestoord
samen te kunnen zijn, dachten zij beiden er aan hoe zij zoo kort geleden nog gemeend
had alleen dit huis te zullen verlaten. Onwillekeurig greep hij haar hand en drukte
die teeder. Met betraande oogen blikte ze tot hem op....
Zij namen voorloopig hun intrek in een hôtel en haastten zich toen uit te zien naar
een villa, waar ze eenigen tijd zouden kunnen vertoeven, totdat de warmte hen zou
verjagen. Toevallig vonden ze al heel gauw wat ze zochten en La Rosière
beantwoordde geheel aan hun wenschen. Vooral E l l a was verrukt over de
afgezonderde ligging; minstens een paar uur rijden waren ze van hun naaste buren
verwijderd. Met stralend gezicht liep zij door het huis, neuriënd oude, vergeten
lievelingsdeunen; zij verzette de meubels naar haar smaak en maakte zich een aardig
atelier in orde, waar zij met ijver haar oude liefhebberij hervatte. Zelf schikte ze
dagelijks de bloemen in de vele vazen en besprak met den tuinman welke planten
hij in huis zou zetten en waar ze zouden staan; vol vroolijke belangstelling bemoeide
zij zich met alles. Met de bediening kwamen ook de honden mede en talrijke kleine
voorwerpen uit hun huis in Holland, die aan de rozenvilla het cachet gaven van de
bewoonster. Samen maakten ze lange wandelingen en dikwijls namen ze hun déjeuner
mede en bleven den geheelen dag uit. Op een mooi, schaduwrijk plekje zetten ze
zich dan neer en verheugden zich als kinderen bij het uitpakken van het door henzelf
meegebrachte, eenvoudige maal. Dikwijls ook reden ze paard of gingen bij kalm
weer in een klein bootje op zee visschen. Zoo gingen de dagen rustig voorbij in stil
geluk.
De avonden echter waren E l l a het liefst. Dan lagen zij, als het niet te frisch was,
in hun schommelstoelen op de met rozen omkranste veranda, vanwaar men tusschen
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de boomen door een heerlijk uitzicht had op de zee. Een enkele vogel zong nog in
de takken; zacht daalde de nacht over het landschap neer en fantastisch bescheen de
maan de wonderschoone natuur. Dan voelde E l l a zich overgelukkig en in haar ziel
rees op een stille bede van dank. Vol teedere liefde keek ze naar haar man, terwijl
ernstige voornemens haar bezielden voor de toekomst, als ze weer terug zou zijn in
Holland en het leven van vroeger opnieuw zou beginnen. Hetzelfde leven en toch
zoo heel anders!
Ongemerkt ging de tijd aldus voorbij, en E l l a , liggend op de veranda, bedacht
nu met verbazing dat zij al zes weken hier waren. Hoe was het mogelijk! Het leek
haar als waren zij gisteren eerst gekomen en toch ook weer voelde ze zich hier zoo
thuis, als had ze reeds jaren in de rozenvilla gewoond. Ze had het lief gekregen, het
witte huis, waar tusschen de rozen hun liefde opnieuw was opgebloeid!
Eensklaps sprongen de honden, die aan haar voeten lagen, vroolijk blaffend op en
E l l a zag haar man aankomen in een wit flanellen pak, de stroohoed losjes op het
hoofd, een donkerroode rozeknop half hangend uit het knoopsgat. De honden sprongen
uitgelaten om hem heen en hij streelde ze over den kop en wuifde met de andere
hand zijn vrouw toe.
Met oogen vol liefde zag ze hem komen en toen hij zich tot haar overboog en een
kus drukte op den rooden mond, sloeg ze plotseling de armen om hem heen en
omhelsde hem met een voor haar ongewonen hartstocht.
Va n A e n s c h o t schoof een stoel naast haar en leunde met de beenen over
elkaar geslagen, lui achterover. Een poos zwegen ze beide.
‘Heb je prettig gezeild?’ vroeg ze eindelijk. Verstrooid keek hij op.
‘Och ja, maar het is altijd hetzelfde, de aardigheid gaat er af,’ zei hij, een geeuw
onderdrukkend. ‘O, pardon, liefste, maar het is vandaag ook zoo warm.’
De jonge vrouw antwoordde niet, doch even doofde zich de glans in haar mooie
stralende oogen, die ze onderzoekend vestigde op zijn gelaat. Onbewust van haar
door-
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dringenden angstigen blik staarde v a n A e n s c h o t in de verte naar de blauwe zee.
Met een zucht wendde E l l a het hoofd weer af. Voor het eerst had haar de
uitdrukking van verveling op het gelaat van haar man getroffen. En in plotselinge
onrust vroeg ze zich nu af, of die voor haar zoo verrukkelijke weken ook voor hem
wel onvermengd genot hadden gebracht. Geen wolkje had - meende ze - hun nieuwe
gelukszon verduisterd, in rustig genieten waren de dagen omgevlogen. Het eenvoudige
buitenleven met zijn landelijke genoegens had hen weer tot elkaar gebracht en de
kloof, die hen scheidde, gedempt. Nu eerst begreep ze dat het slechts schijn was
geweest, dat die afstand tusschen hen altijd zou blijven, dat hun liefde en ernstig
willen dien een weinig konden overbruggen, maar dat zij toch nooit elkander geheel
zouden naderen. Terwijl hij, terwille van haar, zich afzonderde in de eenzaamheid
van La Rosière, verlangde hij terug naar de wereld, die hij had verlaten, en zij, als
ze na deze heerlijke maanden van stille rust zou zijn teruggekeerd tot diezelfde wereld,
zou opnieuw den last voor korten tijd afgeworpen, op zich voelen drukken. Neen,
nooit zouden ze één zijn in hart en ziel, dacht ze bitter.
‘Ben je gelukkig, E d u ?,’ vroeg ze zacht.
Verbaasd keek hij haar aan met in zijn oogen een lichten schrik.
‘Ja zeker, lieveling, jij niet?’ zei hij lachend, doch E l l a hoorde het gedwongene
in zijn stem en ze zag hoe zijn oogen, terwijl hij sprak, haar ontweken en weer
afdwaalden naar de zee.
Met een lichten kus op zijn voorhoofd ging ze heen....
Dien middag aan het diner zei v a n A e n s c h o t ;
‘Ik heb een brief gekregen van de S o u r e t h . Zij hebben een klein kasteel
betrokken hier in de buurt, eenige uren rijden van ons vandaan. Toevallig hoorden
ze dat wij hier zijn en nu zouden ze het zoo aardig vinden indien we een paar dagen
bij hen kwamen logeeren en het bal, dat ze geven willen, bijwoonden.’
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Half aarzelend was hij begonnen, niet goed wetend hoe hij het zeggen zou. Immers,
zij hadden afgesproken den tijd, dat zij op La Rosière waren, stil door te brengen,
geen logés te vragen en zelf geen kennissen te bezoeken, Doch de brief van d e
S o u r e t h had een groot verlangen bij hem wakker geroepen naar mondaine
genoegens en een heimwee naar het oude leven had hem overvallen. Want E l l a had
goed gezien; hij verveelde zich en iederen dag werd het stille bestaan, dat hij op La
Rosière leidde, hem moeielijker te dragen. Als een uitkomst begroette hij dus de
invitatie.
E l l a was bleek geworden onder zijn woorden en een groote angst bekroop haar.
Het was dus waar, hij verveelde zich met haar hier alleen! Zij was hem niet genoeg,
zij kon zijn dagen niet vullen, dat kon alleen de wereld, wier lach en scherts hij nu
miste. Een vage vrees kwam over haar, dat zoo zij gingen, het uit was met hun lieve
idylle, dat opnieuw vreemden zich zouden plaatsen tusschen haar en haar man.
Doch de verlangende uitdrukking ziende in zijn oogen, de bijna jongensachtige
vreugde op een pretje, die hij nauwelijks instaat was te verbergen, zei ze gedwongen
glimlachend: ‘Me dunkt, we moesten maar gaan, E d u a r d . Wanneer verwachten
ze ons? Hebben ze veel logés?’
Hij reikte haar den brief en ze las hem, onderwijl vechtend met de tranen, die zich
opdrongen in haar oogen.
‘Dus voor Vrijdag, dat is over drie dagen. Wil jij hen antwoorden, E d u ?’
‘Heb je toiletten meegenomen?’ vroeg hij haastig.
Zij knikte van ja. Was het een voorgevoel geweest, dat haar er toe gebracht had
japonnen mee te nemen, die ze toch meende hier nooit te zullen gebruiken?
Va n A e n s c h o t was dien avond buitengewoon vroolijk en spraakzaam. Na
tafel stelde hij een wandeling voor en gearmd liepen ze door de reeds donkere lanen
naar het strand. Kalm kwam de zee aanruischen, beschenen door den zilveren glans
der maan; eentonig braken de golfjes op het witte zand, waar zij uiteenspatten in
vlokkig schuim.
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In stilte vergeleek de jonge vrouw haar eigen leven bij dat der zee; er was geen
ontkomen aan, steeds zou ze als die golven voortgestuwd worden, al maar voort, of
ze wilde of niet....
Ze huiverde.
‘Heb je 't koud, liefste?’ vroeg v a n A e n s c h o t bezorgd en voelde haar hand,
die kil rustte op zijn arm.
Zijn stem was zoo vol warmte en zijn oogen blikten zoo angstig-teeder in de hare,
dat plotseling haar vrees en bange onrust verdwenen en het weer licht werd in haar.
Hij had haar immers lief, en in dat bewustzijn wilde ze alles trotseeren.
Toen de v a n A e n s c h o t s drie dagen later na een warmen, langen rit de treden
van het bordes opgingen, die tot het huis leidden, kwam hun gastvrouw hen met haar
opgewekten glimlach tegemoet. Zij kuste E l l a op de beide wangen en hield toen
de jonge vrouw op een armslengte van zich af, haar aanziend met een onderzoekenden
blik.
‘Wel, mijnheer v a n A e n s c h o t , wat is er met uw vrouw gebeurd,’ riep ze
verbaasd. ‘Nog nooit heb ik haar zoo stralend gezien als nu. Ella, wat is je
overkomen?’
Lachend maakte deze zich los en een zachte blos tintte haar wangen, toen ze
antwoordde:
‘Ik denk, dat het de heerlijke, opwekkende lucht hier is, en de mooie natuur, die
ik niet genoeg kan bewonderen.’
Maar M a r y d e S o u r e t h had den blik vol liefde opgevangen, dien E l l a , al
sprekend, op haar man vestigde en verheugd dacht ze: Aha, is dàt het wonder? Is
alles weer in orde tusschen hen? Want in Holland was er een korte poos druk over
gepraat, toen de v a n A e n s c h o t s zoo plotseling naar het Zuiden vertrokken.
Allerlei gissingen werden gemaakt, doch algemeen geloofde men dat de gezondheid
der jonge vrouw een verblijf aldaar noodzakelijk deed zijn. Maar M a r y d e
S o u r e t h begon nu een deel der waarheid te vermoeden. Van al de vrouwen uit
haar kring was zij E l l a steeds het meest sympathiek ge-
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weest. Onder het frivole, luchtige wezen der jonge vrouw vermoedde deze een
ernstiger fond, en soms in een vertrouwelijk gesprek met haar vriendin, had M a r y
zich aan haar getoond zooals ze werkelijk was, een geheel andere M a r y , dan die
welke de wereld te zien kreeg. M a r y van haar kant beklaagde E l l a , want al had
deze zich nooit tegen haar uitgesproken, toch vreesde ze wel dat het huwelijk der
jonge vrouw een teleurstelling was. En dit smartte haar te meer, omdat zij begreep,
dat E l l a er de vrouw niet naar was om zich te troosten met al wat het leven haar
verder bood.
Zij zelve geleidde haar gasten naar hun kamers en toen ze alleen was met E l l a ,
sloeg ze nogmaals haar armen om de jonge vrouw heen en kuste haar innig.
‘E l l a -lief, ik ben toch zoo blij! Je bent nu heel gelukkig, hè? Een tweede
huwelijksreis!’ lachte ze. ‘O, ik had er geen idée van, dat ik twee tortelduiven uit
hun nestje haalde, toen ik je vroeg hier te komen!’
E l l a staarde stil voor zich uit; haar keel was als dichtgeknepen; te antwoorden
was haar onmogelijk. Alles was ook zoo vreemd; ze moest er weer aan wennen, na
die weken van heerlijke eenzaamheid, zich opnieuw onder de menschen te bewegen,
haar woorden en daden te wikken, en zich anders voor te doen dan ze was. Ze voelde
zich droevig en terneergeslagen; de opgewonden vroolijkheid van haar man onder
het rijden had haar pijnlijk aangedaan. Eensklaps verborg ze het hoofd in de handen
en snikte het uit.
In een oogwenk lag M a r y naast haar geknield.
‘Wat is er?’ vroeg ze hevig verschrikt. ‘Heb ik je verdriet gedaan, E l l a ? Toe, zeg
't me. Zei ik iets, lieveling, dat je pijn deed? Vergeef me.’
Met een mat lachje hief E l l a het hoofd op.
‘'t ls niets, M a r y , heusch, het is niets. Ik ben alleen maar wat zenuwachtig;
misschien komt het door den langen rit in de warmte.’
Haar gelaat was nog nat van de tranen en haar oogen schitterden koortsachtig.
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Ongeloovig keek M a r y haar aan, doch zij wilde niet onbescheiden zijn en verder
aandringen.
‘Ik laat je nu alleen,’ zei ze opstaand. ‘Indien er iets niet naar je zin is, hoor ik het
wel. En,’ vervolgde ze hartelijk, ‘als ik je met iets helpen kan, je weet dat je me
vertrouwen kunt.’
E l l a dankte met haar zachten lach; ze voelde zich gelukkig in het besef dat in dit
vreemde huis, te midden van al die onverschillige menschen, één hart warm voor
haar klopte.
Toen ze vóór het diner den salon binnentrad, voelde E l l a aanstonds hoe aller blikken
zich op haar vestigden. Haastig kwam M a r y d e S o u r e t h haar tegemoet.
‘Ik geloof niet, dat je al mijn gasten kent,’ zei ze en leidde de jonge vrouw rond
in den kring.
Bij een der groote, openslaande ramen stond haar man, in druk gesprek met iemand,
dien ze niet kende, doch wiens oogen van haar binnenkomen af haar vol bewondering
hadden gevolgd. Zijn vrouw ziende, trad v a n A e n s c h o t snel op haar toe.
‘E l l a , mag ik je mijn vriend voorstellen, mijnheer v a n B a e x e m ,’ zei hij met
een warmen klank in zijn stem en E l l a keek verrast den onbekende aan, van wien
hij haar reeds zoovele malen had gesproken. Dat was hij dus; E d u a r d 's intiemste
vriend, al van zijn kinderjaren af, die echter wegens uitlandigheid niet bij zijn huwelijk
had kunnen tegenwoordig zijn? ‘Het spijt me zóó, E l l a ,’ had v a n A e n s c h o t
gezegd, ‘het treft al heel ongelukkig, dat hij er niet bij kan zijn; al die anderen samen
zijn mij hem niet waard.’ En deze woorden uit den mond van haar man, hadden haar
verlangend doen uitzien naar een kennismaking, die steeds was uitgebleven, want
v a n B a e x e m vertoefde nog altijd buitenslands.
En nu hij zoo eensklaps voor haar stond, zag ze hem aan met haar ernstige, blauwe
oogen als wilde ze lezen tot in het diepst zijner ziel; en verstrooid antwoordde ze
hem toen hij tot haar sprak. Zijn uiterlijk wekte al dadelijk in
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hooge mate haar belangstelling op, doch vóór ze hem goed had kunnen opnemen,
werd reeds het sein tot aan tafel gaan gegeven en naderde haar een oudere heer om
haar naar de eetzaal te geleiden.
Ze was stil als gewoonlijk in gezelschap. Haar beide buren wisten haar niet te
boeien en langzaam aan kwam de oude, lustelooze uitdrukking weer op haar gelaat.
Af en toe luisterde ze naar v a n B a e x e m , die schuin tegenover haar gezeten, in
druk gesprek met zijn buurvrouw, deze van zijn reizen vertelde. Nauwkeurig nam
E l l a hem op en haar eerste indruk van sympathie werd nog versterkt. Hij had een
interessant gezicht, door de zon gebrand; aan de slapen vlochten zich reeds enkele
grijze haren tusschen de bruine door. Zijn donkere oogen waren vol leven; nu eens
schitterden ze in de vervoering van een oude herinnering, dan weer verzachtte zich
hun blik en vielen de lange wimpers er over heen. Om den mooigevormden mond
lag een vastberaden trek, doch zijn glimlach nam het harde ervan weg en won ieder
voor hem. Menigmaal bleef 0haar blik op hem rusten, terwijl zij eenige brokstukken
van het gesprek trachtte op te vangen.
Plotseling ontmoetten haar oogen de zijne en verward wendde ze de hare af. Van
toen af vermeed ze het zorgvuldig hem aan te zien en terwijl ze verstrooid luisterde
naar wat haar buurman tot haar zei, speelden haar vingers lusteloos met de bloemen
op de tafel. En droevig gestemd wenschte ze zich terug in haar rozenvilla....
Na het diner, toen de heeren terugkwamen in den salon, stond E l l a alleen op het
terras. Duizenden sterren fonkelden aan den hemel en een zoete, bedwelmende
bloemengeur omzweefde haar. Van het huis uit klonken de tonen eener piano gedempt
tot haar door en alles om haar heen sprak van vrede en rust. Doch in haar hart bruiste
het wild op; ze kneep de kleine handen stijf ineen tot de ringen drongen in het teere
vleesch en een snik ontwrong zich aan haar lippen.
Een zacht gedruisch naast haar deed haar omzien. Onwillekeurig ging ze een
schrede achteruit, terwijl haar
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handen slap neervielen langs haar zijde en een donkere blos haar wangen kleurde.
Va n B a e x e m bemerkte haar ontroering en bleef besluiteloos staan.
‘Stoor ik u, mevrouw?’ zei hij met zijn melodieuse stem.
‘O neen,’ antwoordde ze haastig, ‘als u mij hier wat gezelschap wilt houden, zal
mij dat heel aangenaam zijn. Daarbinnen is het zoo warm en ik prefereer het den
klank van een piano van uit de verte te hooren dan van dichtbij.’
De jonge vrouw liet zich neervallen in een rieten stoel en v a n B a e x e m sloeg
haar op zijn beurt aandachtig gade. Hij vond haar heel mooi, met iets bijzonders, een
geheel ongemeene charme. Menschenkenner als hij was, raadde hij al dadelijk, dat
ze niet heel gelukkig moest zijn en hij begreep, dat ze dit ook niet zou kunnen wezen
als E d u a r d 's vrouw en in deze omgeving. Zijn belangstelling in haar, die hij reeds
dadelijk had voelen opkomen, werd nog grooter; zij was zoo heel anders dan de
vrouwen, die haar omringden; ze ging zoo ernstig tusschen haar door, zoo hoog en
koud. Zooals ze daar tegenover hem zat, roerloos in den stillen nacht, leek ze hem
een mooi beeld, gevoelloos en zonder hartstocht. Maar dan herinnerde hij zich de
plotselinge warmte in haar blik toen, tusschen de bloemen op de tafel door, v a n
A e n s c h o t lachend zijn glas tot haar had opgeheven en ze hem toegeklonken had.
Neen, koud was ze niet en haar man had ze lief. Toch scheen ze niet gelukkig....
‘Mag ik?’ vroeg v a n B a e x e m , zich vleiende in een stoel aan haar zijde. ‘Het
verheugt me zoo u eindelijk te ontmoeten, Mevrouw. U begrijpt, dat ik al heel veel
van u gehoord had door E d u a r d en anderen, en hoe verlangend ik was om kennis
te maken met de vrouw van mijn vroegeren schoolkameraad. Zooals u misschien
wel zult weten, zijn we heel oude vrienden, al vanaf toen we nog kleine bengels
waren.’
E l l a lachte en uit haar oogen verdween langzaam de droeve uitdrukking. Maar
in stilte verbaasde zij er zich over dat hij en E d u a r d vrienden waren. Ze schenen
haar zoo verschillend.
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Als had hij haar gedachten geraden, zei v a n B a e x e m : ‘Ja, we waren
onafscheidelijk en zijn altijd heel intiem gebleven, al heeft de tijd en het leven ons
dikwijls gescheiden. Ik ben meestal op reis; in het vaderland is het me te eentonig,
ik houd ervan andere menschen te ontmoeten, dan die in Holland mijn omgang zouden
vormen.’
‘O, het moet heerlijk zijn om te reizen,’ riep E l l a levendig. ‘Ik zou het zoo graag
doen, maar och, 't is zoo jammer, dat E d u a r d er niet van houdt!’
‘Maar mevrouw,’ lachte v a n B a e x e m , ‘nu is u toch op reis, en dus....’
Ze haalde even de schouders op.
‘Dat noem ik geen reizen. Een séjour ergens maken of naar een mondaine badplaats
gaan. Of in Parijs zijn en daar boodschappen doen, heele ochtenden over toilet
zoekbrengen, in het Bois rijden, in restaurants eten en naar theaters gaan! Men kan
net zoo goed in Holland blijven.’
Een zachte uitdrukking kwam in zijn oogen, die hij medelijdend vestigde op haar
mooi gelaat, dat nu vol vuur tot hem was opgeheven. Neen, koud was ze niet.
‘Vergeef me, mevrouw,’ zei hij langzaam, met zorg zijn woorden kiezend. ‘Maar
is dat niet een beetje uw eigen schuld? Al houdt E d u a r d er niet van, daarom kunt
u toch wel naar museums gaan of van de schoonheid der Parijsche omstreken genieten.
En hier? Vindt u de natuur niet prachtig? Schildert u?’ - En op haar bevestigend
knikje: ‘Geniet u dan niet van de mooie luchteffekten en van de zeldzame tinten van
het water? Men behoeft heusch geen reis om de wereld te maken om veel interessants
en moois te zien.’
Hij zweeg en keek haar aan, bang dat hij haar misschien gekwetst had. De jonge
vrouw echter had haar hoofd afgewend en hij zag slechts haar fijn profiel zich
afteekenen tegen den donkeren nacht. Een poos zwegen ze beiden.
‘Bent u heel lang weg geweest?’ vroeg ze eindelijk, eene andere wending gevende
aan het gesprek, dat haar pijnlijk had aangedaan.
Va n B a e x e m begreep haar bedoeling en begon te
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vertellen van zijn driejarig verblijf in de tropen, van al hetgeen hij daar gezien en
ondervonden had. Hij was een geestig causeur en ademloos luisterde ze naar hem,
terwijl voor haar gesloten oogen de landen voorbijtrokken, die hij haar beschreef.
Ze volgde hem van Indië naar Japan, de wereld door, en meegesleept door den gloed
zijner woorden vergat ze alles om zich heen, ze waande zich met hem in den vreemde,
bewonderend al wat schoon was en belangwekkend....
Het geluid van lachende stemmen kwam hen eensklaps verstoren; ze schrokken
op. Hoe lang hadden ze hier al gezeten? Geen van beiden had aan tijd gedacht.
M a r y d e S o u r e t h kwam met een glimlach naar E l l a toe.
‘Maar liefste, we zochten je overal in huis en nu zit je hier in de koele avondlucht
zonder iets om! Ben je niet koud geworden?’
E l l a knikte van neen, terwijl ze opstond en met langzame schreden de anderen
naar binnen volgde. Ze knipte pijnlijk met de oogen tegen het schelle licht, en de
luidpratende stemmen deden haar onaangenaam aan; met haar gedachten was ze nog
ver weg.
Toen hij haar zag binnenkomen, kwam v a n A e n s c h o t haar dadelijk tegemoet.
‘Het is al laat, E l l a ; ben je niet moe? Wil je niet naar boven gaan? Na dien langen
rit zal je wel behoefte aan rust hebben,’ zei hij bezorgd, ziende hoe bleek ze was.
Maar E l l a wilde er niet van hooren en ging zitten bij het venster, turend naar
buiten, naar de fonkelende sterren, nog geheel vervuld van al wat zij had gehoord.
Weldra vormde zich een kleine kring om haar heen, slechts v a n B a e x e m hield
zich op een afstand, doch zijn oogen bleven onafgebroken op de jonge vrouw aan
het raam gericht.
‘Zing wat voor ons,’ vroeg een mooie brunette hem vleiend. Allen vielen haar bij.
O, ja, dat moest hij doen, in zoo lang hadden ze hem niet gehoord!
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Zonder zich te laten bidden, zette hij zich aan de piano, sloeg eenige accoorden aan
en begon toen te zingen, een lied van S c h u m a n n .
Vol gevoel en weemoed klonken de woorden door de kamer en in de doodsche
stilte werd menig hart ontroerd. E l l a leunde met haar hoofd tegen het raam en een
paar groote tranen welden op in haar oogen. Toch voelde ze zich niet ongelukkig,
integendeel een vredige rust was over haar gekomen.
De stem zweeg; enkele seconden heerschte er stilte. Niemand bewoog zich en in
gespannen verwachting keek ieder naar v a n B a e x e m . Met de handen rustend op
de toetsen bleef hij zitten aan de piano, terwijl zijn blik door de kamer dwaalde. Toen,
zonder overgang, zong hij een paar coupletten van een zeer bekend Fransch liedje.
Uittartend en brutaal vielen de woorden neer in de gewijde stilte die zooeven
heerschte.
Met een brusque beweging stond E l l a op. Haar oogen schitterden, een blos
bedekte nu haar wangen.
‘Ga je weg, E l l a ?’ fluisterde haar gastvrouw.
‘Ja, ik houd niet van café-chantant-muziek,’ zei ze hard en toen ruischte ze heen,
zonder een blik te werpen in de richting der piano.
Verschrikt keken allen haar na. Va n A e n s c h o t maakte een beweging als wilde
hij zijn vrouw volgen, doch M a r y d e S o u r e t h drukte hem zacht op zijn stoel
neer. Slechts v a n B a e x e m zong vroolijk verder, als had hij niets van dit kleine
intermezzo gemerkt, doch een diepe rimpel lag op het hooge voorhoofd en een bittere
trek om den mond.
Op haar kamer gekomen, wierp E l l a zich neer op een divan en plotseling snikte
ze het uit. Overvloedig vloeiden haar tranen en heel haar lichaam schokte door de
aandoening, die haar overmeesterd had. Eindelijk bedaarde ze, richtte zich op, wiesch
haar roode oogen en begon zich langzaam te ontkleeden.
Daar werd de deur geopend en E d u a r d kwam binnen, met een voor zijn doen
ongewoon ernstig gelaat. Hij ging
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naar haar toe, sloeg de armen liefkoozend om haar heen en keek haar teeder in de
gezwollen oogen.
‘Lieveling, wat beteekent dat nu? Waarom deedt je dat? Je hebt v a n B a e x e m
beleedigd en mevrouw d e S o u r e t h als gastvrouw, eveneens. Liefste, zeg me, wat
is er?’
Ze keek hem aan met haar brandende oogen. Al haar heftige drift, al haar smart
was verdwenen, niets voelde ze meer dan een groote leegte. Waarom had ze dat
gezegd, waarom was ze heengegaan, waarom had ze daareven zoo wanhopig gesnikt?
Moe leunde ze het blonde hoofd tegen den schouder van haar man, in een zich
veilig weten in zijn armen.
‘Ik weet het zelf niet, E d u ,’ zei ze mat. ‘Maar ik ben overspannen en moe. Morgen
zal ik mijn excuses maken.’
In een opwelling van groote teederheid drukte v a n A e n s c h o t haar dicht tegen
zich aan. Ze was zoo fijn en broos en zag er zoo treurig uit.
‘Mijn arme liefste,’ fluisterde hij. En toen angstig: ‘Vindt je het zoo naar om weer
onder de menschen te zijn? Kan je er niet aan wennen en maakt het je zóó
zenuwachtig?’
‘Het zal wel gaan,’ stelde ze hem gerust. ‘Ik zal mijn best doen en me beter
beheerschen. Vandaag was ik mezelf niet.’
Maar weer voelde ze een groot heimwee, als ze dacht aan hun villa tusschen de
acaciaboomen. O, had ze haar maar niet verlaten. Het was erger dan ze gemeend had
en toch heel anders. En een vage onrust welde in haar op.
Va n A e n s c h o t sloeg haar bezorgd gade. Hij had zich best geamuseerd dien
dag en met genoegen gezien hoe goed zijn vrouw met v a n B a e x e m scheen te
harmonieeren. Ze pasten ook zoo best bij elkaar, dacht hij eenvoudig. En nu deed ze
zoo vreemd! Zij bleef hem een raadsel en hij voelde dat zij, niettegenstaande hun
liefde, nog o zoo ver van elkander stonden. Dit bedroefde hem, al voelde hij niet
zoo'n groote smart er over als E l l a , misschien ook wel omdat hij niet, zooals zij,
begreep hoe groot de afstand was die hen scheidde.
Doch terwijl hij haar innig omvatte en haar warme
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lichaam tegen zich aanvoelde, verdween alle onrust en twijfel in hem, en wist hij
slechts dat hij haar liefhad boven alles. En plotseling kuste hij haar omstuimig op
den halfgeopenden mond...
Den volgenden ochtend ging E l l a vroeg naar beneden. Ze had, niettegenstaande de
emoties van den vorigen dag, goed geslapen en nu voelde ze zich verkwikt en
opgewekt. Alle zorg en onrust was verdwenen.
Geen der gasten scheen nog beneden te zijn, toen ze den tuin inwandelde. Twee
groote honden, die zich in de zon lagen te koesteren, stonden op, rekten loom zich
uit, en volgden haar. Dat gaf haar een gevoel van thuis zijn, een zekere intimiteit aan
dit vroege morgenuur.
Langzaam liep de jonge vrouw door de lanen van het park, genietend van de
heerlijk-frissche ochtendlucht. Een zacht koeltje deed haar blonde haren wapperen
om het voorhoofd.
Eensklaps stond ze stil. Aan het einde van een voetpad zag ze v a n B a e x e m
aankomen en in een opwelling van schrik wilde ze omkeeren. Doch ze overwon die
aanvechting en liep door, terwijl haar hart bonsde en haar polsen klopten. Ze was
immers zoo vroeg opgestaan in de hoop hem alleen te ontmoeten en hem dan haar
excuses te kunnen maken! En nu het lot haar gunstig was, wilde ze vluchten! Neen,
gisteren had zij hem beleedigd, thans was het aan haar zich voor hem te vernederen.
Ze stond nu voor hem en hief de oogen bedeesd tot hem op.
‘Mijnheer v a n B a e x e m ,’ stamelde ze.
Hij groette haar beleefd en wilde doorgaan, doch ze hield hem tegen met een
beweging van haar hand.
‘Ik wou u wat zeggen,’ vervolgde ze aarzelend, niet wetend hoe voort te gaan.
Eensklaps legde ze haar hand op zijn arm.
‘O vergeef me, vergeef me,’ riep ze smeekend.
Zijn oogen blikten hard in de hare.
‘Maar mevrouw, wat bedoelt u? Waarvoor dient dit?
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U bent toch vrij om uw meening te zeggen,’ zei hij koud.
Teleurgesteld wendde ze zich af.
‘U is heel hard,’ zei ze nauwelijks hoorbaar. Toen ging ze verder.
Doch voor ze een paar stappen had gedaan, haalde hij haar reeds in en nu was hij
het die haar om vergeving vroeg. Toen zagen ze elkaar aan en lachten beiden.
Als goede vrienden liepen ze nu samen naar huis, waar E l l a zich ook tegenover
de anderen verontschuldigde, hoofdpijn voorwendende....
En dien avond op het bal verraste ze ieder, die haar kende, door haar
opgeruimdheid. Ze danste veel en nam zelfs deel aan den cotillon. Va n A e n s c h o t
kwam haar wat bloemen brengen; met een deftige buiging reikte hij haar den arm.
‘Vieux jeu, n'est-ce pas, madame?’ schertste hij. ‘Maar ik moet toch één toertje
met mijn vrouw doen. E l l a , je bent de mooiste van allemaal, werkelijk la reine.’
Vol bewondering hing zijn blik aan haar: zag ze er niet betooverend uit in haar
lichtblauw toilet, waarboven het blonde haar als een aureool uitkwam? Haar wangen
gloeiden en vroolijk schitterden thans de ernstige oogen.
Ze lachte hem toe.
‘Amuseer je je, E d u ?’ vroeg ze teeder. ‘Ik ben er zoo blij om.’
Zacht drukte ze zich onder het dansen tegen hem aan; ze was gelukkig en genoot
tot haar eigen verbazing van het feest. Bovendien was het haar al voldoende om naar
het van genoegen stralend gelaat van haar man te zien om hierin vergoeding te vinden
voor het offer, dat zij gebracht had door hun idylle op La Rosière te verbreken.
Met v a n B a e x e m had ze één keer gedanst, verder had ze hem dien dag niet
meer gesproken na hun ochtendwandeling. Ook soupeerde hij aan een ander tafeltje
dan zij, en van haar plaats zag ze hem praten en lachen, het middelpunt van een
luidruchtig en uitbundig-vroolijk groepje. En heel even, toen ze hem zoo zag, voelde
ze weer de gewaarwording van den vorigen avond, toen hij
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dat Fransche liedje zong, een vage teleurstelling....
Den volgenden ochtend vertrokken de v a n A e n s c h o t s ; de gasten geleidden
hen allen tot aan het rijtuig; Met een bouquet witte rozen in de hand, omhelsde E l l a
nogmaals haar gastvrouw, die glimlachend van haar naar v a n A e n s c h o t keek.
‘Allez, mes tourtereaux,’ fluisterde ze.
Va n B a e x e m hielp de jonge vrouw instijgen. Een seconde blikten haar oogen
recht in de zijne en plotseling voelde ze toen een lichte spijt dat ze slechts zoo weinig
aan zijn gezelschap had gehad. Nu het te laat was, betreurde ze het, dat ze hem
gisteren na hun gesprek in den tuin ontweken had, gedreven door een zekere onrust
in zijn bijzijn, een ontroering, waarvan ze zich geen rekenschap kon geven.
Zij kwamen op La Rosière terug, en E l l a doorliep de kamers met een blij gevoel
van zich weer thuis te weten; hier plooide ze een draperie, daar verschikte ze de
bloemen in een vaas; bedrijvig liep ze heen en weer.
Een paar uur later kwam ze in de veranda zitten, waar haar man reeds lag te lezen.
Toen zij zich bij hem zette, keek hij even op, lachte haar toe, en ging toen weer voort
met zijn lectuur. De honden, verheugd haar terug te zien, strekten zich uit aan haar
voeten.
In stille mijmering verzonken lag ze in haar schommelstoel en allengs daalde haar
vroolijke, blijde stemming; het was alsof de vreugde van het weer-thuiszijn zich
oploste in een onbevredigd zijn met haar omgeving. Ze voelde zich gedrukt, zonder
dat zij begreep wat haar hinderen kon. Ze keek naar de blauwe zee en ze vond het
water heden niet zoo helder en diep als voorheen; het scheen haar alsof de geur der
acaciaboomen minder bedwelmend was en de zang van de vogels verrukte haar
ditmaal niet. Met een zucht zag ze naar haar man en toen schrok ze van de uitdrukking
van verveling op zijn gelaat, zooals ze geschrokken was een week geleden. Va n
A e n s c h o t waande zich onbespied terwijl hij las; zij zag het, hij was
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al evenmin tevreden als zij, doch voor de eerste maal voelde ze iets van sympathie
voor zijn gemoedsstemming en kon ze er in deelen; ook zij was niet meer zoo gelukkig
hier als ze het geweest was vóór hun vertrek. Hoe was het toch mogelijk? Ze had
zich immers zoo verheugd op de terugkomst, zoo blijde had ze zich gevoeld toen ze
het huis doorliep nog maar enkele uren geleden; en nu? Wat was het dan toch, dat
haar ontevreden maakte?
‘Het is hier heel stil na al de drukte van daarginds’, zei v a n A e n s c h o t , zijn
boek neerleggend; en in gedachten vergeleek hij het vroolijke château met dit stille
huis.
E l l a bloosde en knikte van ja; plotseling nam ze een besluit.
‘E d u a r d , we moesten een paar logés vragen, dan kunnen we allerlei plannetjes
bedenken en uitstapjes met hen maken in den omtrek; ze zullen het huis wat
opvroolijken en ons afleiding geven.’
Verbaasd keek hij haar aan, zijn ooren niet vertrouwend. Vast overtuigd, dat E l l a
overgelukkig was weer terug te zijn in de eenzaamheid van La Rosière, verwonderden
haar woorden hem zeer. Doch hij was veel te verheugd om lang daarover na te denken.
‘Liefste, meen je het’? riep hij verrukt.
In vervoering over haar voorstel greep hij haar hand en kuste de smalle vingers.
‘O, maar dat zou heerlijk zijn! We zouden ons zoo goed kunnen amuseeren en het
huis is groot genoeg. Zeg E l l a , wie zullen we vragen?’
Ze zag hem blij als een kind met een stuk nieuw speelgoed, en een groote weemoed
kwam over haar. Dat was haàr man, o God, haàr man... En toch had ze hem lief!...
‘Bedenk jij dat maar,’ zei ze lusteloos, ‘'t is mij hetzelfde. Maar, niet veel dames.’
Ze hield niet van het gezelschap van vrouwen; de mannen verveelden haar dikwijls,
doch de vrouwen bijna altijd. Ook moest ze zich meer met haar bezighouden en
daartoe gevoelde ze geen lust.
‘Wanneer je een keus gedaan hebt, zeg je het me wel, dan kunnen we er samen
over praten,’ zei ze opstaand.
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‘Ella’, aarzelend kwam het er uit ‘vindt je het goed, dat ik v a n B a e x e m vraag?
Ik zou hem graag wat bij me hebben, na zijn lange afwezigheid’.
‘Waarom niet?’ antwoordde ze onverschillig, doch ze voelde, terwijl ze sprak, hoe
het bloed haar naar de wangen vloog. Half naar haar man toegewend bleef ze staan
bij de deur, in afwachting van wat hij verder zeggen zou.
‘Gelukkig,’ zei v a n A e n s c h o t , zichtbaar verlucht. ‘Ik dacht, dat je iets tegen
hem hadt en dat zou me erg gespeten hebben. Ik mag hem zoo graag en als jullie
goede vrienden werden, zou ik het heerlijk vinden.’
Toen wendde ze zich heelemaal naar haar man om, met een glimlach om de fijne
lippen.
‘Maak je niet ongerust, E d u a r d . Mijnheer v a n B a e x e m en ik begrijpen
elkander best, en al heel spoedig zullen we vrienden worden.’
Nog een oogenblik blijft ze staan, omkranst door de rozen, een liefelijke
verschijning, met een lach om den mond en in de oogen een traan. Dan gaat ze heen....
Op La Rosière is alles drukte en beweging; verscheidene gasten zijn gekomen en
hebben het stille huis gevuld met hun lach en scherts. Met haar rustige kalmte gaat
E l l a tusschen hen door; steeds is ze een en al belangstelling voor iedereen, vol
zorgzame oplettendheden, en verbaasd vergelijkt v a n A e n s c h o t deze stralende
persoonlijkheid met de E l l a , die in Holland koel-beleefd haar gasten ontving....
‘Heel vriendelijk van u, mevrouw, om mij te vragen,’ zeide v a n B a e x e m , toen
hij bij zijn komst op La Rosière de jonge vrouw begroette en even drukt hij de hand,
die beeft in de zijne.
Vast ziet ze hem aan, terwijl ze antwoordt:
‘U bent immers zulk een oud vriend van mijn man? Daarom is het mij een genoegen
u hier te zien’.
Onwillekeurig legt ze eenigen nadruk op het daarom en ze voelt een lichte vreugde
als ze ziet hoe bij haar woorden zich zijn blik verduistert....
Gedurende de weinige dagen, dat v a n B a e x e m op
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La Rosière is, heeft zij hem nog niet alleen gesproken; dikwijls komt de herinnering
bij haar op aan hun gesprek op het terras en hun morgenwandeling in den tuin van
het château. Dan verlangt ze er naar nog eens ongestoord met hem te kunnen praten
zooals toen. Maar onbewust gevoelt ze een gevaar dat dreigt, en onbewust ontvliedt
ze het.
Hij was ook zoo onverwachts gekomen in haar kring van menschen, die allen aan
elkaar gelijk waren en allen haar verveelden en wondden door hun onbeduidende
gesprekken, hun koude harten, hun onverschillig egoïsme. En in hem zag ze aanstonds
de uitzondering; de man van de wereld, ja, maar die meer dacht, dieper voelde dan
de anderen; de man, die veel en vruchtbaar gereisd had, die de museums bezocht,
niet om over de kunstschatten, die zij bevatten, te kunnen meepraten, doch om zich
te bedwelmen aan hun schoonheid; de man, die - dat voelde ze - de menschen om
hem heen minachten moest evenals zij, en die hen ontvlood, omdat hij niet leven
kon in hun engen kring.
Zoo had ze gemeend een geestverwant in hem te vinden, en ze had genoten van
hun gesprek dien avond onder den fonkelenden sterrenhemel, ze had zich aangegrepen
gevoeld door zijn roerenden zang en diep gekrenkt, teleurgesteld, was ze opgerezen
toen hij het Fransche liedje zong. ‘Ik houd niet van café-chantant-muziek’ had ze
gezegd, in haar droefheid om deze nieuwe ontgoocheling.
Later, teruggekeerd op La Rosière, had ze gelachen om dien waan, waardoor ze
gemeend had in v a n B a e x e m meer te zien dan in een der anderen. Wat wist ze
eigenlijk van hem af? Wat was het in dien man, dat haar nu eens aantrok, dan weer
afstootte, doch steeds hem deed leven in haar gedachten? Ze wist het niet, maar het
hinderde haar dat hij zulk een groote plaats innam in haar denken, die man, dien ze
slechts sinds weinige dagen kende, en in wiens oogen ze waarschijnlijk slechts een
vrouw was als alle andere uit zijn omgeving, mooi en oppervlakkig....
Va n B a e x e m stond in zijn kamer voor den toilet-
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spiegel en keek aandachtig naar zijn eigen beeltenis in het glas. Hij was geen ijdel
man, doch zich volkomen bewust van de bekoring, die van zijn persoonlijkheid
uitging. De macht, die hij uitoefende over zijn medemenschen, die macht, welke lag
in zijn cynischen glimlach, zijn spottende, vaak kwetsende woorden, de sublieme
minachting voor al degenen, die hij minder waande dan zichzelf, die macht vermaakte
hem. Hij had het leven aan alle kanten bekeken, de menschen gewogen en meest te
licht bevonden. Hij was een ontwikkeld man, maar die zijn gaven en talenten
vermorste, inplaats van ze te gebruiken ten bate der maatschappij. Begaafd als hij
was, en een geboren charmeur, scheen een andere toekomst voor hem weggelegd
dan die van zijn leven door te brengen met reizen en dilettantisme. Hij dweepte met
muziek, schilderde verdienstelijk en beschreef op interessante wijze zijn reizen. En
met dit al was hij niets, slechts iemand, die zich verveelde en ontevreden was met
zichzelf en de menschen. Iets beters sluimerde in hem, maar zijn cynisme en een
zekere indolentie beletten hem - en dat wist hij - dat betere ooit om te zetten in een
daad. Hij was een virtuoos, maar die slenterend door het leven ging.
Voor E l l a v a n A e n s c h o t had hij al bij de eerste kennismaking een groote
sympathie gevoeld. Als de vrouw van zijn vriend was zij reeds meer voor hem geweest
dan een andere, maar de eerste aanblik al zeide hem dat zij geen gewone vrouw was.
Haar vreemd gedrag dien avond na hun vertrouwelijk gesprek, daarna hun scheiding,
had die sympathie doen aangroeien tot een warmere belangstelling dan hij gevoelde
voor een der vrouwen, die hij kende. Ze was hem een puzzle, waarvan hij de oplossing
zocht.
Hij glimlachte als hij dacht aan de verbintenis dier twee zoo geheel verschillende
karakters, E d u a r d v a n A e n s c h o t en zijn vrouw. Hoe was hun huwelijk tot
stand gekomen? Hij kon het zich wel indenken, en juist zooals het was gebeurd,
stelde hij het zich ook voor. E d u a r d 's komst in de eenvoudige omgeving van het
jonge meisje, waar hij uitblonk boven allen. Natuurlijk had ze v a n
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A e n s c h o t dus liefgekregen. Toen waren ze getrouwd en de teleurstelling was al
spoedig gekomen voor beiden. De jonge vrouw had natuurlijk gezien hoe ze zich
vergist had in haar man, ze had zich zeker vreemd gevoeld in haar nieuwe omgeving,
waar alles haar gestuit moest hebben en pijn gedaan. E d u a r d van zijn kant had
zeker gedacht het eenvoudige kind te vervormen tot een schitterende mondaine, iets
wat hem zoo vanzelfsprekend, zoo gemakkelijk had moeten schijnen en zij had zich
- dacht hij - minachtend afgekeerd van haar man en zijn vrienden. Stellig had v a n
A e n s c h o t onder die désillusie geleden, toch zou zijn teleurstelling beter te dragen
geweest zijn dan de hare. Want haar smart ging dieper, zij immers moest tot de
ontdekking gekomen zijn, dat van al wat ze vereerde en liefhad, van al haar mooie,
reine idealen niets overbleef...
Hoe zou ze er wel uitgezien hebben als jong meisje? Va n B a e x e m sloot even
de oogen om te trachten zich haar beeld voor te stellen. Hij moest toch eens aan v a n
A e n s c h o t vragen om een portret van zijn vrouw te zien van vóór hun huwelijk...
In gedachten verzonken liep hij naar het raam en leunde naar buiten, turend naar
de blauwe zee, die tusschen de acaciaboomen kwam doorschijnen.
Wat wilde hij eigenlijk, vroeg hij zich af. E l l a had haar man nog lief en E d u a r d
aanbad zijn vrouw. Wat wilde hij dan? Hij, had hij haar dan lief?...
Peizend keek hij voor zich uit, trachtend tot klaarheid te komen met zichzelf, zich
afvragend of het waarlijk liefde was, hetgeen hij voor E l l a gevoelde. Het zou al
heel ongelukkig zijn indien het zoo was! Zooveel jaren had hij al in de wereld
rondgekeken, zooveel vrouwen en meisjes bewonderd en bemind zonder ooit de
ware liefde te vinden, die hij diep in zijn hart vermoedde dat toch bestond, al spotte
hij ook daarmee in gezelschap, in een verborgen houden van zijn heiligste gevoelens.
Zijn ideaal, een hoogstaande vrouw, mooi van lichaam zoowel als van ziel,
intelligent en bekoorlijk, mondaine en toch eenvoudig, leek hem zelf onbereikbaar
in zijn veel-
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eischendheid en hij durfde niet meer hopen het ooit te zullen vinden.
En hier was ze plotseling voor hem verschenen, de ideaal-vrouw zijner droomen,
nog liefelijker dan hij zich haar had voorgesteld.
En plotseling wist hij, dat hij haar liefhad zooals hij nooit meer zou kunnen
beminnen....
Doch die ontdekking vervulde hem niet met vreugde, integendeel, vol schrik sprong
hij op, trachtend dat gevoel weg te werpen van hem, ver, ver weg. Want hij wist het:
nooit zou ze de zijne worden. Nooit zou haar mond hem woorden van liefde
toefluisteren, of haar oogen zich in liefde tot hem opheffen. Neen, ze was niet voor
hem; ze behoorde een ander en die ander was zijn vriend.... Onherroepelijk waren
ze gescheiden. Hij kon haar zijn liefde niet bekennen zonder in eigen oogen eerloos
te zijn, al zou ook de wereld met haar gemakkelijke moraal de schouders vergoelijkend
ophalen. Hij was een sceptisch man, die met alles spotte, doch hij had enkele
belachelijk-ouderwetsche principes - gelijk hij het zelf noemde - bewaard, en eer
zou hij zijn vriend hebben gedood dan hem zijn vrouw te ontnemen.
En toen lachte hij eensklaps schamper op. IJdele dwaas, die hij was, om te meenen
dat Ella hem ooit zou kunnen liefhebben, dat zij, de hooghartige, zich ooit tot hem
zou willen overbuigen. Maar tegelijkertijd voelde hij toch dat dit niet geheel
onmogelijk zou zijn, dat zij voor hem meer sympathie moest gevoelen dan voor een
der anderen uit haar kring, dat hij de eenige was, die haar begreep, tot wien ze spreken
kon als tot een gelijke. Bij hem moest ze immers vinden wat haar man haar nooit
zou kunnen geven en waarnaar haar ziel smachtte in brandend verlangen.
Was hij haar werkelijk geheel onverschillig? Het tegendeel bewees wel haar vreemd
gedrag dien eenen avond, haar koele houding sedert dien. Misschien voelde ook zij
zich tot hem aangetrokken en onbewust reeds nam wellicht hij een plaats in haar hart
in.
Maar neen, nog had ze haar man lief; hij zag het
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iederen dag aan een blik, hoorde het aan een woord. En mevrouw d e S o u r e t h
had hem immers verteld hoe E d u a r d en zijn vrouw hier eenige weken hadden
geleefd, geheel alleen, zij beiden alleen, met de zee en de acaciaboomen, de bloeiende
rozen en de vogels die hen toezongen uit de geurende takken.
Zou hij nu tusschenbeide komen en haar de kans op geluk voor altijd benemen?
Hij voelde het nu wel heel duidelijk, nooit zou ze hem toch toebehooren, nooit zou
ze hem haar liefde bekennen, indien hij die al wist te wekken. En hij, nooit zou hij
het over zich kunnen verkrijgen haar neer te trekken van haar hoogte in het slijk,
haar te maken als een der velen. En dan was er E d u a r d , zijn vriend.... Dus - dacht
hij verder - zelfs indien ze mij liefhad, indien zij om mijnentwille zou willen scheiden,
dan nog zou ik de gift harer liefde niet kunnen aanvaarden: E d u a r d zou tusschen
ons staan....
Wat moest hij dus doen? Weggaan van hier, voor het te laat was, zoo gauw
mogelijk! Weggaan, vóór zij zich rekenschap kon geven van hetgeen zij voelde voor
den vriend van haar man, vóórdat haar sympathie te groot, en wellicht liefde werd.
Weggaan, voordat zijn liefde, opgezweept tot gloeienden hartstocht, hem eer en
plicht zou doen vergeten en twee menschen ongelukkig zou maken voor heel het
leven. Thans leed hij alleen, nog had hij niets misdreven; en E l l a zou hem spoedig
vergeten....
Hij glimlachte bitter. Een groote leegte was in hem. Als in een droom kleedde hij
zich aan en toen ging hij naar den salon om voor het laatst haar te zien, haar te
spreken....
‘Wij vertrekken over veertien dagen,’ zei E l l a tot v a n B a e x e m naast wien ze
aan tafel zat. ‘Het wordt hier te warm.’
‘Het zal u zeker wel spijten om La Rosière te verlaten,’ antwoordde hij. ‘U heeft
hier een heerlijken tijd gehad.’ Zijn donkere oogen zagen haar aan met een vreemden
gloed, die haar de hare deed neerslaan.
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‘Ja,’ zei ze eenvoudig. ‘Heeft mevrouw d e S o u r e t h u verteld, dat E d u a r d en
ik hier zes weken alleen waren? Het was verrukkelijk zoo stil hier te zijn, afgescheiden
van de wereld. Maar,’ vervolgde ze met een zucht, ‘het verveelde hem, het was hem
te kalm zoo zonder eenige afwisseling. Nu gaan we nog een poosje naar Zwitserland
en dan naar huis.’
Peinzend keek de jonge vrouw voor zich. Naar huis! Hoe zou het leven daar zijn?
Weer het oude, dat ze verlaten had? Zou het haar weer meeslepen in dezelfde sleur
en zou ze dan de kracht hebben er zich tegen in te zetten, niet daarin onder te gaan
en hun liefde hoog te houden boven alles uit?
Ze voelde een plotselingen aandrang om haar hart voor v a n B a e x e m uit te
storten en met hem te spreken als dien eenen avond; al haar vage schroom, haar
onrust tegenover hem was weg; ze zag in hem nu slechts iemand die haar begreep
en die immers E d u a r d 's vriend was.
En zacht begon ze hem te vertellen van de leegte in haar, over haar man, haar
kring, haar leven, zich geheel vergetend in een spontane behoefte aan deelneming.
Va n B a e x e m luisterde, terwijl een groote ontroering zich meer en meer van
hem meester maakte. Haar onverwachte vertrouwelijkheid verraste hem, het geluid
harer zachte stem bedwelmde hem, haar oogen blikten zoo open, zoo vertrouwensvol
in de zijne! Tevergeefs trachtte hij zich aan deze bekoring te ontrukken; als in een
droom hoorde hij haar aan.
‘Die arme E d u ,’ zeide zij zacht, ‘hij is zoo goed en hij houdt zoo veel van me.
Maar hij begrijpt mij niet en ik voel dat ik niet de geschikte vrouw voor hem ben.
Ach, het leven is heel moeielijk voor sommigen!’
‘En houdt u van E d u a r d ?’ vroeg v a n B a e x e m eensklaps en hij schrok zelf
van den harden, vreemden klank in zijn stem.
Zoo onschuldig zagen de blauwe, ernstige oogen hem aan.
‘Ja’, zeide ze, ‘en wat er ook gebeuren zal, altijd zal ik van hem houden. Eens
meende ik van niet, maar dat
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is voorbij. Alleen, het is niet de liefde, waarvan ik vroeger droomde.’
‘Och mevrouw,’ lachte v a n B a e x e m bitter, ‘wie vindt ooit zijn ideaal hier op
aarde? Ce serait trop beau, en misschien.... viel het ideaal toch weer tegen.’
De jonge vrouw antwoordde niet, een weinig verschrikt door zijn woorden; waar
ze deelnemende sympathie verwacht had, vond ze slechts een koud scepticisme. En
hem aanziende in het bleek, vertrokken gelaat, huiverde ze even...
Toen ze van tafel opstonden zag zij hem gaan naar een harer gasten, een mooi
coquet jong vrouwtje, en ze zag hoe hij verder den geheelen avond in het oogvallend
met haar flirtte. En even dacht ze weer terug aan het Fransche liedje, dat haar zoo
gewond had.
Hij is als al de anderen, zuchtte ze droef, doch het smartte haar niet meer zooals
vroeger. Ze voelde zich nu heel rustig, kalmer dan ze in den laatsten tijd geweest
was en het was haar alsof, nu ze zich vrij uitgesproken had, de last, die op haar ziel
drukte, ervan was afgenomen.
‘Mag ik u in Holland komen opzoeken, mevrouw?’ vroeg v a n B a e x e m toen hij
den volgenden dag afscheid nam. Onder een voorwendsel vertrok hij plotseling.
E l l a glimlachte vriendelijk, leunend op den arm van haar man. Zonder blozen zag
ze hem rustig aan en v a n B a e x e m voelde hoe een groote wanhoop zijn hart ineen
deed krimpen, toen hij voor de laatste maal blikte in haar lieve oogen.
‘Dag mijn vriend,’ zei hij en drukte E d u a r d de hand, bijna plechtig.
‘Je wordt theatraal, mon cher,’ lachte deze. ‘E l l a , je zult zien, hij eindigt nog als
acteur. Hij heeft er ook juist een gezicht voor.’
Een paar minuten later verborg een stofwolk v a n B a e x e m aan hun gezicht.
‘Laten we wat rondwandelen,’ vleide E l l a en ze drukte zich vaster tegen haar
man aan.
‘Kindje, wat zie je bleek, is er iets?’ vroeg v a n A e n s c h o t , een weinig ongerust.
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Ze knikte van neen en rilde even, vaag zich bewust dat zij ontsnapt was aan een
gevaar.
Een half jaar later bezocht v a n B a e x e m de jonge vrouw in haar huis. Zijn smart
was zooal niet voorbij, toch minder hevig. Hoe zou het weerzien zijn?
Aarzelend trad hij binnen. E l l a was alleen in haar boudoir. Ze zat bij den haard
in het lage stoeltje, waarin ze gezeten had met de photographiëen op haar schoot,
dien avond toen haar hart zich opnieuw voor haar man opende. Een werktafeltje
stond nu naast haar en daarop lagen witte tule en rose lint dooreen. Toen ze opstond
legde ze een klein wit jurkje naast zich neer....
Va n B a e x e m boog zich over de hand, die zij hem toestak, en kuste die
eerbiedig.
Toen ze weer alleen was, nam E l l a het jurkje niet weer op, doch bleef stil zitten
met de handen in elkaar gevouwen. Ze dacht terug aan haar vroegere ontmoeting
met v a n B a e x e m en ze besefte thans het gevaar dat ze geloopen had. Bijna had
ze hem lief gekregen, niet om hemzelf, doch omdat hij anders was dan de anderen
en zij zich toen zoo eenzaam voelde, zoo alleen....
Ze dacht ook aan haar man en een zachte glimlach speelde om haar lippen. Over
een half uur zou hij thuiskomen, want het was sedert eenigen tijd zijn gewoonte om
's middags in haar boudoir te komen theedrinken; dikwijls kwam er dan bezoek van
goede kennissen en E l l a had gemaakt dat dit uurtje een groote aantrekkelijkheid
was geworden voor haar man en de enkele uitverkorenen, die deel uitmaakten van
haar intiemen kring. Ze voelde zich minder wel den laatsten tijd en was dus vanzelf
gedwongen 's avonds meer thuis te blijven. Dikwijls hield haar man haar dan
gezelschap, inplaats van alleen uit te gaan, en als ze hem dan gadesloeg van haar
hoekje aan den haard, welde een groote blijdschap in haar op.
Bijna onmerkbaar had er eene verandering met hem plaats gehad; zijn kennissen
vermoedden er niets van, doch
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E l l a 's liefhebbende oogen zagen het met innige vreugde. Zachtjes leidde zij zijn
geest naar hoogere aspiraties dan die welke tot nu toe de zijne waren. Ze deed hem
belangstellen in veel dat hem vroeger onverschillig was en met genoegen bespeurde
ze hoe het niet enkel Fransche romannetjes meer waren, die hij ter hand nam. Soms,
als zij zoo bij elkaar zaten, las ze hem een mooie passage voor uit een harer boeken
en dan spraken ze daarover. Dan leefde een stille hoop in haar op en droomde ze van
een leven, dat nabij kwam aan dat, hetwelk zij zich eens had gewenscht. Ze voelde
zich nu tevreden en gelukkig; zij hadden elkander lief, en wie weet, eenmaal zouden
zij elkaar misschien geheel begrijpen bij het wiegje van hun kind.

Onze Eeuw. Jaargang 3

204

Statistische Natuurbeschouwing.
Door Dr. J.D. van der Waals Jr.
Men heeft dikwijls de wereld opgevat als te zijn samengesteld uit twee verschillende
beginselen. Die twee beginselen vinden een zeer verschillende waardeering. Hoog
gewaardeerd wordt het redelijk beginsel, dat de orde, regelmaat en harmonie in het
heelal vertegenwoordigt en zich in de materieele wereld uit door de vaste regelen
van het natuurgeschieden, de wet der causaliteit. Het andere is het beginsel van het
gegeven zijn der wereld, het beginsel waaraan het is toe te schrijven dat er nu eenmaal
een wereld en een wereldgeschieden bestaat. De waardeering van dit
werkelijkheidsbeginsel valt niet zoo gunstig uit; tegenover het redelijk beginsel doet
dit voor ons onbegrijpelijk bestaan zich voor als iets onredelijks, iets absurds, ja het
neemt zelfs den vorm aan van een vijandige, brutale macht, waaraan de wereldrede
in zijn werking is gebonden en waardoor hij wordt gestoord en tegengewerkt.1)
Het is hier niet mijn bedoeling de juistheid van deze

1) De tegenstelling, zooals ik die hier bedoel, is na verwant aan de Aristotelische tegenstelling
van vorm en materie. Meer speciaal echter heb ik op het oog de tegenstelling zooals die door
E d u a r d v o n H a r t m a n n is geformuleerd en in ons land door Prof. G.J.P.J. B o l l a n d
is uiteengezet in zijn artikels over ‘De Wereldbeschouwing der Toekomst’, mede opgenomen
in ‘Het Wereldraadsel.’
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metaphysische leer te bespreken. Ik wil er slechts op wijzen, dat de hier gemaakte
tegenstelling geheel overeenkomt met de tweeledige functie, die ons verstand vervult
bij onze pogingen om natuurkennis te verkrijgen. Ook daarbij kunnen wij onderscheid
maken tusschen het trachten een inzicht te verkrijgen in den causalen samenhang
der verschijnselen, de aetiologie, en het nagaan van wat er zooal in de wereld gegeven
is. Voor deze tweede functie is mij geen kunstterm bekend; ik zal er het woord
thesiologie voor gebruiken.
In de mechanica zouden wij het verschil van aetiologie en thesiologie het kortst
aldus aangeven: De aetiologie geeft aan, de wetten die gelden en die men kan
formuleeren: indien er in de natuur gegeven is een systeem met die bepaalde
eigenschappen, dan zal het die bepaalde beweging uitvoeren. Thesiologie is de kennis
van de feitelijk bestaande initiaal toestanden. Haar inhoud wordt geformuleerd: ‘Er
is in de natuur gegeven, enz.’
Dat de aetiologie tot de natuurwetenschap behoort zal wel ieder toegeven: het zal
niet noodig zijn dit door voorbeelden nader toe te lichten. Veeleer kan het noodig
zijn er op te wijzen, dat zij niet het geheele terrein der natuurwetenschap vult en dat
er naast haar nog plaats, zij het dan een meer bescheiden plaats, over is voor de
thesiologie. Toch is dit werkelijk het geval en om ons ervan te overtuigen, hebben
wij slechts te letten op de vorderingen, die de sterrenkunde heeft gemaakt door de
toepassing van de spectraalanalyse. Deze toch heeft ons geleerd: 1e dat op de sterren
dezelfde stoffen gevonden worden, die ook op de aarde en op de zon worden
aangetroffen; 2e dat de sterren zich met meerdere of mindere snelheid naar de aarde
toe bewegen of zich daarvan verwijderen; terwijl zij tevens een middel aan de hand
doet om die snelheid te bepalen. Ieder sterrenkundige zal toegeven dat hierdoor onze
astronomische kennis belangrijk is verrijkt, maar tevens is het duidelijk, dat deze
nieuwe inzichten niet tot onze aetiologische maar onze thesiologische kennis
behooren. Ook wat de waardeering aangaat komt de onderscheiding tusschen
aetiologische kennis en thesiologische kennis met die tusschen de wereld-
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rede en het werkelijkheidsbeginsel overeen. Een aetiologische verklaring van een
verschijnsel bevredigt onze verklaringsbehoefte en naarmate wij een beter inzicht
hebben verkregen in den oorzakelijken samenhang van de verschijnselen, waarover
een wetenschap handelt, naar die mate komt die wetenschap ons schooner en
volmaakter voor. Thesiologische kennis daarentegen laat ons onbevredigd. Wanneer
wij van het bestaan van een feit in de natuur hebben kennis genomen, voldoet dit
ons niet, zoolang wij niet hebben doorgrond, door welke oorzaak het nu juist zoo en
niet anders komt te zijn. Het eenvoudig ‘gegeven zijn’ van een feit komt ons ook
hier als iets onbegrijpelijks, iets onredelijks, iets bruuts voor, en de bij iedere
aetiologische verklaring voorkomende thesiologische gegevens - want wij kunnen
natuurlijk nooit een verschijnsel oorzakelijk verklaren zonder uit te gaan van een
aantal feiten, die gegeven, maar verder niet oorzakelijk verklaard zijn - worden door
ons ondervonden als een om zoo te zeggen onverteerbare rest, die zich niet in de
harmonische, bevredigende verklaring laten opnemen. Het is hierom dat vele chemici
bijvoorbeeld niets willen weten van een groot aantal elementen, waarvan wij het
bestaan en de eigenschappen, die zij bezitten slechts als gegeven kunnen constateeren
zonder die verder te kunnen afleiden. Zij koesteren de hoop dat het ons gelukken zal
‘oeratomen’ te vinden, waarvan de ons bekende chemische atomen zijn opgebouwd,
en dat het dan mogelijk zal zijn de eigenschappen der verschillende elementen
aetiologisch te verklaren uit de wijze waarop de oeratomen in het chemisch atoom
zijn gerangschikt en uit de bewegingen, die zij daarin kunnen volbrengen. Principieel
is hierdoor natuurlijk niets gewonnen. De onverklaarbare rest blijft bestaan, al is zij
teruggedrongen; het bestaan van één soort oeratomen is even onverklaarbaar, als dat
van ruim zeventig soorten chemische atomen. Maar toch zou een dergelijke verklaring
zich aan ons voordoen als een belangrijke overwinning. Alle terrein dat van het
gebied der thesiologie naar dat der aetiologie wordt overgebracht, geeft groote
voldoening aan ons wetenschappelijk denken.
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Het komt mij voor dat hieraan de sterke bekoring is toe te schrijven, die het
darwinisme op zoo vele gemoederen heeft uitgeoefend. Vroeger toch achtte men de
verschillende soorten dieren en planten als eenvoudig onafhankelijk van elkaar
bestaande. De systematiek werd toen als een thesiologische wetenschap beschouwd.
Weliswaar was de systematiek meer dan een eenvoudige opsomming der verschillende
soorten en werden deze naar hun meer of minder ontwikkelde organismen tot een
soort samenhangend harmonisch systeem gerangschikt, maar deze rangschikking
ontleende voor een groot deel haar waarde aan de teleologische verklaring, die aan
het geheel werd gegeven, en waar de teleologie als verklaringsprincipe der natuur
werd opgegeven, kon ook de rangschikking als zoodanig op den duur aan het
wetenschappelijk denken geen bevrediging geven. Het groote werk van D a r w i n
is nu, dat hij het geheele terrein der systematiek aan het gebied van het bruut gegevene
ontrukt heeft en overgeplaatst naar het gebied van het oorzakelijk samenhangende,
van het begrijpelijke. Was zijn theorie juist, dan behoefde men in het vervolg zich
niet tevreden te stellen met het rangschikken der verschillende soorten en het
opnoemen van hun eigenschappen, men zou kunnen nagaan hoe de verschillende
soorten ontstonden en uitstierven en in elkander overgingen, en dit komt mij voor
een voldoende verklaring te zijn voor de wonderlijke aantrekkelijkheid, die D a r w i n 's
leeringen voor velen bleken te bezitten.
Een niet minder principieele omwenteling in het natuurwetenschappelijk denken
moet het gevolg zijn van de denkbeelden van B o l t z m a n n , als deze meer algemeen
worden aangenomen, en als door degenen, die ze aannemen, de consequenties ervan
beter zullen worden doorzien, dan nu nog het geval is. Buitendien zal deze
omwenteling zijn invloed op veel uitgebreider terrein doen gevoelen dan die van
D a r w i n . Heeft D a r w i n geleerd, dat een reeks verschijnselen, die men vroeger
tot de thesiologie rekende, eigenlijk tot de aetiologie behoort, namelijk de systematiek
van dieren en planten, uit het werk van B o l t z m a n n volgt omgekeerd,

Onze Eeuw. Jaargang 3

208
dat een veel grooter groep verschijnselen, namelijk alle physische1) verschijnselen
de regelmatigheid, die wij er in waarnemen niet aan noodzakelijke causale wetten,
zooals men vroeger meende, maar aan hun ‘thesis’ te danken hebben. Althans heeft
B o l t z m a n n aangetoond, dat wij voor de materieele natuur tot deze conclusie
moeten komen, als wij aannemen: 1e dat de eenvoudige bewegingswetten, die aan
de mechanica ten grondslag liggen, algemeen geldig zijn in de natuur; 2e dat de
lichamen uit discrete deeltjes (moleculen) bestaan.2)
Eigenlijk ligt de hier aangegeven conclusie reeds opgesloten in de werken van
vele andere physici, namelijk in die van allen, die zich met beschouwingen bezig
hielden, die men vroeger ‘kinetisch’ tegenwoordig met een term van algemeene
strekking ‘statistisch’ noemt. Toch is B o l t z m a n n , de eerste geweest, die die
conclusie feitelijk heeft getrokken. Hierom zal ik de geheele nieuwe opvatting over
den grond van de regelmatigheid van de waargenomen natuurverschijnselen als ‘de
theorie van B o l t z m a n n ’ aangeven.
De naam ‘kinetisch’ werd vroeger aan deze theorie gegeven, omdat zij de warmte
leerde opvatten als een beweging der moleculen. De tegenwoordig meer gebruikte
naam ‘statistisch’ is echter te verkiezen, ten eerste omdat zij ook op electrische en
op lichtverschijnselen kan toegepast worden, waarbij de naam kinetisch geen directe
beteekenis zou hebben; ten tweede, omdat de eigenschap, die door het woord
statistisch wordt aangeduid, - namelijk dat wij bij die theorie niet de verschijnselen
in alle deeltjes afzonderlijk nagaan, doch slechts gemiddelde waarden, waartoe die
verschijnselen in de overgroote meerderheid der gevallen aan-

1) Het woord physisch is hier niet genomen in tegenstelling van psychisch, maar geeft aan die
verschijnselen, die tot de physica behooren, waar ik hier de mechanica niet onder reken.
Waar ik van mechanica spreek, bedoel ik hier steeds uitsluitend de theoretische, niet de
toegepaste mechanica.
2) Willen wij soortgelijke beschouwingen over de geheele physische natuur, dus ook over
electrische en de lichtverschijnselen uitstrekken, dan moeten wij bovendien aannemen, dat
ook de electrische ladingen der lichamen uit discrete deeltjes (de zoogenaamde electronen)
bestaan.
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leiding zal geven - meer karakteristiek is voor de theorie dan de eigenschap, die door
het woord kinetisch wordt aangeduid.
De grondslagen, waarop de theorie van B o l t z m a n n berust, zijn hoogst
eenvoudig: Stellen wij ons een biljart voor, waarop zich een bal beweegt, terwijl wij
aannemen, dat de bal geen wrijving ondervindt en dus zijn aanvankelijke snelheid
onveranderd zal behouden. Wij denken dat wij geen reden hebben om aan te nemen
dat de bal eerder in een bepaalde richting zal loopen, dan in eenige andere richting.
In het algemeen zal hij dan na korter of langer tijd alle vier de wanden getroffen
hebben. Het is echter ook mogelijk, ofschoon wij de kans er voor klein moeten achten,
dat de snelheid van den bal juist evenwijdig aan de lange zijde van het biljart is. Dan
zal alleen de korte zijde door den bal getroffen worden, maar nooit de lange. Of dus
de verschillende wanden achtereenvolgens getroffen worden, of dat alleen één
wandenpaar getroffen wordt, hangt van de gegeven aanvangsrichting van den bal,
d.w.z. van de thesis af.
Nu beschouwt men een gas, dat bijvoorbeeld in een kubus is besloten te bestaan
uit een groot aantal moleculen, die in die ruimte rondvliegen en zich daarin in alle
mogelijke richtingen kunnen bewegen. De druk, die het gas uitoefent, wordt door de
stooten der moleculen tegen den wand verklaard. Maar dan is het duidelijk dat het
hier van thesiologische gegevens zal afhangen of die druk op alle wanden gelijkmatig
is, of dat hij op sommige der wanden sterker zal zijn, of misschien zelfs op eenige
der wanden geheel zal ontbreken.
De vraag is nu: hoe is het te verklaren, dat bij alle gassen, die wij waarnemen, de
druk op alle wanden gelijkelijk wordt uitgeoefend? Daar de juiste plaats en de
beginsnelheden der moleculen bij de verschillende gassen niet dezelfde zullen zijn,
zou het ook te verwachten zijn, dat die gassen een verschillend gedrag zouden
vertoonen en toch is het mogelijk regels aan te wijzen, die door alle gassen gevolgd
worden. Het antwoord op deze vraag is niet moeilijk.
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Reeds bij den eenen bal op het biljart achten wij de kans, dat slechts twee wanden
getroffen werden, gering. Maar opdat wij bij een kubus met gas slechts druk op boven
en benedenvlak zouden waarnemen en niet op de zijwanden, zou het noodig zijn niet
dat één, maar dat alle millioenen en millioenen moleculen juist een beweging in
verticalen zin hadden, en daarvoor is de kans nog millioenen en millioenen malen
geringer dan in het geval van één enkelen bal. Maar dit zou nog niet voldoende zijn:
Niet alleen moeten de moleculen zich één enkel oogenblik uitsluitend in verticalen
zin bewegen, maar zij moesten gedurende eenigen tijd, noodig voor een waarneming,
zich in die richting blijven bewegen. Alle stooten, die de moleculen onderling
uitvoeren, zouden dus zóó moeten zijn, dat de moleculen hun verticale beweging
behielden en niet op zij sprongen. Inderdaad is de kans op een dergelijke beweging
zoo uiterst gering, dat wij veilig mogen aannemen nooit met gassen te doen te zullen
krijgen, die dergelijke verschijnselen vertoonen.
Passen wij soortgelijke beschouwingen ook op andere physische verschijnselen
toe, dan komen wij tot de volgende stellingen: De waargenomen regelmatigheid1) in
het

1) Ik schrijf opzettelijk steeds ‘waargenomen regelmatigheid’. De theorie van B o l t z m a n n
leert ons namelijk onderscheid te maken tusschen de regelmatigheid van het natuurgeschieden,
zooals die waargenomen en de regelmatigheid van de verschijnselen, zooals die wordt
gepostuleerd volgens het principe der causaliteit. Volgens andere theorieën was het niet
noodig dit onderscheid in het oog te houden, daar men die twee achtte samen te vallen.
Volgens B o l t z m a n n vallen ze echter volstrekt niet samen. Door zijn theorie wordt de
werking der causale wetten geenszins ontkend, zelfs wordt de geldigheid daarvan volstrekt
niet beperkt. Alleen wordt aangenomen dat zij zich slechts zuiver vertoonen - behalve bij
enkele weinige waarneembare bewegingen, zooals de planetenbeweging - bij de bewegingen
der moleculen, die zoo klein zijn, dat wij ze niet direct kunnen waarnemen. In de waargenomen
verschijnselen daarentegen vertoont deze gepostuleerde regelmatigheid zich niet zuiver, maar
slechts in verband met de waarschijnlijkheidsregels; en deze regels veranderen het karakter
ervan zoozeer, dat zij uit de causaal bepaalde omkeerbare bewegingen de onomkeerbare
processen, zooals wij die in de natuur waarnemen, te voorschijn brengen.
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natuurgeschieden berust niet op aetiologische wetten maar op thesiologische gegevens;
zij is daardoor te verklaren, dat alle verschijnselen, die niet met de regels
overeenkomen wel mogelijk, maar uiterst onwaarschijnlijk zijn.
De hier gegeven beschouwingen zijn inderdaad zóó eenvoudig, dat men zich erover
zou kunnen verbazen, dat men niet veel vroeger tot de conclusies is gekomen, nu het
eerst door B o l t z m a n n ontwikkeld. Eensdeels echter zijn de hier gegeven
beschouwingen wel uiterst eenvoudig, maar stoot men op groote moeilijkheden, als
men poogt de experimenteel gevonden natuurwetten (welken naam wij voor de door
de natuur gevolgde waarschijnlijkheidsregels blijven gebruiken) met behulp van
statistische beschouwingen af te leiden, en komt men in weinig gevallen zeer ver
zonder onderstellingen omtrent den aard der moleculen te doen, waarbij ons de
gegevens ontbreken om na te gaan of ze juist zijn. En dit te moeilijk en te hypothetisch
zijn heeft veroorzaakt dat de statistische beschouwingen nooit een groote populariteit
hebben verkregen en dat zij vooral tegenwoordig zeer vele bestrijders tellen.
Anderdeels is de waarschijnlijkheid voor verschijnselen in de natuur die niet met de
wetten overeenkomen, zoo uiterst gering, dat men er licht toe komt het natuurlijk te
achten, dat die wetten gevolgd worden, en het als kleingeestig tijd verspillen te
beschouwen zich met die mogelijkheid van een ander verloop van een verschijnsel
bezig te houden. Er was dan ook een nadere aanleiding noodig, waardoor men ertoe
gedwongen werd de beginselen die aan de statistische theorie ten grondslag lagen,
nauwkeuriger te onderzoeken.
Een dergelijke aanleiding deed zich inderdaad voor in de tegenstrijdigheid, die er
bestaat tusschen het feit, dat de mechanica alle bewegingen als omkeerbaar beschouwt,
terwijl de natuurkunde leert, dat alle physische verschijnselen onomkeerbaar zijn.
Het volgende moge dienen om die tegenstelling toe te lichten. Werpen wij in het
luchtledige van een punt A een steen met een snelheid van 9,812 M. verticaal naar
boven, dan zal hij een vertraagde beweging uitvoeren; na een seconde heeft de steen
zijn hoog-
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ste punt F bereikt, dat in dit geval 4,906 M. boven het punt A ligt en daarna begint
de steen weer te dalen. De dalende beweging nu is geheel gelijk aan de stijgende:
dezelfde weg wordt erbij doorloopen in denzelfden tijd: de weg van F naar A zal ook
bij de dalende beweging juist één seconde vereischen, alleen worden de wegen
natuurlijk in tegengestelden zin doorloopen. Ook de snelheden zullen bij beide
bewegingen dezelfde zijn, maar natuurlijk tegengesteld gericht. De steen die met een
snelheid van 9,812 M. naar boven is geworpen, zal als hij bij zijn dalende beweging
in het punt A terug is gekomen ook weer dezelfde snelheid van 9.812 M. hebben
bereikt, maar ditmaal naar beneden gericht.
Twee dergelijk bewegingen, waarbij dezelfde wegen in dezelfde tijden en met
dezelfde snelheden, maar in tegengestelden zin worden doorloopen, noemen wij
elkaar's omgekeerde bewegingen. Evenals de hier besproken beweging van den
geworpen steen zijn alle bewegingen, waarover in de mechanica gehandeld wordt,
omkeerbaar.
Eenigszins anders is echter de beweging van een steen, die in de lucht van uit het
punt A met een snelheid van 9,812 M. naar boven geworpen wordt. De tegenstand
van de lucht zal veroorzaken, dat de hoogte van 4,806 M. dit maal niet bereikt wordt.
De dalende steen zal nu, als hij in A is teruggekeerd een geringer snelheid dan 9,812
M. hebben, en wel om twee redenen; ten eerste omdat hij van minder groote hoogte
komt te vallen, ten tweede omdat hij ook bij den val nog weerstand van de lucht heeft
ondervonden. In dit geval zijn de snelheden voor de stijgende en voor de dalende
beweging dus niet gelijk en zijn de bewegingen niet elkanders omgekeerde. Een nog
duidelijker voorbeeld van een onomkeerbare beweging vinden wij in een steen, dien
wij over een ijsveld werpen. De steen zal een eind over het ijs voortglijden maar
langzamerhand zal de snelheid toch verminderen en de steen zal eindelijk tot rust
komen. Het omgekeerde van deze beweging zouden wij waarnemen, als wij een op
een vlak ijsveld liggenden steen daarop in beweging zagen komen, met een steeds
snellere
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beweging over het ijs zagen voortglijden en eindelijk zagen opspringen om in onze
hand terecht te komen. Evenals de hier beschouwde bewegingen zijn nagenoeg alle
verschijnselen, die wij in de natuur waarnemen en waarbij bijna steeds weerstanden
of wrijvingen in het spel zijn, onomkeerbaar.
Zooals de quaestie hier is geformuleerd levert zij nog geen groote moeilijkheden
op. Wij zagen dat er verschijnselen zijn - de beweging van een steen in het luchtledig
- die tot de mechanica behooren en omkeerbaar zijn, en andere - de beweging van
een steen in de weerstandbiedende lucht of over een ijsvlakte - die tot de physica
behooren en onomkeerbaar zijn. Zoo is de zaak inderdaad langen tijd beschouwd en
hierin is volstrekt geen moeilijkheid gelegen. Wel beschouwde men reeds toen veelal
het doel der natuurwetenschap de natuur mechanisch te verklaren, maar dit doel leek
een ver staand ideaal, voorloopig vergenoegde men zich met het beschrijven der
verschijnselen, zooals men ze waarnam.
Tegen het midden der negentiende eeuw deed de mechanische natuurverklaring
echter een grooten stap vooruit, doordat men de warmteverschijnselen niet meer aan
een afzonderlijke warmtestof toeschreef, maar ze leerde opvatten als het gevolg van
een onregelmatige beweging der moleculen, waaruit de lichamen bestaan.
Bij den steen waarvan de beweging gedempt wordt door den weerstand der lucht
of de wrijving van het ijs waarover hij glijdt, ontstaat warmte. Dit verschijnsel leerde
men zoo opvatten, dat de steen botst tegen de moleculen der lucht en van het ijs en
daaraan een gedeelte van zijn bewegingsenergie overdraagt, zoodat zijn eigen snelheid
vermindert. Volgens deze opvatting geeft men dus een zeer ruwe en volledige
beschrijving van het verschijnsel, wanneer men zegt, dat zoowel de steen als de lucht
en het ijs verwarmd worden; zelfs nog indien men volkomen den warmtegraad
aangeeft, waartoe elk van deze lichamen komt. Volledig verklaart men het verschijnsel
slechts als men de beweging van elk molecuul afzonderlijk nagaat. Maar de moleculen
worden dan beschouwd als lichamen, waarop de wetten der
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mechanica van toepassing zijn en wier beweging dus omkeerbaar is. Volgens de
mechanica moet men dus ook de beweging van den steen door de lucht en over het
ijs als een omkeerbaar proces beschouwen en moet men aannemen, dat het niet met
de wetten der natuur in strijd is, wanneer men een stil op een ijsvlak liggenden steen
zich op een gegeven oogenblik, daarop in beweging ziet zetten en over het ijs
voortglijden. Een dergelijke beweging zou dan verklaard moeten worden, doordat
de botsingen der moleculen, die den bewegenden steen tot rust kunnen brengen en
zijn voortgaande beweging in onregelmatige, voor ons onzichtbare warmtebeweging
kunnen omzetten, evengoed in staat zijn, als zij in tegengestelden zin plaats grijpen,
uit de onregelmatige warmtebeweging de voortgaande beweging van den steen te
voorschijn te brengen.
En hetzelfde is bij alle verschijnselen het geval. De mechanische wetten zijn in
staat de beweging van de lichamen geheel te bepalen. Zijn zij dus algemeen geldig
in de natuur, dan worden alle bewegingen er geheel door bepaald, zoodat er geen
plaats voor andere natuurwetten overblijft. Zijn de mechanische wetten dus algemeen
geldig, dan zijn zij tevens de eenige natuurwetten, en moeten wij dus alle
natuurverschijnselen voor omkeerbaar verklaren.
Wij zien dus, dat wij in groote moeilijkheden vervallen, zoodra wij ernst gaan
maken met een mechanische verklaring der natuur: wij moeten dan bewegingen als
omkeerbaar beschouwen, waarvan de omgekeerde beweging geheel indruischt tegen
wat wij steeds in de natuur zien geschieden. Deze moeilijkheden zouden ons nopen
onmiddellijk de mechanische natuurverklaring op te geven, ware het niet dat
B o l t z m a n n heeft aangetoond, dat de tegenstrijdigheid slechts schijnbaar bestaat
en dat inderdaad de meening, dat de mechanische wetten algemeen geldig zijn in
verband met de onderstelling, dat de stoffen uit moleculen bestaan, meebrengt dat
de natuurverschijnselen, hoewel deze strikt genomen omkeerbaar zijn, zich aan ons
als onomkeerbaar voordoen, d.w.z. dat wij ze steeds in denzelfden zin zullen zien
verloopen.
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Wat wij zouden prijsgeven als wij van een mechanische verklaring der natuur afzagen,
zou inderdaad niet gering zijn. Wij zouden de mechanica niet meer kunnen
beschouwen als een wetenschap, die de beweging van alle lichamen in de ruimte
met juistheid weergeeft, maar als een wetenschap, die zich uitsluitend bezig houdt
met het behandelen van ideale gevallen, waartoe sommige verschijnselen in de natuur,
namelijk die waarbij geringe wrijvingen in het spel zijn, min of meer naderen, maar
die op geen enkel of op slechts hoogst enkele verschijnselen van directe toepassing
is. Hiervan zou het gevolg zijn, dat wij in plaats de natuur beheerscht te achten door
een gering aantal eenvoudige mechanische wetten, waaruit de waargenomen
natuurwetten af te leiden zouden zijn, een onnoemelijk groot aantal onafhankelijke
natuurwetten zouden moeten aannemen. Ieder verschijnsel zou dan een afzonderlijke
wet vereischen, waarvan wij niet konden aanwijzen, dat hij in eenig verband stond
met de wetten voor andere verschijnselen. Slechts de mechanische natuurbeschouwing
is in staat een verklaring der verschillende natuurwetten uit een gemeenschappelijk
beginsel te geven. Slechts bij de mechanische verklaring kunnen wij de natuur dus
als eenheid opvatten.1) En deze voordeelen komen mij voor zoo overwegend te zijn,
dat zij het nadeel dat door de theorie van B o l t z m a n n het gebied van de

1) Ik wil hiermede niet zeggen, dat wij à priori kunnen zeggen, dat de mechanische verklaring
de eenig mogelijke is, waarbij de natuurwetten tot een algemeen beginsel worden
teruggebracht, maar dat er tot nu toe nooit een andere verklaring gegeven is, waarbij dat het
geval is. Het kan schijnen, dat iedere physische theorie, die uitgaat van de twee wetten: de
energie is constant en de entropie streeft naar een maximum, in deze wetten een even
eenvoudig gemeenschappelijk verklaringsprincipe bezit en dat de energetiek, die tegenwoordig
vooral in Duitschland veel aanhangers vindt, de natuur als een eenheid opvat, evengoed als
de mechanische theorie. Doch dit is eigenlijk niet het geval: om de entropie-wet toe te passen
moet men weten, hoe groot de entropie in ieder geval is, en terwijl de energetiek volstrekt
geen middel aan de hand doet om die entropiehoeveelheid te bepalen en daarvoor dus bij
ieder verschijnsel een afzonderlijk wetje vereischt, staat de mechanische theorie toe die
entropiehoeveelheid volgens een algemeen principe af te leiden.
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thesiologie aanmerkelijk wordt uitgebreid, verre overwegen en dat wij de mechanische
natuurverklaring in geen geval moeten prijsgeven, zoolang zij niet duidelijk is
gebleken ontoereikend te zijn de natuurverschijnselen te verklaren. En dit is tot nu
toe nog geenszins het geval; integendeel tal van verschijnselen in de natuur hebben
reeds een mechanische verklaring gevonden en sedert B o l t z m a n n heeft
aangetoond, dat ook de onomkeerbare processen door mechanische wetten verklaard
kunnen worden, schijnt niets ons te verhinderen aan te nemen, dat deze wetten het
geheele natuurverloop beheerschen.
Reeds vroeger hadden verschillende natuurkundigen onder wie C l a u s i u s en
v o n H e l m h o l t z tot de voornaamste behooren, beproefd zuiver mechanische
systemen te bedenken, waarvan de beweging overéén kwam met de wetten, die in
de afdeeling der physica, die wij thermodynamica noemen, worden gegeven voor
systemen, waarbij warmte hoeveelheden en andere vormen van energie in elkander
overgaan. Niet voldoende lettende op de tegenstelling tusschen de omkeerbaarheid
der mechanische en de onomkeerbaarheid der thermodynamische verschijnselen,
meenden zij identiteit tusschen de mechanische en de thermodynamische wetten te
kunnen aantoonen. Ofschoon zij bij deze popingen belangrijke analogieën gevonden
hebben, zijn hunne pogingen dan ook niet geslaagd te achten. B o l t z m a n n was de
eerste die inzag, dat het niet mogelijk zou zijn een mechanische verklaring te geven
van de onomkeerbare processen zonder nog iets anders te hulp te roepen, namelijk
de waarschijnlijkheidsrekening. Hij heeft aangetoond dat niettegenstaande de
schijnbare tegenstrijdigheid het inderdaad mogelijk zou zijn aan te nemen, dat de
mechanische wetten ook vervuld zijn bij de physische, onomkeerbare processen,
mits wij aannemen, dat de bewegingen, die de omgekeerde bewegingen dier processen
vormen, bijvoorbeeld die van den steen, die op het ijsvlak ‘van zelf’ in beweging
komt, niet in strijd zijn met de natuurwetten, maar alleen daarom niet waargenomen
worden, omdat zij zoo uiterst ‘onwaarschijnlijke’ bewegingen vormen.
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Toch is er op dit terrein nog heel wat te doen. B o l t z m a n n is er slechts in eenige
abstracte gevallen in geslaagd aan te toonen, dat onomkeerbare processen kunnen
verklaard worden door statistisch-mechanische beschouwingen. Ons blijft de taak
over dergelijke beschouwingen toe te passen op systemen, die nauwkeuriger de in
de natuur voorkomende lichamen weergeven, en daaruit de in de natuur heerschende
wetten af te leiden. Deze taak is trouwens lang niet gemakkelijk en het zal nog
geruimen tijd duren, eer wij daarin ook maar met eenige benadering geslaagd zijn.
De methoden, door B o l t z m a n n zelf en nu onlangs door G i b b s gevolgd, kunnen
bij deze pogingen zeker onschatbare diensten bewijzen.
Het bovenstaande moet echter op één punt nog nader worden toegelicht. Ik heb
gezegd, dat volgens de mechanica alle bewegingen omkeerbaar zijn, volgens de
natuurkunde onomkeerbaar. Dit is echter volgens de traditioneele indeeling niet het
geval. Het komt mij echter voor, dat de traditioneele indeeling vrij willekeurig is.
Zoo rekent men de beweging van twee bollen onder invloed van elkanders
zwaartekrachtsveld een mechanisch probleem, de beweging van twee electrische
geladen geleidende bollen onder invloed van de electrische krachten, die zij op
elkander uitoefenen, een physisch probleem. Ik betwijfel of er een rationeele
verdediging van deze indeeling is te geven en in ieder geval komt het mij voor dat
wij een veel principieeler scheiding tusschen de twee wetenschappen verkrijgen als
wij deze aldus defineeren: Mechanica is de wetenschap der door zuiver oorzakelijke
wetten beheerschte natuurverschijnselen; physica die der verschijnselen die wij aan
lichamen, die uit veel moleculen bestaan, waarnemen en waarbij dien tengevolge
waarschijnlijkheidsregels mede hun invloed doen gevoelen. Volgen wij deze definitie
dan kunnen wij met grond verklaren, mechanische verschijnselen zijn omkeerbaar,
physische onomkeerbaar.
Opdat deze definitie geldig zal zijn, is het echter noodig aan de mechanica eene
afdeeling toe te voegen, waarin de omkeerbare electromagnetische verschijnselen
worden behan-
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deld. De wetten van M a x w e l l vormen den grondslag van deze afdeeling der
mechanica en de vibrator van H e r t z is een van de voornaamste problemen, die erin
behandeld moeten worden en waarvan nu de oplossing reeds is gegeven. Wij zouden
dezen tak der mechanica electro-mechanica of, wil men rekening houden met
eventueel voorkomende, andere ether-verschijselen, ether-mechanica kunnen noemen.
Het komt mij voor dat wij de volgende indeeling zouden kunnen maken van het
werk, dat natuurkundigen in den tegenwoordigen tijd hebben te verrichten.
1e de physica in engeren zin: het bestudeeren der in de natuur voorkomende
verschijnselen, wat op meer experimenteele of op meer theoretische wijze kan
geschieden.
2e de mechanische verklaring der in de natuur voorkomende verschijnselen. Deze
afdeeling is weer in twee onderafdeelingen te scheiden. De eerste onderafdeeling
bevat de studie der mechanische problemen als zoodanig; de tweede is de statistische
onderafdeeling, deze stelt zich ten doel na te gaan, hoe uit de zuiver mechanische
processen in verband met waarschijnlijkheidswetten de onomkeerbare natuurprocessen
ontstaan.
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Een Morgennevel.
Dor Jhr. Mr. D.J. de Geer.
Het valt niet te ontkennen, dat voor hen, die het optreden van het tegenwoordig
Kabinet met blijde hoop hebben begroet, de politieke hemel op dit oogenblik niet
volkomen helder is.
De morgenstond van den langen dag, dien zij aan het Ministerie toewenschen, is
nevelachtig. En al blijven zij met vertrouwen hopen, dat dit, gelijk in de natuur, de
voorbode en het symptoom is van een straks te krachtiger doorbreken der middagzon,
- de vrees van het tegendeel kunnen zij somwijlen niet geheel van zich afzetten.
Het Kabinet-Kuyper heeft in de kleine anderhalf jaar, die het nu aan het bewind
is, 't reeds leeren ondervinden, dat ook van een ministerieel leven ‘het uitnemendste
is moeite en verdriet.’ Een zware ziekte van onze geëerbiedigde Koningin bracht het
in een toestand van spanning en zorg. Twee van zijn eigen leden werden door den
dood weggerukt. Op allerlei gebied werd ervaren, hoever het kunnen verwijderd is
van het willen, en hoe in de hoogste positie de menschelijke onmacht tegenover het
lijden en de onvolmaaktheden der wereld het meest intens wordt gevoeld.
Ook op zuiver-politiek terrein heeft de werkelijkheid van het ministerieel leven
blijkbaar eenige teleurstelling
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gebracht. Niet alleen aan zooveel buitenstanders, die met enthousiasme de
tegenwoordige Regeeringsmannen aan de groene tafel hebben zien plaats nemen,
maar ook aan die Regeeringsmannen zelven, die al spoedig door het looden wicht
van tal van practische moeilijkheden zich in hun moedige vlucht voelden belemmerd.
Voor een deel, voor een groot deel is dit alles zoo natuurlijk. Een partij, die sedert
jaren niet aan het roer was, die in dezen beslisten vorm, met een krachtige meerderheid
in de Tweede en een mogelijke meerderheid in de Eerste Kamer, eigenlijk nooit aan
het bewind was, spant den boog van haar verwachtingen allicht te strak. Zij gaat de
nieuwe aera met een hooggestemd gevoel in, en meent dat geestdrift en krachtig
willen voldoende zijn om bergen van bezwaren te overwinnen. Eerst langzamerhand
moet zij in haar nieuwe positie ingroeien en leeren, hoe moeizaam de weg is van
elke staatkundige hervorming. Reden tot verontrusting ligt in dit alles niet.
En toch meen ik, dat bij een blik op den huidigen toestand wezenlijke, niet te
loochenen nevelen overblijven.
Ik bedoel niet in de eerste plaats het veelbesproken optreden van eenige
malcontenten aan de rechterzijde, onder leiding der heeren S t a a l m a n en d e
Vr i e s .
Men heeft zich van dit optreden in breeden kring eene zeer onjuiste voorstelling
gemaakt. Daar de zaak voor de kennis der verhoudingen-rechts, volgens sommigen
ook voor de toekomst der vaderlandsche politiek, van belang is, wil ik haar kortelijk
bespreken.
Vrij algemeen is de overtuiging, dat hier een democratisch smaldeel van dr.
K u y p e r 's partij zich afscheidt, omdat de Premier ter wille van zijn conservatieve
bondgenooten te veel van zijn democratische ‘oude plunje’ over boord werpt. Hoe
nauwer de Regeering zich aansluit aan den rechtervleugel der antirevolutionairen en
aan de Roomsch-Katholieken, des te moeilijker wordt het voor den uitersten
linkervleugel mee te gaan. Een uiting van dit proces ziet men dan in de campagne
van de heeren Staalman en d e V r i e s .
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Niets schijnt mij onjuister dan dit.
De oppositie van den heer S t a a l m a n - om ons nu bij dezen als Kamerlid te
bepalen - is in tweeërlei te onderscheiden: 1o. ongeduld over wat nog niet aan de
orde kwam, noch toegezegd werd; 2o. beginselbezwaar tegen wat wèl geschiedde.
Geen van beide vindt in ‘democratie’ zijn oorsprong.
Het ongeduld betreft, naar tal van uitingen èn in het blad De Christen-Democraat
èn in de Kamer, uitsluitend de finale oplossing der schoolquaestie en het
arbeiderspensioen, de beide punten van het antirevolutionair program van urgentie.
Kiesrechtuitbreiding verlangt de heer S t a a l m a n in deze parlementaire periode
niet. Het schijnt hem zelfs ‘onrechtvaardig’ haar nu te vorderen. Zelfs andere dan de
genoemde sociale maatregelen wenscht hij niet. De vervanging der arbeidswet en
de regeling van het arbeidscontract, twee nuttige zaken in de jongste Troonrede
beloofd, werden door hem in de Kamer voor dit oogenblik afgewezen. In De
Christen-Democraat schreef hij in overeenstemming hiermee, dat ‘het vertrouwen
volkomen hersteld zou zijn’, wanneer slechts de beide genoemde punten van het
urgentieprogram tot stand kwamen.
Waar het nu onomstootelijk vaststaat, dat die beide zaken niet afstuiten op de
tegenwerking of den onwil der bondgenooten, maar uitsluitend, voorshands, op de
financiën en de beperkte werkkracht der departementen, gevoelt men dat dit deel
van 's heeren S t a a l m a n 's oppositie met zijn democratischen zin of met het
ondersteld conservatisme van dr. K u y p e r 's bondgenooten in geenerlei verband
staat.
Wel is tot zulk een opvatting, ook van de zijde der geestverwanten van den Premier,
herhaaldelijk aanleiding gegeven. Als schild tegen allerhande klacht werd in brochure
en dagbladartikel, ja zelfs in een staatsstuk, voortdurend gewezen op den
‘coälitietoestand’ en het ‘coälitiebeding’, ook waar deze tot verklaring van gewraakt
verzuim geen grein gewicht in de schaal konden leggen. Het scheen soms wel, alsof
het de bedoeling was de bondgenooten als bliksemafleiders te gebruiken, waarmee
critiek van te heetgebakerde
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broederen in den grond moest worden geleid. Doch reden of aanleiding hiertoe
bestond niet. De maatregelen, wier achterstelling de éénige bron van klacht was,
werden door de bondgenooten in geen enkel opzicht tegengewerkt.
Men houde hierbij ook in het oog, dat het derde punt van het antirevolutionair
program van urgentie - de wijziging van het tarief van invoerrechten - eveneens door
den heer S t a a l m a n aanvaard is. Die tariefsherziening, die, waar zij het geld moet
leveren, in zekeren zin de beide andere punten beheerscht, is voor velen, ter
linkerzijde, het eigenlijk symptoom van het conservatisme der Regeering. Voor den
afgevaardigde van Den Helder en zijn vrienden niet aldus. Integendeel, één der
grieven is, dat ook dit ontwerp in de tweede Troonrede op den achtergrond is geraakt.
Wij komen nu tot den tweeden grond van oppositie, - van den vorige wèl te
onderscheiden. Het komt mij voor, dat deze grond over 't algemeen te weinig in het
oog gevat is, en dat hierop toch het volle licht behoort te vallen.
Deze reden van oppositie is zóó weinig vooruitstrevend, dat men haar eer van
liberale zijde ‘reactionair’ en van sociaal-democratische zijde ‘domperig’ zal noemen.
Toch is het vooral deze reden, die den heeren S t a a l m a n en D e V r i e s in sommige
christelijke kringen een sympathiek gehoor heeft verschaft. Het schijnt daarom geen
onnut werk op haar de aandacht te vestigen.
De zaak is deze.
Een groot deel van het publiek heeft zich steeds zonderlinge voorstellingen gevormd
van het optreden van een positief-christelijk Kabinet. Niet alleen ter linker-, maar
ook ter rechterzijde. Wat daar werd gevreesd, werd hier gehoopt. Reeds toen het
Kabinet-Mackay aan het bewind was, hoorde men daardoor uitingen van blijde of
droeve verrassing, dat niet ingegaan werd tegen vele der tot dusver gevolgde
vrijzinnige Regeeringsbeginselen. Het lag evenwel waarschijnlijk - zoo meenden
vooral vele eenvoudigen ter rechterzijde - aan het feit, dat dit Kabinet nog niet het
ware was. De gematigde mannen der anti-revolutionaire
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‘droite’ speelden er te zeer de hoofdrol in. Men kon van dezen niet alles eischen.
Nu echter kwam dr. K u y p e r aan het roer. De man, die zóó ontzaglijk veel
geschreven heeft over kerk en staat, dogmatiek en politiek, bijzondere en gemeene
gratie, dat er wel geen enkel rechtzinnig Christen is, of hij hoorde nu en dan datgene,
wat rechtstreeks weerklank vond in zijn gemoed, op treffende wijze vertolkt. Zulk
een woord werd dan bewaard in het diepst van het hart. Het voedde het vertrouwen.
Over heel veel anders las men heen. En zoo is het geschied, dat het calvinistische
volk - dat voor een groot deel nog zeer theocratische denkbeelden heeft - als een rots
bouwde op den heel weinig theocratisch aangelegden heer K u y p e r .
Wanneer nu het Kabinet, waarin zulk een man Premier is, tegenstanders als de
heeren L e l y en C o r t v a n d e r L i n d e n voor hooge staatsbetrekkingen
voordraagt, dan slaan bedoelde lieden de handen van verbazing in elkaar. En wanneer
dan zulk een Kabinet meent het misbruiken van Gods Naam, zoolang dit geen
‘uitvloeken’ is, in dienst niet anders dan tuchtrechtelijk strafbaar te mogen stellen,
dan begrijpt men er niets meer van. Op zich zelf is het vertrouwen nog sterk genoeg
om deze en andere zaken aan de wijsheid van den Premier en de zijnen over te laten.
Doch komt er nu een Kamerlid-volksredenaar, die dit alles, op zijne wijze geïllustreerd
en onderstreept, aan het Kabinet voor de voeten werpt, ja, dan zijn er eenigen wien
het te machtig wordt en die vinden, dat het christelijk Kabinet in trouw aan het
beginsel te kort schiet.
Het is een feit, dat vele anti-revolutionairen het standpunt hunner eigen partij niet
voldoende verstaan, en wij zouden niet durven beweren, dat dit misverstaan altijd
op energieke wijze is tegengegaan. Misschien is nu en dan te veel geofferd aan den
wensch om de schare bijéén te houden.
In verband hiermee staat het geschil over het karakter der doodstraf, dat bij het
militair strafrecht aan de orde was. Ook hier is een uiting der Regeering, met name
van minister L o e f f , een gaarne gekozen mikpunt van Helder-
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sche critiek. In zoover staat het geval hier anders, dat op dit punt dr. K u y p e r en
zijn naaste geestverwanten het met den heer S t a a l m a n ééns zijn, zoodat hier
inderdaad de ergernis haar oorzaak vond in den ‘coälitietoestand’. Men zal echter
toestemmen, dat dit geschil òf geheel buiten de tegenstelling van democratisch en
conservatief ligt, òf, zoo men het tegendeel mocht aannemen, het conservatisme niet
aan de zijde van dr. K u y p e r 's bondgenooten plaatst.
Dat ook het exclusivisme bij de benoemingen en andere theocratische neigingen
niet bij uitstek democratisch zijn, behoeft geen betoog.
De veelszins verbreide voorstelling dus, dat in meergemeld optreden de
democratische staart der antirevolutionaire partij zich roert of, gelijk men het van
onvriendelijk gezinde zijde wel uitdrukt, het coäliseeren van dr. K u y p e r met de
conservatieven zich wreekt, is eenzijdig en onjuist.
Wel mag men aannemen, dat de bij sommigen onderdrukte zucht naar
kiesrechtuitbreiding en andere desiderata, welke men meent dat onder de
tegenwoordige politieke constellatie onbereikbaar zijn, aan deze actie eenig voedsel
verschaffen. Wel zoeken de leiders der actie, door het gebruik van een terminologie,
welke veelszins aan de Standaard-jaargangen van 1893 en 1894 (periode-Ta k )
herinnert, bovenal hun steun onder hen, die ook in democratischen zin malcontent
zijn.
Doch hun streven zelf, zoover het zich niet in vage klacht, maar in tastbare critiek
uit, gaat geheel buiten het democratisch beginsel om. Het richt zich op maatregelen,
die door de geheele rechterzijde gewenscht worden en slechts door force majeure
voorshands achterwege blijven; en het keert zich tegen regeerprincipes, die te modern
en te verdraagzaam tegenover de liberale minderheid schijnen.
Alleen het laatste betreft een beginselverschil, - maar een dat niet ligt op
sociaal-politiek terrein en waarvan men moeilijk kan aannemen, dat het in onzen tijd
tot een blijvende scheiding onder de anti-revolutionairen zal leiden.
Het eerste betreft geen beginselverschil. Het vindt zijn oorzaak in een min of meer
primitief begrip van de
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werking der staatsmachine; in te hoog gespannen verwachtingen, als gevolg van
opgeschroefde programma's van actie; en eindelijk - voor een klein deel, voor een
op zich zelf zeker ontoereikend deel - in iets.... waarop wij nu de aandacht willen
vestigen. Het is de lichte morgennevel, die er voor ons besef hangt over het
tegenwoordig Kabinet, over zijn meerderheid in de Kamer, en over wat meer is dan
Kamermeerderheid en Kabinet: de christelijk-nationale beginselen die in beider
politiek op 't oogenblik zijn belichaamd.
Het is, dunkt mij, een onbetwistbare stelling, dat het tegenwoordig Kabinet bij zijn
optreden voor een buitengewoon moeilijke en omvangrijke taak stond. Tien jaren
van werkzame liberale Regeering, mogelijk geworden door de schoolwetpacificatie
van het Ministerie-M a c k a y , lagen achter ons. Op allerlei terrein, vooral op dat der
sociale wetgeving, was met ernst de hand aan den ploeg geslagen. Inzonderheid het
laatste Kabinet had, nadat de beide vorige het belastingvraagstuk en de
kiesrechtquaestie hadden opgelost, zijn vleugelen breed kunnen uitslaan en een
eerbiedwaardige reeks, vooral van sociaal-politieke maatregelen kunnen tot stand
brengen of voorbereiden.
De meerderheid van ons volk had dien werkmousson met instemming en
waardeering gadegeslagen. Twee zaken hadden haar daarbij intusschen getroffen.
Vooreerst, dat onder den invloed van allerlei factoren, niet het minst onder den
zweep der sociaal-democraten, tegenover wie de Regeeringsmeerderheid zoowel
theoretisch als practisch zwak bleek te staan, het voortdurend gevaar dreigde, dat al
die werkzaamheid in een verkeerde richting werd geleid.
In de tweede plaats, dat de parlementaire minderheid niet alleen krachtig aan de
voornaamste maatregelen haar medewerking verleende, maar ook die medewerking
bezigde om zooveel doenlijk bovenbedoeld gevaar te bezweren en
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de aanhangige ontwerpen in de haars inziens juiste richting te buigen.
Dit had naar de ééne zijde, ondanks waardeering van werkkracht, ongerustheid,
naar de andere zijde vertrouwen gewekt. Het gevolg was een streven in breede kringen
van het kiezersvolk, bij de stembus van 1901, naar handhaving, zoo mogelijk
versterking der parlementaire minderheid. Het resultaat is bekend. De rechterzijde
verkreeg een meerderheid, zóó beslist, dat ze de verantwoordelijkheid voor het bewind
moest aanvaarden.
Ik heb het mij steeds aldus voorgesteld, dat met dezen afloop der verkiezingen de
ontwikkeling van ons volksleven op een hoogst belangrijken tweesprong is gesteld.
De vraag was, of de christelijk-nationale elementen de kracht zouden vinden om te
doen wat nu eisch des oogenbliks was: d.w.z. over te nemen de hervormingstaak,
die het vorig Kabinet, te midden van volle bedrijvigheid, liet glippen; uit eigen motief,
onder beademing van eigen beginsel, langs eigen spoor, maar daarom niet minder
zelfbewust en veerkrachtig, de evolutie te leiden die bezig is zich in het staatkundig
en economisch leven des volks te voltrekken; in 't kort aan de spits te gaan staan van
den vooruitgang, niet door ijver en energie, alleen door richting en beginsel, van
andere vóóraantreders onderscheiden.
Men stond voor een crisis. Voor wat genoemd is een proef; maar dan eene, bij
welker uitslag de grootste volksbelangen betrokken waren.
Wat het tijdstip in zoo hooge mate hachelijk maakte, was dit, dat eene mislukking
niet alleen de vrucht der verkiezingen van 1901 zou te niet doen, maar ook zwakker
zou maken dan tevoren. Wie te midden van de branding het scheepsroer overneemt,
omdat hij het kompas van den stuurman niet vertrouwt, boet iets van zijn recht tot
critiek in, wanneer straks blijkt, dat onder zijn eigen stuurkunst het schip in 't geheel
niet vooruitkomt maar blijft zwalken tusschen de klippen.
Het is er natuurlijk verre vandaan, dat op dit oogenblik reeds iets over het resultaat
dier crisis zou kunnen worden
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vastgesteld. Wij leven er nog midden in, staan eigenlijk pas aan den aanvang, en het
oogenblik, dat ook maar met een schijn van gegrondheid de horoscoop omtrent den
afloop kan worden getrokken, is minstens nog een tweetal jaren verwijderd.
Al wat men op dit oogenblik doen kan, is hoop of vrees uitspreken naar aanleiding
van bekende feiten en verschijnselen, op gelijke wijze als men dit ook reeds doen
kon anderhalf jaar geleden.
Maar nu komt het mij voor - en dit is de nevel waarop ik doelde - dat de feiten en
verschijnselen, welke hoop geven, in die anderhalf jaar niet zijn toegenomen.
Kort na de stembus waren velen vol moed. Ook onder hen, die zich niet door een
overwinningsroes lieten meesleepen; die een open oog hadden voor de reuzentaak,
welke het Kabinet wachtte; voor de tallooze bezwaren, niet het minst van financieelen
aard, die het op zijn weg zou vinden; voor het gemis aan gouvernementeele ervaring,
dat de meeste ministers aanvankelijk zou belemmeren.
Tegenover dit alles stonden moedgevende feiten, waarvan wel een der voornaamste
was het onberekenbaar talent van den Premier. Dat de heer K u y p e r velen zijner
volgelingen zou tegenvallen, stond vast. Welke volksleider is ooit of ergens ter wereld
niet zijn volgelingen tegengevallen, nadat hij het roer in handen gekregen had? Ligt
in het weemoedig woord, dat wij onlangs uit het christelijk-democratisch oppositieblad
opvingen: ‘Ware dr. K u y p e r nooit minister geworden! het vertrouwen ware dan
nimmer verloren gegaan’, niet een diepe waarheid, die door de geschiedenis te allen
tijde is bevestigd?
In zoover was dus illusie onmogelijk. Maar er was toch in het verleden van den
minister van binnenlandsche zaken één factor, waarop veler oogen, nu hij als
bewindsman optrad, gevestigd waren. Deze man had, te midden van al zijn loffelijke
of minder loffelijke eigenschappen - het oordeel daarover liep uiteen, - steeds een
werkkracht ontwikkeld, waarover vriend en vijand kortweg verbaasd stonden. Hoe
het mogelijk was, om ons nu tot de laatste jaren te
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bepalen, dat één man het leiderschap van een Kamerclub voerde, op krachtige wijs
een dagblad redigeerde, een weekblad bijna geheel volschreef, en daarbij nog als de
Atlas fungeerde, die de wereld van nagenoeg een geheele universiteit op zijn
schouders torschte, - daarvan had men zich geen begrip kunnen vormen. Wanneer,
vroeg menigeen zich af, de reusachtige vruchtbaarheid van dien geest zich eens
onverdeeld op het ééne punt van zijn ministerschap concentreeren kan, is er dan niet
aanleiding op wondere resultaten te hopen? Hierbij kwam nog het buitengewoon
organiseerend talent van den heer K u y p e r , niet minder door geestverwant en
tegenstander geprezen. Ook deze gave moest, meende men, aan de uitvoering der
zware taak, die het Kabinet wachtte, ten goede komen.
In 't kort, ook onder hen, die zich niet in engeren zin tot de volgelingen van dr.
K u y p e r rekenden, die zelfs zijn ministerschap mede daarom toejuichten omdat dit
een correctie scheen te zullen bieden tegen de uitwassen van zijn volksleiderschap,
bestond in menig opzicht vertrouwen op de titanische kracht van deze persoonlijkheid.
Niet het minst op die kracht werd gerekend, wanneer men vol hoop was, dat het aan
dit christelijk-nationaal Kabinet zou gelukken, de leiding der volksontwikkeling in
handen te nemen.
Thans, nu anderhalf jaar verstreken zijn en het tweede begrootingsdebat achter
den rug ligt, zijn er oogenblikken waarin men zich afvraagt of die hoop teleurgesteld
zal worden. Ik heb niet bovenal het oog op het luttel aantal beteekenende wetten, dat
nog is ingediend. Al is buiten het landbouwontwerp, dat deze week verscheen, nog
geen enkele groote voordracht bij de Staten-Generaal ingekomen, - dit zegt op zich
zelf niet veel. De departementen hadden 't het eerste jaar met de afwerking of
uitvoering van wetten van het vorige Ministerie bijzonder druk. De ministers moesten
zich in velerlei inwerken. En, wat de deur dichtdoet, een late indiening die op
nauwkeurige en veelzijdige voorbereiding berust, wordt bij de behandeling in de
Kamer driedubbel ingehaald. Reeds in Februari van het eerste jaar van het
Kabinet-Pierson verscheen de leerplichtwet.
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Maar ze bleek tegen de proef van het afdeelingsonderzoek der Kamer zóó weinig
bestand, dat ze een maandenlange omwerking aan het departement moest ondergaan,
om ten slotte, bijna onherkenbaar, opnieuw te voorschijn te komen. De
lijdensgeschiedenis der Ongevallenwet, ook vóór het afkeurend votum der Eerste
Kamer, ligt nog in elks geheugen. Een feit is, dat wanneer het Kabinet-Kuyper, om
in de beeldspraak van den Premier te blijven, wat langeren tijd voor het gereed maken
van zijn gerechten gebruikt maar ze dan ook volkomen gaar ter tafel brengt, ten slotte
minder tijd verloren zal zijn gegaan dan met de ongaar opgediende spijzen van de
vorige Regeering, die herhaaldelijk naar de keuken moesten worden teruggezonden.
Wat twijfel wekt, is niet dat de tafel nog leeg staat, maar zijn de redevoeringen
die de kok houdt in antwoord op manende hongerige gasten.
Wanneer eenvoudig gezegd was: wacht maar, straks zult ge zien, dat wat het langst
wordt verwacht, het best smaakt, in meer dan één opzicht; wanneer uit Troonreden,
Memories van Antwoord, openbare redevoeringen, uit heel het complex der
ministerieele uitlatingen, zelfvertrouwen, stelsel, rustige kracht, éénheid van gedachte
gesproken had, dan had men zich bij het uitstel volkomen gerust kunnen neerleggen.
Doch het tegendeel was het geval. Telkens weêr werd de indruk gewekt, alsof de
Regeering zelf nog zoekende, tastende, aarzelende is. De belangrijkste zaken werden
afhankelijk gesteld van de uitkomsten van een financieelen maatregel, die nog niet
eens in deze tweede Troonrede is toegezegd. Welke bate die maatregel zal opleveren,
daarvan was nog geen spoor van licht te ontdekken. Meermalen had het den schijn,
alsof hangende het debat, op hoop van zegen, het werkplan werd vastgesteld naar
gelang van den aandrang van den vrager. In de schoolquaestie b.v. bestond zoowel
in de Memorie van Antwoord als in den eersten termijn van het openbaar debat nog
onzekerheid, of de oplossing langs een der aldaar genoemde wegen mogelijk was.
In de repliek was die onzekerheid plotseling verdwenen.
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Heel het debat maakte niet den indruk van dat stoere, zelfbewuste voortschrijden
naar een met zekerheid gekozen doelwit, dat men zoo gaarne in den tegenwoordigen
Premier zou onderstellen. Met name zijn eerste rede, met het overmatig gewicht
gehecht aan ‘onverwachte buien’ en allerlei betrekkelijk kleine omstandigheden,
stond beslist in den ‘mineur’-toon.
Wat deerde, was niet het langzame der wetgeving. Een langzame gang kan teeken
zijn van kracht, van zekerheid, van de lengte des af te leggen wegs. Zoo rijdt de
koetsier op den morgen van een langen dagrit in zacht tempo zijn stal uit. Maar de
langzaamheid kan ook symptoom zijn van zwakte, van aarzeling, van onbekendheid
met den weg of ontstentenis van een doel. Zoo gaat de vreemdeling, zoekend of
doelloos, met langzamen schred voort in een hem onbekende bergstreek.
Toen aan den Premier voorgehouden werd, dat onder het vorig Kabinet na anderhalf
jaar reeds heel wat meer was aangeboden dan thans, volgde niet een fier,
vertrouwenwekkend: wacht op mijn daden; wie lang en secuur mikt, treft raak, of
iets dergelijks, - maar een pleiten van verzachtende omstandigheden als deze: ik ben
64 jaar, de heer B o r g e s i u s was bij zijn optreden 50; ik ben een homo novus, mijn
voorganger was een geroutineerd jurist; ik heb tevens den last van het Premierschap
te dragen, wat onder de vorige Regeering op den minister van financiën drukte.
Dit alles kan waar zijn, maar dit alles was een toegeven van wat beweerd was.
Juist daarom maakte het een pijnlijken indruk.
Het is waarlijk voor den heer K u y p e r niet noodig, verzachtende omstandigheden
aan te voeren. Er zal wel niemand in ons land zijn, die hem het verwijt van
persoonlijke traagheid doet. Wanneer hij in zijn ministerieele taak niet slaagt, treft
de grief niet hem. Ook zonder dat hij ze noemt, is ieder overtuigd, dat omstandigheden
buiten zijn wil de oorzaak zijn.
Maar het feit, en de politieke beteekenis daarvan, verandert er niet door.
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Zelfs wanneer dit Kabinet volslagen teleurstelling mocht brengen, zou geen oogenblik
sprake kunnen zijn van onwil.
Alleen van onmacht.
En ook dan geen onmacht tengevolge van conservatieve coälities, maar ten gevolge
van andere niet-politieke omstandigheden.
Wanneer men ten slotte tot het resultaat moest komen: dr. K u y p e r is een
reuzenkracht op velerlei terrein, maar een staatsman in den engeren zin van het woord
is hij niet, het is hem niet mogen gelukken, dien stroom van denkkracht en
werkzaamheid, van vitaliteit en energie, die in onuitputtelijke mate in hem huist, in
ministerieele bedding te dringen zoodat zijn bewindvoering er de vruchten van draagt,
- dan zal men zich daarbij als feit hebben neer te leggen; den heer K u y p e r een
verwijt ervan maken kan niemand.
En wanneer dan ook aan zijn collega's, voor een groot deel eveneens homines novi,
de tegenwerkende factoren te machtig mochten blijken, dan zal dit, zoo wij wel zien,
tot groote schade zijn voor de beginselen die dit Kabinet vertegenwoordigt, maar
persoonlijk zal ook deze heeren geen verwijt treffen. Van aller ijver en goeden wil
houdt wel elkeen zich overtuigd.
Intusschen, zoover is het gelukkig nog niet. Wij hebben gemeend, dat er geen enkele
reden bestond het voorafgaande onuitgesproken te laten. Struisvogelpolitiek heeft
nog nimmer gebaat. En waar voor ons besef de verhouding tusschen gunstige en
ongunstige vóórteekenen in de laatste anderhalf jaar niet ten voordeele der eerste
gewijzigd is, scheen het gewenscht dit te constateeren. Dit is geen critiek; geen
uitstalling van grieven; geen wasschen van linnen in het openbaar. Het is niets dan
het aanduiden van een feit, hetwelk voor stuurlieden en schepelingen gelijkelijk
onaangenaam is en dat niet door den een aan den ander behoort te worden verweten.
Thans evenwel, na dit uitgesproken te hebben, voegen wij er aan toe, dat ondanks
de min gunstige verschijnselen
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wij de hoop allerminst laten varen. Er zijn ook vele moedgevende teekenen, waaronder
niet in de laatste plaats behoort het energiek en vertrouwenwekkend optreden van
drie leden van het Kabinet, de ministers van justitie, koloniën en oorlog. Al zal de
kracht der beide laatsten bij de groote vragen, waarom het thans hier te lande gaat,
niet van beduidenden invloed kunnen zijn, met die van minister L o e f f is het
tegendeel het geval en bovendien geeft de aanwezigheid van twee sterke zuilen meer
vastigheid aan het geheele gebouw. Daarenboven blijven wij hopen, dat de
ministerieele taak ten slotte vatbaar brandmateriaal zal blijken voor de vonk van dr.
K u y p e r 's genie. Wat dan verwacht kan worden, is niet te berekenen.
Ons nog een oogenblik in die gelukkige onderstelling vermeiend, willen wij eens
uitspreken, wat met name in de sociale quaestie in dat geval zoo gaarne van den
Premier verkregen zou worden. Velen hebben gehoopt, dat het minister K u y p e r
zou mogen gelukken, in die quaestie eens een woord te spreken, een daad te
verrichten, die vaste lijnen uitstippelde voor de toekomst, en als 't ware de oplossing
hier te lande in beginsel aangaf.
Het komt in het staatkundig leven nu en dan voor, dat problemen, die lange jaren
den toestand verwarren en vertroebelen en onklaar maken, door een enkel feit, ook
zonder dat dit de definitieve oplossing is, in kiem zóó volkomen hun beslag krijgen,
dat er licht opgaat over de duisternis, orde komt in den chaos, en de verdere
afwikkeling op normale wijze kan worden tegemoet gezien.
Ik denk hier b.v. aan de schoolwet-M a c k a y , die een beginsel in de wetgeving
legde, dat, hoewel het op zichzelf de schoolquaestie niet finaal regelde, zegenend en
vruchtdragend doorwerkte in de richting van beëindiging van den ouden fellen strijd.
Eerst shibboleth voor geestverwanten, werd het weldra een openbaring voor
tegenstanders. Gelijk de olievlek het papier doorweekt, deed het zijn invloed gelden
in steeds breeder kringen van het geheele staatkundig leven.
Ik denk hier ook aan den heftigen strijd, gedurende

Onze Eeuw. Jaargang 3

233
eenige jaren gevoerd over de vraag, of de tegenwoordige grondwet een attributief
kiesrecht eischt, ja dan neen. Zoo men ooit van een quaestie mocht meenen dat ze
het niet tot een communis opinio zou brengen, dan was het deze. Als vuur en water
stonden de beide meeningen tegenover elkander. Toen in de stembuscampagne van
1894 de voorstanders van een bevestigende beantwoording hadden gezegevierd, was
het eerste woord der verliezende partij: ‘In tweeën’. Wat zeggen wilde: dan zullen
we onzen wil in tweeën doorzetten. Eerst een uitgebreid kiezerscorps naar attributief
kiesrecht, en vervolgens, met behulp dier nieuwe kiezers, datgene wat wij nu reeds
terstond gewenscht hadden (het kiesrecht met negatieve kenteekenen). Toch is het
deze zelfde stembuscampagne geweest, met het daarop gevolgde uitgebreide
attributieve kiesrecht-v. H o u t e n , welke de quaestie finaal van de baan heeft
gebracht! Er is thans in ons land niemand meer, die algemeen kiesrecht wenscht
zonder grondwetsherziening.
Men lette op het tertium comparationis. Wij weten wel, dat de voorafgaande
voorbeelden kwalijk te vergelijken zijn met het complex van vraagstukken, dat sociale
quaestie genoemd wordt. Dat van oplossing dier vraagstukken, zij het maar in kiem,
door een enkele daad, laat staan door een daad van den wetgever die slechts één der
betrokkenen is, geen sprake kan zijn. Maar wat wij wilden vragen, is dit: zou het
onmogelijk zijn, ook op dit gebied, op het terrein der moderne sociale politiek, eens
door een wetsdaad een handwijzer te plaatsen, waarvan naar vele zijden licht uitgaat?
Ongetwijfeld zou men daarbij niet alle partijen tot broederschap brengen. Maar veel
zou reeds gewonnen zijn tot klaarheid en vooruitgang, tot afsnijding van onnoodig
getwist en op misverstand berustende verkettering, wanneer men er een lichtspoor
mee schiep, dat gevolgd kon worden door allen, die op dit terrein, verafschuwend
het sociaaldemocratisch materialisme en den demoraliseerenden klassenstrijd, met
krachtigen tred willen voortgaan in het teeken der christelijk-nationale beginselen.
De meeste christenen gevoelen wel, dat D a C o s t a 's ‘naar den vorm van
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dezen tijd’ in onze dagen op nieuwe toepassing wacht ten aanzien van het economisch
leven der natie en de verhouding van den staat tot de maatschappij. Zij gevoelen ook
wel, dat in dezen overgangstoestand heel gevaarlijke vijanden op de loer liggen, die
van de verwarring en het schemerlicht willen gebruik maken, om de beste tradities
en duurst verworven schatten aan ons volksleven te ontfutselen en hun eigen
hypermaterialistische wanproducten daarvoor in de plaats te schuiven. Zij zien
beurtelings van het een naar het ander; zij letten op den eisch van hervorming, vreezen
voor den ondergang van christelijke zedelijkheid en rechtsnormen, en komen op die
wijs telkens weer tot de noodlottige dwaling, dat er een strijd bestaat tusschen het
materieel en het zedelijk belang van een groot deel van ons volk. Die dwaling is zóó
sterk, dat het de Voorzitter van het Kabinet zelf is, die nu reeds herhaalde malen in
het parlement de christelijke arbeiders geprezen heeft, omdat zij, door de
sociaal-democratie af te wijzen, hun geestelijke belangen stellen boven hun stoffelijke.
Dat zulk een bewering even onjuist als gevaarlijk is, kan hier slechts worden
aangestipt. De triomf der sociaaldemocratie zou niet minder een stoffelijk dan een
zedelijk bankroet zijn voor het geheele volk. En de christelijke arbeiders door
uitlatingen als de bedoelde onder suggestie van het tegendeel te brengen, schijnt ons
een bedenkelijke handelwijze.
Doch niet daarop kan thans worden ingegaan. Wat ik gepoogd heb met het
voorafgaande te betoogen, is, dat het Kabinet zeer verdienstelijk werk zou doen met
een daad van welsprekende en karakteristieke, eigen sociale politiek, waardoor
duidelijke lijnen werden getrokken; liefst eene, die de elementen in zich zou bevatten
om als baanbreker en handwijzer dienst te doen voor de toekomst; liefst eene, die
een afgerond geheel zou vormen, geen elasticiteit zou laten voor hooger opbiedende
amendementen der linkerzijde, maar integendeel alle ‘steeple-chase’ met socialisten
en vrijzinnig-democraten in zich zelf en a priori uitsluiten; liefst eene ook, die, door
huldiging van de organische op-
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vatting der maatschappij, aanwending van bestaande particuliere krachten, of het
eeren van andere christelijk-nationale beginselen, het beoogde doel krachtiger,
gemakkelijker, ook stoffelijk-beter zou bereiken dan dit voor de mannen der overzijde
mogelijk zou zijn.
Ik voeg hier nog een enkel woord aan toe.
Een belangrijk vraagstuk, waarvoor het Kabinet, zoo het tijd van leven gelaten
wordt, eerlang mede zal komen te staan, is de kiesrechtquaestie. Dit zal niet gebeuren
in deze parlementaire periode, maar wèl in eene volgende. En niet in den ouden vorm
van strijdvraag binnen de grenzen der grondwet, maar wel in dien nieuwen, die in
geding brengt de vraag, of de krachtiger politieke bewustwording der onderste
volkslagen niet tot herziening der grondwetzelve moet leiden.
Ik kan niet inzien, dat zelfs deze quaestie voor het huidig régime een struikelblok
zal behoeven te worden.
Mij dunkt, de partijen der rechterzijde zijn het hierover ééns: een persoonlijk en
natuurlijk recht op kiesbevoegdheid bestaat niet; het kiesstelsel is niets dan een middel
om een parlement te scheppen, welk laatste dan niet de kiezers, maar het geheele
volk vertegenwoordigt; de bekende theorie, volgens welke het onrecht zou zijn een
deel van het volk ‘uit te sluiten’, is dus dwaaltheorie en berust op een bedenkelijke
misvatting.
De meerdere of mindere uitgebreidheid van het kiesrecht is niet een vraag van
recht, maar van Staatsbelang. Wie het tegendeel volhoudt - gelijk thans vele
vrijzinnig-democraten schijnen te doen - moet trouwens tot de conclusie komen, dat
alle oudere staatslieden, Thorbecke en de liberalen van '48 incluis, op dit stuk
gruwzaam onrecht hebben gepleegd.
Waar alzoo vaststaat, dat alleen redenen van Staatsbelang den doorslag behooren
te geven, is hiermee uiteraard verschil omtrent dit laatste niet uitgesloten. De meening
laat zich verdedigen, dat, naar mate meer in breede volkskringen politiek wordt
meegeleefd, het belang van den Staat eischt, het grondvlak te verbreeden waarop de
volksvertegenwoordiging rust. Voorheen heeft men in den
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economischen welstand van den kiezer een waarborg gezocht tegen de afhankelijkheid
van zijn stem, met name tegen het loopen aan den leiband van allerlei grootmachten
op sociaal en ander terrein. Waar voor die vrees steeds meer de grond schijnt weg
te vallen, kan er, dunkt mij, reden bestaan het welstandskenteeken als waarborg van
onafhankelijkheid te schrappen.
Bij de beantwoording der vraag: ‘wat dan?’ zou misschien overweging verdienen
het vaak van anti-revolutionaire zijde aangeprezen denkbeeld van algemeen
‘huismanskiesrecht’.
Theoretisch biedt dit het voordeel, dat 't het huisgezin als fundament van den Staat
eert. Practisch, dat 't de kiesbevoegdheid legt in handen van hen, die iets hebben te
verliezen bij eene verkeerde leiding van den Staat en die, als gezinshoofden, het
vermoeden vóór zich hebben van zekere bezadigdheid. Ons dunkt, deze lichtzijde
moet ook hen treffen, die min of meer angstvallig staan tegenover elke
kiesrechtuitbreiding.
Bovendien wordt door dit stelsel de valsche schijn en de verderfelijke suggestie
geweerd, die aan algemeen kiesrecht zoo noodlottig verbonden is, als zou het recht
tot kiezen wèl een individueel en aan elk staatsburger van nature toekomend recht
zijn, een recht dat hem in de allereerste plaats in zijn eigen belang gegeven is. Geen
doeltreffender middel om het uitbrengen van de stem als publiekrechtelijke functie
in het volksbesef te handhaven, dan een beperkt kiesrechtstelsel. Zulk een nu geeft
het huismanskiesrecht.
Daarbij komt dan, dat dit kiesrecht de huisvaders eert als de kern van het volk.
Wat ze immers ook zijn voor ieder die bedenkt, dat een volk niet maar een
agglomeratie is van thans levende personen, maar een organisme met een verleden
en een toekomst. Het is juist die toekomst, welke door het huisgezin verzekerd wordt.
En het zijn de gezinshoofden, bij welke het booze ‘après nous le déluge’ minder dan
bij iemand kan wortel schieten, wijl hun ‘nous’ zich voortplant tot over de grens van
eigen levensbestaan.
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Het komt mij voor, dat het voor het huidig Kabinet niet onmogelijk moet zijn, op
den duur in die richting een of andere oplossing te vinden, waarbij alle groepen der
rechterzijde zich kunnen neerleggen. Althans wanneer aan zulk een herziening der
grondwet andere wijzigingen gepaard gingen, die wellicht als correctie zouden kunnen
dienen. Met name zou hier in aanmerking kunnen komen wat dr. K u y p e r in § 143
van zijn werk ‘Ons Program’ heeft aanbevolen, waardoor hij die, behalve
‘familiehoofd’, de drager van ook nog andere ‘meetbare qualiteiten’ is, het recht zou
kunnen erlangen op een, twee, drie of vier stemmen meer.
Op één zaak zij men dan echter bedacht. Het stelsel worde niet verwaterd door,
in de achterhoede der gezinshoofden, een langen nasleep van ‘daarmee
gelijkgestelden’ te creëeren. Men is hiertoe gekomen door den spot van hen die
lachten met het verband tusschen iemands stembiljet en ‘de corbeille van zijn bruid’,
gelijk mr. L e v y het eens uitdrukte. Doch op die wijze gaat het mooie er af. Laat
vrij lachen wie lachen wil. Juist omdat het kiesrecht niet een persoonlijk recht is,
beteekent het bezwaar der uitgesloten vrijgezellen niets. Schrijver dezes althans zal,
wanneer huismanskiesrecht wordt ingevoerd, zich niet verongelijkt gevoelen, maar
zijn kiesrecht blijmoedig prijsgeven.
Boven zeide ik, dat er ook vele moedgevende teekenen zijn. Daaronder rangschik ik
mede het vertrouwen, dat het Kabinet voortdurend en in toenemende mate blijkt te
vinden onder het volk. Men denke o.a. aan de verkiezingen te Gouda, Amsterdam
IX en Amsterdam III. Te Leiden werkten bijzondere factoren, maar overal elders
was winst te boeken. Ook in het derde Amsterdamsche district, waar ten slotte
tegenover den liberaal de sociaaldemocraat werd gekozen, maar waar het cijfer der
rechterzijde bij eerste stemming, vergeleken met 1901, bijna 400 stemmen
vooruitging. In Amsterdam IX deed zich daarbij het gelukkige verschijnsel voor, dat
bij de herstemming een aanzienlijk aantal liberalen den ministerieelen candidaat
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steunde tegenover den sociaal-democraat. Men onderschatte de beteekenis hiervan
niet. Bij de keus tussschen een 59sten zetel voor de meerderheid of een 8sten voor de
sociaaldemocratie, werd het eerste verkozen. Menig vooroordeel was hierbij
ongetwijfeld te overwinnen. Het wijst op een buigen van de politiek in de richting,
die ik voor eenigen tijd in dit tijdschrift als die eener niet vèr verwijderde toekomst
meende te mogen aanwijzen: saamtrekking - bij het wegvallen der liberale partij in
haar ouden vorm - van den rechtervleugel dier partij op de flank der
christelijk-nationale groepen.
Dergelijke teekenen zijn moedgevend ook voor de toekomst van het Kabinet,
omdat niets den eersten tijd noodiger is dan een steunend vertrouwen van breede
volkskringen. Dit verlevendigt de veerkracht, doet zwellen den moed en verscherpt
het verantwoordelijkheidsbesef van hen, die weten, dat veel geëischt zal worden van
wien veel gegeven is.
Bovendien verhoogt het de kans, dat aan dit Kabinet tijd zal worden gelaten zich
tot volle kracht te ontplooien. Daarvoor is feitelijk méér dan vier jaren noodig. Voor
ieder Ministerie, en vooral voor het tegenwoordige. Wie bedenkt, hoe de wetten zich
in het derde en vierde jaar plegen op te hoopen en welke droeve Barthelomeüsnacht
van ontwerpen - de vruchten vaak van veel studie en ijverig onderzoek - het optreden
van elk nieuw Kabinet pleegt te vergezellen, moet wel iets gevoelen voor de vraag,
welke ik mij meermalen gesteld heb, hoeveel uit legislatief oogpunt zou zijn
gewonnen, wanneer een Ministerie het eens 8 of 12 jaren kon uithouden. Het komt
mij voor, dat er, tot zekere grens, klimmende progressie moet zijn in de vruchtbaarheid
van een Regeering, bij het stijgen harer dienstjaren.
Voor het zittend Kabinet, dat meer dan menig ander door iets als ‘groenheid’
schijnt gedrukt te worden, geldt dit uiteraard in verhoogde mate. De groote kans
bestaat, dat wat nu nog groen in den zin van onrijp is aan het bewind der rechterzijde,
zich straks, in een tweede viertal jaren, zou wijzigen tot een welig groen, in rijke
mate voor land en volk vrucht dragend.
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Alles tezaam genomen, schijnt er mij vooralsnog voldoende grond te hopen, dat de
nevel, waarvan ik sprak, niet anders dan een voorbijgaande morgennevel zal blijken
te zijn, profetie van een zonnigen helderen dag, waarop licht en warmte en groeikracht
in milden overvloed over ons volksleven mogen worden uitgestort.
Rotterdam, December 1902.
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Najaarslaan.
Ik keek in de gouden heerlijkheid
Van een najaarslaan,
Het was of ik goudene deuren wijd
Zag openstaan,
Het was mij, toen ik binnen ging,
Of ik door gouden gewelven liep.
Ik aarzelde even, ik ademde diep,
Diep van verwondering.
Ik voelde mij eerst als een kindje, dat stout
Doet wat verboden is.
Ik sprak: ‘zijn voor mij die gewelven gebouwd?
Ben ik zoo rijk, dat van louter goud
De gang mijner woning is?’
Toen sprak ik: ‘Deze gouden grot
Is immers geen menschenpaleis.’
Ik sprak: ‘Het is een betooverd slot,
Dat lang op sprookjeswijs
Geslapen heeft en stil gewacht,
Op één, die de poorten ontdekken zou,
De doode gewelven wekken zou
Van 't huis, dat ieder menschenhuis
Te boven gaat in pracht.’
Ik sprak: ‘Hoe ben ik zoo rijk, zoo rijk!
Hoe ben ik zoo rijk, mijn God!
Welk aardsche woning is gelijk
Aan dit, mijn sprookjes slot?’
Trotsch, of ik een prinsesje waar,
Ging ik door 't goud;
Aan beide zijden stonden daar,
Schragend de gangen, hoog en zwaar,
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De zuilen opgebouwd.
Waar gouden de portalen zijn,
Hoe zullen daar de zalen zijn!
Ik zag aan 't einde van mijn pad
Een kleine ronde poort,
Als blauw saffier in goud gevat,
En haastig, vol verlangen trad
Ik door de gangen voort.
Ik sprak: ‘Als bij mijn aankomst wijd
Die poorten openstaan,
In welk een groote heerlijkheid
Zal ik dàn binnengaan,
Indien van goud de gangen zijn,
Hoe groot moet mijn verlangen zijn
De zalen in te gaan!’
U.E.V.
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Denemarken en zijn volks-hoogescholen.
Door Dr. Edv. Lehmann (Kopenhagen).
De statistische tabellen van Denemarken's export van landbouwproducten (welke
voornamelijk naar Engeland gaan) toonen van af 1870, toen men nauwkeurige
statistieken begon te maken, den volgenden vooruitgang in de hoofdartikelen:
varkensvleesch, boter en eieren.

1876-80

Varkensvleesch.
£ 1,062,000

Boter.
£ 1,116,000

Eieren.
£ 66,000

1886-90

1,538,000

2,411,000

284,000

1896

2,322,000

4,600,000

506,000

1900

3,223,000

6,084,000

922,000

Ja, de som van het eieren-export is zelfs in 1901 tot 1⅓ mill. £ gestegen, terwijl
het export van de meeste andere landbouwprodukten, graan en paarden uitgezonderd,
ook gestadig stijgt.
Dorre getallen spreken vaak meer dan de welsprekendste woorden. Dat kleine rijk,
waarvan stuk voor stuk groote, gewichtige deelen zijn geamputeerd - een torso met
afgerukte ledematen, zooals een zijner dichters heeft gezegd - is bij de laatste operatie
niet aan verbloeding gestorven; maar de jaren na den oorlog van 1864 waren
integendeel het begin van een grooten, materieëlen vooruitgang, die het aanzien van
het gansche land veranderde.
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Dezen vooruitgang dankt het land voornamelijk aan den boerenstand. De
landbouwhervorming door den minister A.P. B e r n s t o r f f tot stand gebracht
herschiep de deensche boeren reeds in 1788 van hoorigen aan gemeenschappelijk
grondbezit gekluisterd, met al het ongerief dat dit medebracht, in vrije grondeigenaars,
met eigen hoeve, op eigen bodem, die ieder hun eigen bedrijf naar eigen goeddunken
uitoefenen en welvaart voor hun geslacht verzamelen konden. Natuurlijk bracht dit
niet slechts een groote verandering te weeg in het lot van den boer, maar het
ontwikkelde ook langzamerhand zijn gemeenschapsgevoel en zelfbewustheid. Hij
bewees dit duidelijk in de oorlogsjaren 1848-50 in den nationalen strijd tegen
Sleeswijk-Holstein; iedereen vond het billijk toen door een verandering in de staatswet
werd voorbereid dat de grondwet van 1849 den vrijen, getrouwen boeren onbeperkt
stemrecht en zelfs zitting in den rijksdag gaf. Hiermede had hij het hoogtepunt in
zijn positie als staatsburger bereikt, waarop hij volgens recht en billijkheid aanspraak
kon maken; maar in materieële welvaart en verstandelijke ontwikkeling stond hij
toch nog te zeer achter om de hem toevertrouwde plaats naar behooren te kunnen
innemen.
Toen zag men het merkwaardige verschijnsel dat de nederlaag van 1864, die naar
menschelijke berekening die boerenbevolking moest verlamd en alle vruchten van
hun oekonomische en politieke vrijmaking moest vernietigd hebben, niet slechts aan
hun welstand geen afbreuk deed, maar dien zelfs bevorderde.
Dit was wel voor een deel het gevolg van de goede graanprijzen tegen 1870, die
na dat jaar hun hoogtepunt bereikten, maar op menig ander gebied nog dan dat van
den landbouw toont de statistiek een zoo veelzijdigen vooruitgang aan, en zien wij
zoo geheel nieuwe takken van nijverheid ontstaan, dat wij de bron van dezen nieuwen
voorspoed wel in iets persoonlijks moeten zoeken: in een groote energie der
plattelandsbevolking. Van deze energie, voortgesproten uit het bewustzijn dat de
uitwendige nederlaag moest vergoed worden door inwendige kracht, en het
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verlies aan grondbezit en politieke beteekenis door het veroveren van land voor de
kultuur, spreekt in de eerste plaats die krachtige onderneming, welke op het oogenblik
misschien de schoonste getuigenis is van Denemarkens energie en vaderlandsliefde:
‘het Deensche Genootschap voor Heide-ontginning’. De ‘jutlandsche heide’, een
woeste heidegrond begroeid met ginster waaronder de schadelijke steensoort ‘ahl’
zich bevindt, besloeg nog in 1864 een onnutte ruimte van ca. 6000 K. dwars door
het schiereiland Jutland heen naar de Noordzee toe, welks vochtige, met zoutdeelen
bezwangerde wind ongehinderd over die uitgestrekte vlakten blies, tot schade voor
de vruchtbare landstreek ten oosten. Van dien heidegrond bestaat nu nog maar een
klein deel; de rest is met dennen en sparren beplant of in bouwland herschapen; de
moerassen zijn gedempt, het overige water in kanalen geleid. Dit alles nu was niet
het werk van den staat - die het dikwijls genoeg te vergeefs had beproefd - maar van
de vlijtige handen van tallooze eerwaardige lieden, onder de leiding van een bekwaam
man, den hoofdingenieur D a l g a s , die met dezelfde bekwaamheid en geestkracht
als de franschman Mr. C h a m b r e l e n t het deensche volk hetzelfde werk tot stand
liet brengen dat de fransche bevolking op zoo bewonderenswaardige wijze in de
‘landes’ volbracht. Een volk dat aldus uit eigen beweging man voor man boomen
plant voor volgende geslachten in een steenharden bodem, onder stuivende
zandmassaas en snijdende zeewinden, zulk een volk bewijst reeds daardoor zijn recht
van bestaan, en toont dat het een nationaal idee niet slechts bezit, maar ook
verwezenlijkt.
Deze aaneensluiting van de krachten der enkelen tot een groote, vruchtbare macht
is trouwens een volkseigenschap in Denemarken. Zoozeer dat volk in de tragische
geschiedenis der laatste eeuw bewezen heeft niet in staat te zijn tot het voeren van
buitenlandsche politiek, zoozeer heeft het getoond een deugdelijke binnenlandsche
werkzaamheid te kunnen ontwikkelen, geschikt te zijn tot gemeentelijk zelfbestuur,
ja, tot een lokaal communisme, waardoor alle krachten van een plaats met gelijk
recht samenwerken tot
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den vooruitgang der plaatselijke hulpbronnen: een methode van optelling die reeds
aardige sommen heeft opgeleverd.
Dit is in de eerste plaats gebleken op een gebied dat nog veel vruchtbaarder is dan
de jutlandsche heidegrond, namelijk de melkerij. De aanzienlijke boterproductie
waardoor Denemarken hierbij een eersten rang inneemt, evenals Nederland en
Zwitserland voor de kaasmarkt, is het werk van een enkel geslacht, en is te danken
aan twee eigenschappen van den deenschen boerenstand: een helder verstand dat
spoedig weet wat er te doen valt om een goed produkt te verkrijgen, en wat noodig
is om een goede oekonomische positie te erlangen, en daarbij de reeds genoemde
aanleg tot coöperatief werken. En hoe spoedig heeft de anders zoo onbevattelijke
boer in dat land zijn voordeel begrepen! Toen tegen het jaar 1880 de graanprijzen
plotseling daalden door de geweldige opkomst der amerikaansche markt, en het er
duister uitzag voor diegenen in Europa die tot nu toe van graanlevering moesten
leven, wendden de Denen als bekwame schippers plotseling den steven, gaven den
graanbouw als hoofdverdienste op en legden zich op de melkerij toe.
Een uitnemend man, docent aan de landbouwschool te Kopenhagen, N.J. Fjord
had in dien tijd op zijn laboratorium juist een betere methode van boterbereiding
uitgevonden, en doorreisde het land om heereboeren en boeren met die verbetering
bekend te maken. Aanzienlijken en eenvoudigen begrepen hem, trachtten hem na te
volgen, en zagen weldra in dat het der moeite loonde. Van toen af ontstond de zoo
prijzenswaardige samenwerking die heden bestaat tusschen de melkerijen op het
platteland en het proef-laboratorium der landbouwschool; het geheel is ingericht als
een groote machinerie, waarin geen kracht te loor gaat, en waar geen melk te loor
gaat. Van iedere druppel melk in het geheele land, die tot boter is bestemd, wordt
ook eerste soort boter bereid. De tweede groote stap tot ontwikkeling is wat in
Denemarken wordt genoemd de ‘aandeelen-idee’; een idee die van de boeren zelf is
uitgegaan; om de boterproductie van het land als een groot

Onze Eeuw. Jaargang 3

246
aktïengezelschap in te richten, waar iedere boer, al heeft hij slechts een paar koeien,
zijn melk kan inleveren, en zijn aandeel in de winst uitbetaald krijgt. Daardoor zijn
de eilanden en schiereilanden van Denemarken tot aan de grens van de heidestreek
met gemeenschappelijke en aandeelmelkerijen bedekt, welker schoorsteenen zich in
de lucht verheffen als vereenigingspunten van het cultuurleven, waarheen de blinkende
melkemmers 's morgens gaan van uit de woningen, boerderijen en hoeven, terwijl
de engelsche ponden sterling, waarvoor de machinerie werkt, in billijke quota-deelen
tusschen aanzienlijken en geringen worden verdeeld. Dit systeem heeft men ook
gevolgd bij varkensslachterijen, paardenfokkerijen en eierverzending. Steeds in
materieele samenwerking met zijn buren, steeds nieuwe kennis opdoende door het
voornaamste technische instituut des lands, de koninklijke landbouwschool met
deszelfs wetenschappelijke dierenverzameling en praktische scheikundigen, gaat de
boerenstand schrede voor schrede vooruit en wordt zijn ijver door geldelijke
voordeelen beloond.
Maar welk verband bestaat er tusschen deze boter, paarden en varkens, en het
intellektuëele leven in Denemarken? Want een hoogeschool is toch de zetel van
intellektuëel leven. En een volks-hoogeschool moet toch geest en geen boter in het
volksleven brengen.
Wij kunnen deze vraag het best beantwoorden door te verwijzen naar een rede,
eenige jaren geleden door den engelschen minister S i r J o h n G o r s t gehouden,
bij de opening van een school bij Cambridge. Hij maakte namelijk de opmerking
dat, waar Denemarken van een der armste landen in Europa zich tot een der naar
verhouding rijkste had opgewerkt, de oorzaak daarvan in de eerste plaats was gelegen
in den hoogen graad van gemiddelde, verstandelijke ontwikkeling der deensche
landbevolking die zich daardoor vrij kon maken van overgeleverde vooroordeelen
en van de lage zelfzucht den onontwikkelden boerenstand eigen, en vermocht mede
te gaan met elken vooruitgang op technisch en coöperatief gebied, en alle wantrouwen
tegen de wetenschap en jegens de medemenschen te overwinnen.
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Evenals een boom aan zijn vruchten wordt gekend, moet men een beschavings-werk
naar de vruchten die het voortbrengt beoordeelen, naar den ondernemingsgeest die
in een volk geboren wordt; en van uit dit gezichtspunt zouden wij al reden genoeg
hebben om kennis te nemen van de bewonderenswaardige instelling in Denemarken
waaraan het volk die ontwikkeling te danken heeft, namelijk de Grundtvigsche
hoogeschool, en den man naar wien zij genoemd is.
N i k o l a j F r e d e r i k S e v e r i n G r u n d t v i g waseenpredikantszoonin Seeland,
en werd in 1783 geboren. Hij werd predikant en bisschop, en stierf in hoogen
ouderdom in 1872. Maar zijn levensloop was alles behalve die van een gewoon
geestelijke. Naar de liefhebberijen van den knaap te oordeelen zou men veeleer een
aanstaand historikus in hem hebben gezien; of ziet men niet reeds den aanstaanden
volksleeraar in den knaap die als leerling der latijnsche school in zijn vrije uren in
de provinciestad Aarhus in een schoenmakerswerkplaats den werklieden voorlas uit
de deensche kroniek van S a x o G r a m m a t i k u s ? Zoo vroegtijdig ontwaakte reeds
in hem de drang tot intellektueel leven; maar de zware schooljaren en de inhoudslooze
theologie aan de universiteit hadden zulk een neerdrukkenden invloed op hem, dat
hij, zooals hij zelf later zegt, op 22 jarigen leeftijd de hoofdstad verlaat zonder geest
en zonder geloof, verward in rationalisme, twijfel en zelfzucht. Hij had toen zoo
weinig belangstelling voor hetgeen om hem heen in de wereld gebeurde, dat de tocht
van N a p o l e o n in 1800 onbemerkt aan hem voorbijging en zelfs het gedonder der
engelsche kanonnen voor Kopenhagen in 1801 geen weerklonk vond in zijn ziel.
Evenmin maakte de verkondiging van S c h e l l i n g 's filosofie, waardoor de Noor
S t e f f e n s , de sedert den strijd der Duitschers tegen N a p o l e o n later zoo beroemde
hoogleeraar te Breslau, bij zoo menigeen in Kopenhagen den lust tot de romantiek
opwekte, eenigen indruk op hem.
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En toch zou hij een discipel van S c h e l l i n g worden, en toch zou hij een romantiker
onder de romantikers worden, dichter en droomer, mytholoog en profetisch
geschiedschrijver, bovenal bezield prediker en misschien wel de grootste psalmdichter
der christenheid.
Maar eerst moest de ijskorst die zijn hart omgaf verbroken worden en smelten;
het middel daartoe werd de adellijke jonge vrouw, bij wier kinderen hij eenige jaren
gouverneur was, en voor wie hij een hopelooze liefde had opgevat. Maar dit werd
zijn heil; het riep zijn dichtader wakker, het voerde hem terug tot de oude boeken,
hij sloot zich op, en zocht troost in de noorsche Edda's en Saga's, in S a x o en den
noorschen S n o r r o , die hij beiden later in het deensch vertaalde. Zijn eerste
letterkundige daad was een noorsche mythologie, een reeks kernachtige, dramatische
tafereelen uit de noorsche oudheid en een waarschuwend strafdicht op de lichtzinnigen
onder zijn landslieden, wie zelfs zulk een ramp als het bombardement van Kopenhagen
in 1807 niet tot ernst kon stemmen. Hij leefde een paar jaar in Kopenhagen, geheel
in zijn studiën en dichten verdiept, en in zulk een sterken inwendigen strijd dat zijn
geestvermogens gevaar liepen. Hij ontvluchtte de krankzinnigheid in zijns vaders
pastorie en keerde terug in een kalme zielsrust gelijk die somtijds het gevolg is van
een doorgestane, geestelijke crisis; maar ook met een afgerond, dogmatisch, kerkelijk
geloof dat plotseling over hem gekomen was, en zich met een daaraan beantwoordende
kracht uitte, die hem in menigen strijd met predikanten, bisschoppen, professoren,
en consistorium wikkelde.
De luthersche rechtgeloovigheid waarvan hij de woordvoerder werd in den strijd
tegen het kerkelijk en burgerlijk rationalisme en die bij wijlen een pïetistischen toon
aannam, kwam menigmaal krachtig tot uiting in zijn prediking en vooral in zijn
psalmen, maar veranderde toch mettertijd onder zijn handen. Door zijn afkeer van
doode boekengeleerdheid en zijn voorkeur voor het levende, gesprokene woord
ontviel hem de bijbel als de betrouwbare bron des geloofs en stelde hij de mondelinge
traditie der kerk er
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voor in de plaats. Daardoor meende hij niet slechts in het apostolische symbool de
volkomen uitdrukking van het christendom te hebben gevonden, maar kwam tot de
gewaagde bewering dat dat symbool, dat in alle tijden de voorwaarden voor de
opname in het christendom was geweest, door Christus zelf was uitgesproken. Dat
dit noch litterair, noch historisch goed is, zullen G r u n d t v i g s volgelingen die
tegenwoordig een hoofdrol spelen in de deensche kerk, en op dit punt onwrikbaar
aan des meesters dogmen vasthouden, moeilijk leeren begrijpen. Toch had hij zelf
ook kennis genomen van andere richtingen dan het lutherdom. Niet slechts hadden
zijn geleerde studiën in de oude kerkgeschiedenis en zijn hooge opvatting van de
katholieke middeneeuwen hem, achter de gewone orthodoxie om, tot een vruchtbaar
inzicht in de beteekenis der kerk voor een christelijk volksleven gebracht; maar ook
in Engeland, waar hij meermalen vertoefde, trof hij in de van P u s e y uitgaande
beweging verwante gedachten aan. Hij besteedde nu al zijn krachten om in geschrift
en redevoering, gedicht en verkondiging in Denemarken een kerkelijk volk te
scheppen, een gemeenschapsleven, een algemeene verlossing van het confessioneele
lutherdom dat verkwijnde onder de schriftopvatting der geestelijkheid, en de voogdij
der staatskerk. Het valt niet te betwijfelen dat hij hierdoor werkelijk in een leemte
der deensch-luthersche kerk heeft voorzien, en in het volk christelijk leven gewekt,
het geleerd heeft zich in zang en woord te uiten, kracht te putten uit de mystiek der
sacramenten. G r u n d t v i g is in waarheid een deensch kerkvader; maar de
katholiseerende stempel op al zijn latere uitingen heeft gevoerd tot een beperking
van kerkelijk inzicht, tot verzwakking der protestantsche krachten in Denemarken,
een theologische stagnatie; en dit alles wreekt zich nu in een onbeholpen
orthodoxisme, dat G r u n d t v i g allerminst als consequentie van zijn leer zou hebben
gewenscht.
Grooter beteekenis echter had G r u n d t v i g als historieschrijver en romantisch
dichter dan als eigenlijk theoloog. Wil men den schrijver G r u n d t v i g met een
zijner tijd-
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genooten vergelijken dan moet het C a r l y l e zijn. Beiden ontleenen hun historische
opvatting aan F i c h t e : zijn wijde blik over de geslachten, zijn zedelijk oordeel, zijn
profetische waarschuwingen, zijn roepstem tot mannelijke daden en vertrouwend
hopen. Als historieschrijver staat G r u n d t v i g noch in kennis, noch in methode,
noch ook in kunst van beschrijving met C a r l y l e gelijk: hij was te zeer de man van
den algemeenen blik om aan de bizonderheden de zorg te besteden die er aan toekomt.
Als dichterlijk genie staat hij het dichtst bij B i l d e r d i j k , maar hij overtreft zeer
zeker den hollandschen dichter niet slechts in veelzijdigheid maar ook in kracht en
eenvoudige schoonheid, die hij vaak bereikt, wanneer hij een grooten vogel gelijk,
na menigen zwaren wiekslag zich in de hooge lucht verheft om daar vrij adem te
halen en rustig te zweven. Daardoor zijn zijn beste gedichten, zijn psalmen en
vaderlandsche liederen, in ieders handen, en een onontbeerlijk bestanddeel van echt
deensche beschaving.
Maar G r u n d t v i g stelde zich geenszins tevreden met aldus te prediken en te
vermanen, op te heffen en te bezielen; hij wilde opvoeden. De grootste geest van
Denemarken in de 18e eeuw, had hetzelfde beoogd: L u d w i g H o l b e r g , de
Vo l t a i r e of zoo men allermeest aan zijn komedies wil denken de M o l i è r e van
Denemarken, had zijn bezitting te Sörö op Seeland voor een akademie geschonken,
waar de deensche jongelingschap zou gevormd worden voor de nieuwe wetenschap
en goede zeden - ja, een der grootste mannen der 17e eeuw Ty g e B r a h e had iets
dergelijks gedaan door op zijn landgoed op het eiland Hveen een vrije hoogeschool
te stichten voor de weetgierige jeugd. Deze werd opgeheven na de vlucht van den
overmoedigen adellijken astronoom uit het vaderland; en H o l b e r g 's akademie,
ofschoon oekonomisch verzekerd, had een kwijnend bestaan geleid, en daalde
langzamerhand tot een gewone latijnsche school, wat zij op het oogenblik ook is.
G r u n d t v i g kwam meer en meer tot de overtuiging dat er zulk een middelpunt tot
opleiding der jongelingschap moest gesticht worden; en niet zoozeer voor de
studeerende jeugd
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zooals H o l b e r g zich had voorgesteld, maar voor alle deensche jongelieden wier
hart uitging naar het hoogere leven, en die hun verstand wilden ontwikkelen en hun
inzicht verruimen eer zij hun levenswerk aanvaardden, hetzij zij leek of geleerde
waren. Want G r u n d t v i g was inderdaad niet slechts een zoon der romantiek en
een kleinzoon der oude, kerkelijke tijden, maar niet minder een kind van de eeuw
der verlichting. Deze had niet alleen Denemarken onder B e r n s t o r f f gemaakt tot
een model op schoolgebied, maar ook de dagen na de vrijmaking der boeren hadden
het stempel gedragen van gezonde en krachtige verlichting. G r u n d t v i g leefde
met een groot deel van zijn hart nog in die tijden, en juist nu de boerenstand vrij was,
en burger en boer door de toebereidselen die gemaakt werden tot een konstitutioneele
verandering in de landsregeering zouden worden opgenomen, kwam het hem dubbel
gewichtig voor dat een algemeene verlichting onder het volk zou worden verspreid.
Hij vatte zijn plannen samen in een reeks kleine geschriften in de jaren 1836-'47;
‘Scholen voor het leven en de academie in Sörö.’ Het was toen zijn plan om een
deensch Oxford te stichten, maar dat aan een grooter deel van het volk zou ten nutte
komen; een school ter voorbereiding voor het leven waar alle klassen der maatschappij
elkander ontmoetten en waar die staatsbeambten, die geen geleerdheid, maar slechts
praktische bekwaamheid behoefden te verwerven, even goed als zij die tot de meer
ontwikkelden wenschten te behooren hun opleiding konden ontvangen. Taal en
geschiedenis van hun land, staatsinrichting, de oekonomische toestand en de
volksliederen moesten het middelpunt van het onderwijs vormen; maar ook
taalkundige en mathematische studiën, natuurkunde en onderwijs in de algemeene
geschiedenis zouden er aan worden toegevoegd. Het doel van dit onderwijs zou zijn
vrije ontwikkeling van het verstand; daarom zouden er geen examens worden
afgenomen, en in die vrije school van het woord zou het mondelinge onderwijs een
veel grooter rol spelen dan strenge boekengeleerdheid.
Er scheen veel kans te bestaan dat dit grootsche plan
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tot uitvoering zou kunnen komen. Koning C h r i s t i a a n VIII, die zelf een man was
met wetenschappelijke belangstelling en wiens edele gemalin een volgelinge van
G r u n d t v i g was, had bepaald beloofd zulk een algemeene hoogeschool te Sörö
op te richten, toen in 1848 de dood hem plotseling wegrukte en deze zaak evenals
zoo vele andere gewichtige zaken onuitgevoerd bleef. Maar het plan van zulk een
hoogeschool was toen reeds door privaat initiatief uitgevoerd, en wel op een plaats
in Denemarken waar het bizonder noodig was de deensche bevolking te sterken, nml.
in Noord-Sleeswijk, waar de strijd tegen het zich indringende, duitsche element zich
zeer deed gevoelen. Hier gaven eenige deensch gezinde mannen, die aan de Kielsche
universiteit verbonden waren, voornamelijk prof. C h r . F l o r , den stoot tot het
oprichten van een hoogeschool, en de sleeswijksche boeren namen er aandeelen in.
In 1844 was de hoogeschool te Rödding gesticht, die nadat zij in 1864 over de grenzen
naar Askov verplaatst was een der grootste en beste hoogescholen in het noorden
werd. Doch dit was nog geen hoogeschool zooals men ze nu in Denemarken vindt.
Rödding droeg nog een tamelijk aristocratisch karakter en werd voornamelijk door
de zonen van groote landeigenaars en beambten bezocht; de meer populaire toon en
de godsdienstige opwekking werden eerst later aangebracht, door een eenvoudigen
boer C h r . K o l d , die zich deed kennen door zijn bezield, aangrijpend woord. Hij
richtte in 1851 de hoogeschool te Ryslinge op Funen op. Hij stichtte ook een
hoogeschool voor vrouwen. Eenige jaren later boden eenige vrienden hem op
G r u n d t v i g 's 70en jaardag een kapitaal aan, waarvan G r u n d t v i g 's hoogeschool
nu te Lyngby bij Kopenhagen werd gesticht, en nu verrees in Denemarken de eene
hoogeschool na de andere. In Noorwegen, Zweden en Finland nam men hier een
voorbeeld aan; er bestaan thans in Denemarken ca. 80 volks-hoogescholen, in
Noorwegen ca. 30, in Zweden 28 voor mannen en 13 voor vrouwen, in Finland 15
waar finsch en 6 waar zweedsch de onderwijstaal is. Ook onder de Denen in Amerika
zijn verscheidene hoogescholen. Tot de zuidelijke
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naburen hebben de volkshoogescholen nog niet kunnen doordringen, ofschoon de
bekende paedagoog prof. R e i n in Jena er voor ijvert.
Hoe is zulk een volkshoogeschool ingericht, en hoe werkt zij? In den regel zijn
de volkshoogescholen groote, goedgebouwde inrichtingen, waar men niet alleen
gehoorzalen en leeszalen maar ook woningen voor de leerlingen vindt, die daar in
de groote eetzaal samenkomen; dikwijls is er ook een goed gymnastielokaal en een
sport-plaats. De grootste der scholen, die te Askov, is een geheel complex van
gebouwen met een goed voorziene bibliotheek, physisch laboratorium, proef-station
voor plantenteelt, enz. G r u n d t v i g 's hoogeschool in Kopenhagen is een statig
gebouw, dat met zijn witte muren en hoog dak ver in den omtrek gezien wordt; er
behoort een uitgestrekte bezitting bij, waarop een groote landbouwschool met
proefvelden en landbouwmuseum. Maar er zijn ook hoogescholen die niet veel grooter
zijn dan gewone boerenplaatsen.
Hier verzamelen zich nu de jonge menschen, des zomers de meisjes, des winters
de jonge mannen; in sommige scholen slechts 20-30, maar ook vaak in de grootste
scholen - en dat zijn er in Denemarken omtrent 10 - 200 leerlingen te gelijk. Op dit
oogenblik zijn er meer dan 6000 leerlingen dezer scholen in Denemarken, tusschen
16 en 35 jaar; de helft is boven de 25 jaar, van deze leerlingen zijn de meesten,
namelijk meer dan 3000 landbouwers, de eigenlijke boeren ca. 1500 zijn
handarbeiders, die een eigen huis bezitten, ca. 1000 zijn handwerkslieden,
klein-handelaars, enz., omstreeks 400 zijn uit de koopmans- en beambtenstand. Dat
zoovele mannen en vrouwen uit den arbeidenden stand een half jaar kunnen besteden
voor verstandelijke ontwikkeling (in Askov is een tweejarige kursus, twee winters
of twee zomers), en er geld voor uitgeven, is een bewijs voor den welstand der
bevolking. Gewoonlijk wordt 30-35 Kr. (20-23 fl.) in de maand voor kost, logies en
onderwijs betaald; maar de armere leerlingen genieten onderstand van den staat, die
in het geheel 180.000 kronen (115.000 fl.) beloopt. In het geheel draagt de staat voor
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de volks-hoogescholen ca. 350.000 kr. (230.000 fl.) jaarlijks bij.
Het onderwijs, dat zich over den geheelen dag uitstrekt, want de leerlingen kunnen
het lang uithouden, bestaat meestal in voordrachten, mondelinge toespraak en
vertellen; en ofschoon het levende woord niet meer zoo uitsluitend op den voorgrond
staat als vroeger, zoo blijft het toch steeds hoofdzaak. De meeste voordrachten zijn
historisch; het onderwijs heeft over het algemeen een historische richting, als het
best geschikt voor boeren en lieden uit het volk, die niet gewend zijn met begrippen
om te gaan, of een verstandelijke verklaring te volgen.
Zelfs mathesis en physica leeren zij op de uitgebreide hoogeschool te Askov in
historischen (kultuurhistorischen) vorm: en prof. l a C o u r , de bekende physicus
en ontdekker, die daar leeraar is, toont zich een meester in het gebruik dezer methode.
Ook het godsdienstonderwijs, waaraan veel gewicht wordt gehecht, wordt in bijbelen kerkhistorische voordrachten gegeven; daarbij let men sterk op geestelijke
opwekking en opbouwing. Maar ook het onderwijs in de geschiedenis wordt in
denzelfden geest verstrekt, men legt er zich op toe om de persoonlijkheden en hun
idealen, het karakter en de beteekenis van de groote tijdperken te schilderen, en meer
dan bij gewoon schoolonderwijs geschiedt, de enkele gebeurtenissen scherp in te
prenten. Over het algemeen gebruikt men de onderwijsstof om de menschelijke
levensvragen toe te lichten en algemeene waarheden te behandelen. Het onderwijs
op deze scholen verraadt hier zijn afstamming van F i c h t e en S c h e l l i n g en
getuigt van G r u n d t v i g 's verwantschap met C a r l y l e . Voornamelijk als er oude
sagen worden verteld - en hiertoe bieden de noorsche mythologie en de ijslandsche
‘saga's een rijke stof, worden deze dikwijls met behulp van allegoriën verklaard als
inkleeding van levenswaarheden, een methode die G r u n d t v i g zelf op ruime schaal
in zijn noorsche mythologie volgt, en die zijn volgelingen vaak met groote willekeur
toepassen. Over het algemeen is het doel der hoogescholen het nationale, het
christelijke, het menschelijke en ook het poëtische op den voorgrond te plaatsen. In
de
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romantische jeugd der hoogescholen speelde dit laatste een overmatig groote rol, en
thans nog hecht men veel gewicht er aan, dat geen hoogeschool verzuimt om de
leerlingen vertrouwd te maken met de deensche en noorsche poëzie; met H o l b e r g
en O e h l e n s c h l ä g e r , G r u n d t v i g en I n g e r m a n , H.C. A n d e r s e n en
B l i c h e r , We r g e l a n d , B j ö r n s o n en I b s e n , ja zelfs met zweedsche dichters
als Te g n é r e n R u n e b e r g , maar in de eerste plaats wordt de zang beoefend,
om met zijn levende stem de schoonheid der poëzie te doen herleven voor de jeugd,
want het noorsche volk is zeer rijk aan liederen en zangwijzen, van af de heerlijke,
oude krijgsliederen, de latere volkszangen en eindelijk de hedendaagsche poëzie, die
zoo schoon zich aansluit bij de noorsche muziek. En menigeen die niets anders van
zijn schooltijd overhoudt, volgen die zangen in zijn of haar volgend leven, en
verlichten menig uur van zwaren arbeid. In Noorwegen en Zweden hecht men veel
gewicht aan den dans, nml. de oude volksdansen, gelijk men in 't geheel op die
hoogescholen de overgeleverde elementen van het volksleven zoekt te bewaren en
te verlevendigen, o.a. houtsnijwerk en het weven van oude, nationale patronen.
De grondtoon van deze hoogescholen is dus zuiver idealistisch; oorspronkelijk
beperkte het onderwijs zich geheel tot hetgeen ik genoemd heb. Maar de praktische
eischen van het leven hebben zich ook hier doen gelden; vooreerst door de algemeene
leervakken in de scholen ingang te doen vinden: schrijven, rekenen, aardrijkskunde,
natuurhistorie, die nu op alle scholen geregeld worden onderwezen. Uit Zweden is
een groote ijver voor gymnastie overgewaaid, en de beroemde, zweedsche
gymnastie-methode (P.H. L i n g s -systeem) waar de openbare scholen in Denemarken
onbegrijpelijker wijze niet aan hebben gewild, heeft zich door de hoogescholen in
dat land een weg gebaand. Een vak van nog meer praktischen aard, de
landbouw-wetenschap heeft men ook aan de hoogescholen verbonden; op
verscheidene wordt oekonomische botanie onderwezen.
Van vele zijden heeft men er over gesproken om het
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nuttige geheel op den voorgrond te plaatsen en de oekonomische vakken tot
hoofdvakken op de scholen te maken. Maar dit vond geen weerklank. Vooreerst ziet
men in dat de landbouwschool op zich zelf moet blijven staan en zijn zuiver technisch
karakter moet bewaren; en dan gevoelt men ook dat dit niet is wat de landbevolking
wil als zij de hooge scholen bezoekt; de jongelieden wenschen hun gemoedsleven
gewekt en hun drang naar verstandelijke ontwikkeling bevredigd te zien, zij willen
een korte poos in die gezellige en werkzame omgeving het volle genot smaken van
onderwijs en ontwikkeling; een genot dat als een geestelijke luchtstroom de borst
verruimt en den hartslag versterkt. Zij weten wel dat dit hen niet verwijdert van, maar
juist beter geschikt maakt voor het praktische levenswerk waartoe zij moeten
terugkeeren; want dat zij dit nu in een helderder licht zullen beschouwen en beter
begrijpen. En dat blijkt ook; wel is waar komt het voor dat jonge menschen (vooral
meisjes) te veel van zichzelf en hun ontwikkeling gaan denken als zij de school
verlaten, maar dat zijn uitzonderingen; de meest voorkomende, blijvende vrucht der
hoogescholen is een geestelijke ontwikkeling; de leerlingen hebben een hoogere
levensopvatting verworven, meer geschiktheid voor het praktische leven en steeds
meer lust om zich de techniek er van toe te eigenen, hetzij zij zich zullen toeleggen
op heideontginning, melkerij, of boerderij met hoenderteelt. De hoogeschool heeft
dus juist door haar idealistisch karakter in hooge mate bijgedragen tot den
voorbeeldigen toestand van den landbouw in Denemarken en het oekonomisch succes
er van, waaruit wij kunnen zien dat idealen ook tot iets nut zijn in de wereld.
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Humor en Literatuur
Door G.F. Haspels.
Als de vereeniging van het meest ongelijksoortige een vaste truc is van den humor,
dan schijnt deze zijn hand te hebben gehad in dit opschrift. Want humor en literatuur,
die hebben nu niets met elkander uit te staan! Bekend toch is 't woord van
P o t g i e t e r : ‘een letterkundige is hooger roeping opgelegd dan te amuseeren’; hoe
hoonde ook de G é n e s t e t :
Maar u kan ik zien noch luchten,
Diepst gezonken Simia!
Al uw zeemlen, al uw zuchten
Al uw doen is laria,
Ieder zuchtje is een Judas,
Ieder glimlach is een list....
O mijn help! ik merk het nu pas,
Ach de vent werd humorist!

terwijl de Camera ook al smeekte: ‘wat ik u bidden mag, H i l d e b r a n d , ga niet
onder de humoristen’. Of wat nog sterker is - want in Holland is 't woord van een
buitenlander toch maar 't eind van alle tegenspraak -: ‘Krieg führt der Witz auf ewig
mit dem Schönen, er glaubt nicht an den Engel und den Gott,’ zei S c h i l l e r naar
aanleiding der Pucelle van Voltaire, die wel had kunnen zitten voor
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het portret van S i m i a , en die zelf meer had moeten bedenken met hoeveel zelfkennis
zijn natie den calembour noemt: un mauvais jeu de mots.
En vooral dan zal de literatuur den humor verzaken, als deze zich breed maakt en
met zekere achteloosheid zich een literair patronaat laat aanleunen, zooals b.v.
geschiedde in de dagen van de ‘hollandsche blijgeestigheid’. Want er is nu letterlijk
geen rampzaliger schouwspel te bedenken, dan die hollandsche blijgeestigheid literaire
allures te zien aannemen. Daarmee is haar het leven niet ontzegd. O neen, voor die
zekere rampzaligen, die zich krachtens hun stand of overtuiging moeten spenen van
de vreugdfestijnen van circus of café-chantant, maar wier hart daarheen toch uitgaat,
voor hen is die hollandsche blijgeestigheid een zalige troost en vergoeding. Maar dit
heeft natuurlijk niets met literatuur te maken. Ja, als iemand in twijfel staat of hij
aanleg heeft voor literatuur - 't zij als schepper, 't zij als genieter er van - dan kan hij
alvast besluiten dat zulks niet het geval is, indien voor hem de humoristische, de
ware literatuur is. Was het omgekeerde nu maar even waar, hoe hoog stond dan onze
huidige literatuur! Maar dat deze zich bijna volkomen speent van humor heeft een
andere reden.
De literatuur toch weerspiegelt het denken en gevoelen der tijdgenooten, van hen
namelijk die getuigen moeten, omdat zij iets te zeggen hebben. Want de trage
middenstof der maatschappij zweeg altijd, en zwijgt nog. Maar zij die nu spreken,
klagen en hopen op reformaties. Onze tijd is hoogst ontevreden met den gang der
dingen, is onverzoend met deze wereld, veel boozer nog dan één puritein 't kon
zeggen. Maar onze tijd is ook hoogst verzekerd een betere wereld te kunnen scheppen,
zoo ideaal, dat de vurigste chiliast er van verbaasd zal staan. Alleen, daartoe is ernst
noodig. Ernst bij het zoeken naar een oplossing der wereldraadselen, ernst ook in
het propagandeeren der toekomst-theorieën. A r i s t o t e l e s zou, in onze dagen
levende, zijn definitie: ‘de mensch is het dier dat lacht’ onmiddellijk veranderen in
deze: ‘de mensch is het dier
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dat doet aan ernst’. Derhalve zijn onze huidige schrijvers, de ‘bewusten’ onzer dagen
allen ernstig, heel ernstig - of doen tenminste zoo. Zij zijn zoowat allen
eerbiedwaardige, vervelende tobbers, die ieder op hunne wijze de wereld willen
verbeteren. Lachen, dat is uit den booze. De lach is voor hen niet alleen ouderwetsch,
maar ook lichtzinnig. Wie kan nog lachen in onze ellenden? De lach is egoïstisch,
ja kapitalistisch. De humor is hard, gevoellooze spot met wat vreeselijke ernst is; is
spel, waar het leven zoo'n ontzettend drama is....
Daartegenover staat dat in de meest ernstige literatuur de humor niet ontbreekt.
P l a t o ging van ernst tot ernst, schreef eerst dithyrambische gedichten, legde zich
daarna toe op het epos, vervolgens op de tragedie, om eindelijk nog maar te willen
weten van philosophie - en van A r i s t o p h a n e s , wiens comedies hij dagelijks las
en wien hij in zijn Symposion een eereplaats gaf naast S o c r a t e s , die trouwens
ook in de comedie het hardst had staan applaudiseeren, toen A r i s t o p h a n e s hem
in de ‘Wolken’ belachelijk had gemaakt. En eenzelfde lijn ware bij L u t h e r aan te
wijzen, wiens humor men niet zoeke in zijn Tischredenen, maar in zijn Predigten,
hoewel hij nooit vervalt in de grappenmakerijen van den Augustijner barrevoeter
A b r a h a m à S a n c t a C l a r a . En om maar niet eens stil te staan bij een stelling
als1); ‘Der Humor ist die höchste, eigentlich Theïstische Weltanschauung’ - een
eervolle vermelding, waarover ik den humor zelven fijntjes zie glimlachen - hoe
treffen wij juist in de ernstigste literatuur den humor aan! Is het niet in zijn
aangrijpendste tragedies dat S h a k e s p e a r e zijn zilveren lach doet hooren? Zijn
het niet narren die in den H a m l e t het graf delven en in den K i n g L e a r
vertroosten? Ja, is er hooger humor dan die onzer hoogste literatuur, de Heilige
Schrift? Welk een lach als die van Psalm 2, van Hem die in den hemel woont, of als
die van Psalm 14, die weet dat alleen de dwaas kan zeggen: er is geen God! Welk
een humor in de Spreuken,

1) Van Dr. E c k h a r t met instemming aangehaald door Dr. A. K u y p e r in zijn ‘Het
Calvinisme en de Kunst’ bl. 66.
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als zij b.v. aanraden den zot naar zijn zotheid te antwoorden; of in dat woord van
P e t r u s tot het S a n h e d r i n : ‘gij oversten des volks en gij ouderlingen Israëls,
alzoo wij heden gerechtelijk onderzocht worden over (een misdaad natuurlijk? neen
over) de weldaad aan een krank mensch geschied, waardoor hij gezonden geworden
is!’
Om nu maar de prealabele kwestie, of en waarom dan humor inderdaad zoo iets
wonderheerlijks is, terzijde te laten - want och, de oude definities van den humor te
herkauwen is al even vervelend als een nieuwe uit te vinden - willen we ons tevreden
stellen met het constateeren van het feit, dat ieder gezond mensch humor verkiest
boven chagrijn, en met het zoeken naar een antwoord op de vraag naar het
karakteristieke van den humor.
En dan is dadelijk het antwoord: dit ligt niet bij uitstek en niet alleen in zijn lach.
Want luidruchtiger dan die van den humor is niet alleen de lach van de platte boert
en alle verdere komische en humoristische genres, maar ook de lach van de ironie
en het sarcasme. Om van de eersten, wien eigenlijk reeds teveel eer is bewezen met
ze te noemen, verder te zwijgen, waarom is de lach van den humor zooveel zachter
dan die van de ironie en het sarcasme? Omdat de humor veel meer overtuigd is van
het betrekkelijke aller dingen, en hij daarom zijn lach wat intoomt. Die lach is, zooals
elke lach, geboren uit de aanschouwing der contrasten. Maar die contrasten zijn voor
de ironie en het sarcasme zoo niet volstrekt, dan toch veel scherper dan voor den
humor. De ironie ziet die contrasten als geheel onnoodig, het sarcasme bovendien
als valsch opzet en gehuichel, de humor als zeer moeilijk te ontloopen, als misschien
wel onvermijdbaar. Wat voor het sarcasme satanische schijn is, en voor de ironie
onsterfelijke domheid, zal voor den humor licht dwaling wezen, zij 't ook niet geheel
onschuldige dwaling. Daarom zal de lach van het sarcasme knarsen en kraken als de
lach van een moordenaar over zijn slachtoffer, de lach der ironie hel schateren zooals
een verlicht man lacht om dom en slecht bijgeloof, maar de lach van den humor
goedmoedig meesmuilen over dat grappig gedoe dat we
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leven noemen. Niets is zoover van den lach als de lach; één onmetelijke scala van
den lach des hemels tot den lach der hel, van den lach des engels en des kinds tot
den grijns des satyrs en des verleiders, en in 't midden daarvan: de lach van den
humor, die is hemelsch noch helsch maar menschelijk, geestelijk noch vleeschelijk
maar gemoedelijk.
Dit is dus de eerste karaktertrek van den humor: hij is heel zeker van het
betrekkelijke der dingen. En de tweede, daarmee bijna één, is dat die zekerheid hem
nu niet wanhopig maakt, maar hij daarin kan berusten. Vroolijke berusting in het
betrekkelijke der dingen, dat is wel de grondkaraktertrek van den humor. Waar het
sarcasme met satyrgrijns schatert over de absolute kleinheid zoo niet gemeenheid
aller daar in de diepte, waar de ironie niet zonder hoogheid met een lach neerziet op
de hoogmoedige domheid der menschen, eigen menschelijkheid wel eens vergetende,
daar gaat de humor op een zekere hoogte staan om te bemerken dat hier beneden
niets absoluuts is, dat het alles betrekkelijk is, dat het kleine zijn groote en het groote
zijn kleine kanten heeft, dat de geheele wereld nog wel één Godshuis is en elk
Godshuis hier toch ook nog veel wereld in zich heeft. Bovenal bezit de humor
zelfkennis en kan hij lachen om eigen belachelijkheid. En dit niet bitter, nieuw
sarcasme smedend van die absolute betrekkelijkheid - want dit is de karikatuur van
den humor, de Galgenhumor, waarin H e i n e vervalt - neen maar dit zóó, dat zijn
droefheid over het maar-betrekkelijke der dingen in evenwicht komt met zijn
blijdschap over het daardoor-gelijke der dingen; dit zóó, dat een juiste erkenning van
het algemeen menschelijke hem tot vroolijke tevredenheid stemt. Rust, berusting is
daartoe zijn onderstelling. Maar zulk 'n rust die zich paart aan de vrijheid en de
bewegelijkheid-zelve van den lach, want de lach maakt vrij en alle banden vallen
van hem af die kan lachen. Humor is dan de vroolijkheid van den vasten, vrijen geest
die tot berusting is gekomen. Humor is dan gaan staan op de grens van ons weten en
kunnen, om lachende te weenen en weenende te lachen over ons menschen, die men
toch
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als menschen blijft hoogschatten en liefhebben. Humor zit onder de schaduwboomen
der gemoedelijkheid uit te rusten van zijn opgangen naar de hoogten en van zijn
dwalen langs afgronden, om straks te frisscher den levensweg weer op te gaan.
Daaruit volgt dat zeer uiteenloopende typen van humor toch ieder op zich zelve
zeer echt kan zijn.
Wie b.v. met de Renaissance geknield heeft voor de Natuur, zal van zijne
natuuraanbidding gaarne uitrusten bij een der zoogenaamde leugendichten der 16e
Eeuw als:
Twee Blaesbalghen ende een Lanteerne
Toghen tsamen in 't Land van Aveerne;

of wel:
Een Kalver-staert/ ende een Mossel-mande
Toghen beyde te samen uyt den Lande
Over 't wilde Meyr/ om Ridder te zijne;

of zich met d a V i n c i verlustigen in een van diens dolle karikatuurteekeningen.
Een mensch daarentegen van de Middeleeuwen, die, als zoodanig, de Godsregeering
op aarde wilde zien en steeds zich verhief tot God, of vocht tegen dood en duivel,
ging zich van die ontzettende worsteling verpoozen door te gaan zien naar
doodendansen en te luisteren naar de grapjes: hoe Satan door Lucifer lam geslagen
wordt, omdat hij Christus niet beter verzocht had, en hoe die, trots zijn list, zoo
domme en stakkerige duivel toch altijd de rekening moet betalen.
En tusschen deze uitersten van levensbeschouwing liggen nu allerlei schakeeringen,
die elk hun eigen humor hebben. Ja, elk waarachtig mensch heeft zijn eigen humor
- waaruit dan tegelijk het gedurige tekort aan humor volgt. Het leven moet diep
meegemaakt zijn om van de levensrust te genieten; de strijd gekend, het bestand
gewonnen zijn; de dwaalwegen betreden, maar het pad des lichts gevonden zijn; de
droefheid gesmaakt, de vreugde genoten zijn; het moet zijn: de regenboog na den
zondvloed.
Humor is dus geen gebrek aan ernst, eer overvloed van ernst; gelijk het gezag van
dien vader die, zonder daarvan
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iets in te boeten, met zijn kinderen kan spelen, veel vaster staat, dan van den vader
die dit niet durft, uit vrees zijn gezag dan te verliezen. Humor veronderstelt dus geen
geringschatting maar positieven eerbied voor het heilige, dat overwint en zal
overwinnen, niet krachtens de bezorgdheid zijner pleitbezorgers, maar eer
niettegenstaande hen die met hun merkwaardige linkschheid - zullen we het maar
beleefdelijk noemen - ‘den Held die ons is beschoren’ zoo vaak in den weg staan.
Niet onnatuurlijk was het dat op den trotschen, romeinschen triumphator zijn soldaten
volgden, wier spotliederen met den triomf den draak staken; niet onnatuurlijk was
het dat de hemelsche architectuur der Gothiek telkens uitloopt in bespottelijke
versieringen van duiveltjes en grappige geestelijken; ook niet dat na de vrome
mysterie-spelen der Middeleeuwen de narren- en ezelsfeesten kwamen.
Vandaar dan ook dat men den humor het meest zal vinden bij ernstige schrijvers.
Het is alsof de humor gaarne geestelijk gezelschap opzoekt, als in de zekerheid bij
die geestelijke heeren de onontbeerlijke, vaste levensbeschouwing en gemoedelijkheid
te vinden. Zoo merkt C a r l B u s s e ergens op, dat het van zelf sprak, dat de held
van den huidigen, besten humoristischen roman in Duitschland ‘Der Hungerpastor’
van W i l h e l m R a a b e , weer een geestelijk heer moest zijn. En ja, als men humor
in de literatuur zoekt en men dien vindt bij R a b e l a i s , L u t h e r , P a s c a l , S w i f t ,
S t e r n e , A b r . à S. C l a r a , C e r v a n t e s , J e a n P a u l , H i p p e l , C l a u d i u s ,
merkt men dan niet ineens op dat die zoowat allen waren, werden of bleven:
geestelijke heeren? Is het dan zoo vreemd dat men den humor in onze voorlaatste
literatuurperiode het zuiverste vindt bij de ernstigste schrijvers als G e e l ,
Hasebroek, Beets?
Toch was dit te ingewikkeld voor menschen die van sterk sprekende kleuren en
absoluten ernst houden. B e e t s herinnert in zijn ‘Na vijftig jaren’ hoe hij juist over
den humor zijner Camera werd afgestraft o.a. door Dr. W. H e c k e r in 1844 aldus:
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Wee, wee, wie onze taal van 't zondagspak ontslaan,
En trekken haar barbaarsch het harlekijnspak aan
Des humors; al die kunst zijn koordedansers streken
Daar mij de tranen bij van smart uit de oogen leken.

En J o n a t h a n weet, in zijn Naschrift op ‘Waarheid en Droomen’ er ook van te
vertellen hoe men hem schold: ‘een leugenaar! foei en dat een prediker der waarheid’
toen men hem leerde kennen als ‘een jeugdigen borst, in plaats van een bedaagden,
bedaarden oud-vrijer.’ Thans ontzegt niemand aan J o n a t h a n ernst en als men over
hem zou willen klagen, dan zou het eerder zijn dat zijn humor neigt naar het
sentimenteele en huilerige, dan naar het lichtzinnige. Misschien ook omdat hij zijn
tegenstellingen ruim scherp ziet. Neem bv. ‘De Koning gaat ten grave.’ Wat een
tegenstellingen! Het is zìjn koning, want zìjn Prins van den 10-daagschen veldtocht,
zìjn gròòte Koning dus - maar: ‘mijne broeders! God alleen is groot!’ Het is het
koninkje van een klein land, maar hoe groot was die geliefde koning bij dien armen
L o u i s P h i l i p p e , voor eenige maanden nog schitterend monarch, in het
allerschoonst Versailles, en nu balling! Het is op de heide van Rijen, eens zoo
levendig, toen de Prins er zijn laatste wapenschouwing hield, die voorafging aan het
‘Voorwaarts’ tegen de Belgen, waar J o n a t h a n nu in doodsche stilte de revue houdt
over 's koning's lijkstoet. Het is alom treurmuziek en klokgebom over den grooten
held die ten grave gaat, en ondertusschen zingen de leeuwrikken ongestoord hun
vroolijk morgenlied ter eere van God, die alleen groot is. En zoo ziet J o n a t h a n
bij voorkeur de dingen, altijd het kleine in het groote, het groote in het kleine, den
troost in de droefheid, de vreugde in den weemoed - ook als hij lacht-en-schreit over
zijn ongelukkige liefde: B e t s y - en hoewel hier dus alles betrekkelijk is, plaatst hij
ons op zeer vasten bodem en geeft ons êer te veel dan te weinig ethiek.
Zoo zijn er dichters die altijd kerken bouwen en nooit uit den orgeltoon komen,
zooals t e n K a t e .1) Maar er zijn

1) Had hij den lach zijner Braga-periode kunnen vasthouden en vooral ook zachter- en fijner
maken, zijn stichtelijk werk zou er baat bijgevonden hebben.
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ook dichters die ook kerken bouwen, maar tusschen het psalmodieëren in eens gaan
‘stoomen, stoomen, stoomen, heel de wereld door’, of een ‘vedeldeuntje’ gaan zitten
strijken bij de wieg van hun jongen, zooals B e e t s . De liefhebbers van den absoluten
ernst ‘vergeven’ nu B e e t s zijn humor om der wille van zijn ernst, schoon hen t e n
K a t e toch ernstiger is. Mij daarentegen is B e e t s ' humor het bewijs der echtheid
van zijn ernst en ik heb ook niet trots maar door zijn humor veel meer fiducie in zijn
kerken, dan in die van t e n K a t e . Die pittige, frissche humor is dan ook een constant
element van B e e t s ' werk. Reeds in zijn eerste periode - ik denk b.v. aan zijn vers
van 1835 ‘Wij weten’ bezit hij dien; de Camera, waarin heel Nederland voor den
fijnen menschenkenner H i l d e b r a n d portret moest zitten, is er vol van, en in de
vele Gedichten van het genre: ‘Ontwikkeling der vrouw (1871) Jubilarissen (1873),
Alleenspraak van een wijsgeerig kuiken pas uit den dop (1882)’ vindt men dien in
beschamenden overvloed. Slechts in zijn onrustigen Zwarten Tijd is hij zijn humor
even kwijt, om dien straks bij zijn rust en vrijheid weder te vinden. En welk een
olympische rust bij dezen prediker, die zoo midden in de dingen is gebleven en
‘geheel zijn volk wil toebehooren’; welk een pracht van vrijheid bij dien professor
uit ‘de stad der kerkhoven’ die geen partijman wil wezen; welk een joligheid bij dien
huisvader die tot in 't oneindige bij elke nieuwe wieg maar weer zit te vedelen; welk
een jeugd bij dien grijsaard, die men kan noemen den vleesch-geworden glimlach
van zijn tijd en die ondertusschen is geworden en gebleven het type van den ernstigen,
wijzen Nederlander. Maar dat lachen van hem, die wel zorgde altijd het laatst te
lachen, en alleen als zulks hem behaagde, heeft velen geïrriteerd, wier tolk zich
B u s k e n H u e t maakte, toen hij zeide niet te houden van ‘die(n) zich op den
voorgrond dringende(n) H i l d e b r a n d , in de schaduw van wiens vroege wijsheid
niemand staan kan en die een geopend oog heeft voor al het bespottelijke in anderen,
maar niet ook tevens voor het gehasardeerde van zijn eigen rol,’ en die daarna den
dichter B e e t s niet
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zonder ironie noemt den ‘apostel van het kleine.’ Die ironie was 't zeker die B u s k e n
H u e t belette te zien, dat dit geen karakterfouten van H i l d e b r a n d of B e e t s ,
maar karaktertrekken waren van den humor, daar deze er niets op tegen heeft: ‘apostel
van het kleine’ te zijn, integendeel, met een zijner geliefdste zonen J e a n P a u l ,
wiens levensdevies dit was, gaarne roept: ‘vive la bagatelle! 't Is maar de vraag of
men aan die bagatellen niet den mensch kent. Krachtens zijn humor kon B e e t s dit,
b.v. hier:
De mannen van H o m e r u s storten tranen;
Op zijn Olymp klinkt soms een gul gelach,
Wij, die ons helden, die ons goden wanen,
Wij brengen onze grootheid aan den dag,
Door ons van lachen en geween te spanen;
Hoe later mensch, hoe min men mensch zijn mag.

Ook een zekere hoogte in te nemen, om vandaar te kunnen neerzien op die kleine
groote-menschjes is eisch van den humor, niet het teeken van een man van pedanterie,
maar van een man van humor, die immers ook neerziet op zijn eigen dierbaar Ik, dat
al even tragisch-komischen indruk op hem maakt als die andere menschjes, die het
zoo goed meenen. B u s k e n H u e t heeft nu in zoover gelijk dat deze laatste
karaktertrek van den humor die met den vorige verzoent, niet zoo sterk voorkomt in
de Camera als in B e e t s ' latere werken. Geheel ontbreken echter doet die niet in de
Camera. Als H i l d e b r a n d den draak steekt met de ‘Humoristen’ dan weet hij toch
ook wel zelf te behooren tot dat onuitstaanbaar-vervelende genus en als hij de
diligence-reizigers verdeelt in Slapers, Rookers en Praters en de eersten uitlacht,
omdat: ‘ze worden hoe langer hoe breeder! Hunne posteriores, hunne ellebogen,
hunne knieën, alles zet zich uit; - en ik heb gereisd met slapende passagiers, die zich
op een traject van nog geen vier uren tot het dubbele van hun omtrek hadden
uitgebreid’, dan laat hij er op volgen: ‘voor het overige moet ik hen wel dragelijk
vinden, aangezien ik den meesten tijd de eer heb tot hunne klasse te behooren.’ Maar
veel fijner komt deze trek uit in B e e t s ' latere geschriften. Als hij bv. in zijn
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Gesprek over de moedertaal met Q u e r u l u s - den vollen neef van N u r k s , den
neef van H i l d e b r a n d - zijn tijdgenooten de les leest, dan krijgt ook B e e t s zijn
deel. Aldus: ‘Zij (de tijdschriften) bevallen mij geen van allen’ zeide Q u e r u l u s ,
tot wiens zwakheden het zeker niet behoorde te lichtvaardig met het bestaande
ingenomen te zijn. ‘Ook deug ik er niet voor. Ik ben niet universeel genoeg voor de
kritiek. Die heeren weten van alles even veel. Alleen voor taalzonden heb ik nu
eenmaal een scherp en onverbiddelijk oog, en in mijn binnenkamer houd ik een zwart
register waarop ik niemand spaar. Ook gij, mijn vriend...’
‘Q u e r u l u s ’ zeide ik, op mijn horloge ziende, en hem met een zekeren ijver in
de rede vallende, ‘het wordt laat.’
Niet waar, dit tikje humor verzacht het harde oordeel en die zelfkennis is
nederigheid, juist wijl ze sober is en daarom beminnelijk. Aangrijpender is het slot
van die schoone lezing: Het Doen door Laten: ‘onze hedendaagsche Letterkunde
heeft behoefte aan een nieuw meesterstuk. De “verstrooide leden” des dichters zijn
overal, maar wij verlangen naar iets groots, iets eenigs, dat aller oogen trekt, alle
harten boeit, en overal de geesten opwekt. Wie zal het geven?’ Zie, juist nu de ironie
dezen ‘apostel van het kleine’ wilde gaan vragen of hij in dat Doen door Laten niet
te veel zijn eigen levensdevies had verheerlijkt, nu verjaagt deze hartewensch van
den dichter òm een grooten dichter de ironie, en door deze zelfkennis komt er die
weemoed in zijn humor, die stille weemoed die onkwetsbaar maakt voor spot. Maar
deze zelfkennis is niet pedant, ziek of bitter en daarom onecht, maar vroolijk en echt,
gelijk die zoo oprecht spreekt uit het versje van 1884: Aan mijn Meerderen:
Hoog vliegt gij op verbeeldings vlerken,
Ontdekt, vindt uit - Ik niet als gij.
'k Voel mij tot enger kring beperken
Zie rond, merk op, herinner mij.

Niet waar, bescheidener en nederiger kan het al niet, van toon, noch van vorm, noch
van inhoud? Maar erkent daarmede de humor ook niet zijn te groote beperktheid,
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daar de dichter toch met rondzien, opmerken en herinneren niet doordringt tot het
heilige der heiligen van de kunst, tot de sfeer van het absolute, noch opstijgt tot de
profetische aanschouwing?
Zeker, D a C o s t a en - humor! Neen ‘gevoel, verbeelding, heldenmoed’ voor
hem - ‘wiens vaderland is daar de zon ontwaakt’ - en humor dan voor ‘den zoon der
lauwe Westerstranden.’ Neen, de dichter-profeet lacht om den humor, zoo hij dat
nog doet. Neen, de profeet wil het absolute en niet het betrekkelijke, het enthousiasme
en niet den humor. Hoe ook anders? Het profeet zijn is eigenlijk zooveel te zwaar
voor den mensch dat hij zijn strakgespannen kracht geen oogenblik mag laten
verslappen door rust, lach en gemoedelijkheid. ‘De dichter-profeet’ - zegt Dr.
B i e r e n s d e H a a n in het voortreffelijk opstel ‘Humor en Ironie’ uit zijn
prachtbundeltje: Ideestudies - ‘is vreemd aan allen humor, want de profeet slaat geen
brug tusschen 't verhevene en 't alledaagsche, omdat hij zelf, van de alledaagsche
dingen vervreemd, zoo volvaardig in de verhevene vertoeft.’ En toch twijfelt deze
schrijver of het niet ‘de humor is, die uit den mond des godlijken sprak: ‘Ik heb u
vele treflijke werken getoond van mijnen Vader, om welke van die steenigt gij mij?’
en ik voor mij hoor beslist humor in woorden als deze: ‘zoo zijn dan de zonen vrij.
Maar opdat wij hun geenen aanstoot geven, ga henen naar de zee, werp den angel
uit, en neem den eersten visch die opkomt; en zijnen mond geopend hebbende, zult
gij eenen stater vinden: neem dien en geef hem aan hen, voor mij en u. - Die van
ulieden zonder zonde is, werpe het eerst den steen op haar. - Geeft dan den keizer
dat des keizers is, en Gode dat Gods is.’ Dus dan toch humor bij dezen Profeet bij
uitnemendheid! Ja, maar de woorden van dezen Eénige zijn zoo zuiver de volmaakte
openbaring van het ware leven, dat wij met de onze - die zijn benoeming van een
betrekkelijk- waar leven - nooit de zijne zuiver kunnen meten en het oordeelen en
begrijpen hier altijd over gaat in aanbidden.
Daarbij, deze Zone Gods en des Menschen was zooveel meer
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dan profeet. O ja, hij bezat de profetische minachting, toorn en haat tegen het lage
en booze, maar daarin wortelt zijn ironie, niet zijn humor. Zou deze niet misschien
de de vrucht zijn van zijn priestelijk medelijden met die groote kleine menschjes van
één dag, die zoo volmaakt zeker spreken van eeuwige dingen, die zich wel ietwat
komisch aftobben om het absolute te bereiken? ‘Het meewaren’ - herinnert toch
B i e r e n s d e H a a n - ‘het meewaren eenigermate op een afstand en in het
algemeen, óm de moreel-gebrekkelijke menschen-natuur, en om den mensch die wel
niet uit eigen voorkeur zoo ver van de Hoogten wandelt - dit meewaren spreekt de
humor als zijn liefste taal.’ Doch al trachten we zelfs niet hier een laatste woord te
spreken en al willen we deze kwestie eene opene laten - en dit niet uit scepticisme
maar uit eerbied voor de elkaar kruisende stroomingen van dit leven gelijk van elk
waar leven - daarmede blijft toch waar: dat de profetie, als op het absolute gericht,
den humor uitsluit en omgekeerd.
Maar daaruit volgt dan ook onmiddellijk dat het nu sprekend geslacht geen
humoristisch kan wezen, daar het een profetisch wil zijn. Het is dan ook alleen voor
een ironisch trekje onzer literatuur-historie te houden, als zij verzekert dat juist aan
het begin harer jongste periode een eeresaluut aan den humor is gebracht door het
boek - zonder jaartal verschenen, naar ik meen van 1881 - getiteld: Het Aardsche
Heldendom. De Humor als Grondbeginsel van het Wereldproces. Nieuwe
Levensbeschouwing door H. Wo l f g a n g v a n d e r M e y . Want heeft een
humor-beminnaar toen geroepen: ‘ha, dat belooft iets; ziet eens wat een humor in
deze tegenstellingen: aardsch èn heldendom; humor èn wereldproces;
levensbeschouwing èn nieuw; ha, is dit niet het toppunt van guitigheid die uitgeleefde
negentiende eeuw te laten poseeren voor een held, die N.B. een nieuwe
levensbeschouwing aankondigt!’ wat zal die argelooze, toen hij, na den schrijver
nagezwoegd en nageploeterd te hebben door alle mogelijke philosophieën - of wat
daarvoor door wil gaan -, eindelijk op de 666ste bladzijde bemerkte dat het dezen
bloedige ernst was, te
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weten te komen hoe ‘het vaderlandsche heldendom de eereplaats in het aardsche
heldendom zal veroveren,’ wat zal hij toen van beschaamdheid onder tafel zijn
gekropen dat men hem dit voor humor in de hand had gestopt en hij het er voor
aangenomen had! Want dit was immers profetie - of deed tenminste zoo. En sinds
dien is die toon de modetoon geworden. Schijnt de wensch van den ouden M o z e s :
‘och dat het geheele volk profeten ware!’ niet in vervulling getreden? Is niet aller
geest gericht op het absolute en ‘de verflauwing der grenzen’ niet aller schrikbeeld?
Zijn de meest geliefde onzer literatoren niet beginselpredikers, schouwers, zieners,
verkondigers van hooge en diepe dingen? Zijn ze niet allen enthousiast voor
socialisme, feminisme, calvinisme of atheïsme? Zijn ze niet allen profeten van de
goddelijke Kunst, de Troosteresse, die zich echter alleen in al haar zachte majesteit
kan openbaren onder hun absoluut Isme? Kom hen eens aan met B e e t s ': Aanvang
der Beeldende Kunst:
‘De strijd om 't leven riep de kunsten niet in 't leven;
't Genieten van 't bestaan heeft haar 't bestaan gegeven;
Het leven sieren, tot vermeerdering van zijn vreugd
Was 't eerst en eenig werk van d' eenvoud harer jeugd,’ -

hoor hen het dan eens uitschateren: ‘ha, daar is ze weer die hofjespraat: “Ernst ist
das Leben, heiter ist die Kunst” (S c h i l l e r )! Neen, laat die ulevellenwijsheid voor
de jonge dames-kostscholen, maar kom daar nu ons niet mede aan boord, die hooger
levenstaak hebben dan “het leven te sieren.”’
‘De kunst is er om het leven te sieren’ dit moet werkelijk onzen jongeren als een
blasphemie klinken. De kunst, vooral de kunst van het woord is er niet om het leven
te sieren, maar om, om - ja waarom niet? - om het leven tot leven te maken. De kunst
doet voor velen thans wat vroeger 't werk was van godsdienst en wetenschap. Ook
is het de kunst alleen die groot maakt, onsterfelijk, ja goddelijk. Zoo leeraart de
kunstenaar v a n D e y s s e l (Tweem. Tijdschr. 1901 dl. II bl. 281, 265, 287):
‘eigenlijk zoû ik op een heuvel moeten staan en gij daar voor mij,
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jonge-jufvrouwen, mevrouwen, bankiers en arme-menschen, en de woorden, welke
ik met zachte luidheid tot u spreken zou, zouden u moeten vormen tot het hoogere
leven, dat ik al tijd gemijmerd heb u in te storten’; en: ‘alleen dán is het leven de
moeite waard, in deze atheïstische tijden, indien men voelt kracht en wil genoeg te
hebben om bij een nageslacht zooveel liefde op te wekken, als door volken tot nu
toe slechts aan een god werd besteed’. Dit zou men kunnen houden voor een
humoristische of ironische afstraffing van den hoogmoed, die denkt ook wel een
Bergrede te kunnen houden, wist men niet dat deze koning onzer stilisten en atheïsten,
die ook hier weder belijdt zijn ‘geloof aan de magische, fysische macht van het
Woord’, altijd hoogernstig is, zoodat men integendeel er niet van opziet hem, met
koninklijk gebaar, elken humor aldus te hooren afwijzen: ‘ook vriendelijke of
gemoedelijke “Humor” houdt berusting in... Alle lachen is vernietigend’. En van zijn
standpunt is deze haat tegen den humor zelfs natuurlijk. Is de kunst toch een kwestie
van geloof, heeft de kunstenaar werkelijk verzekerd te zijn van eigen absoluutheid,
ja dan is de humor de doodzonde, die humor die alles betrekkelijk maakt, terwijl de
objecten des geloofs absoluut zijn en absoluut moeten blijven.
En deze haat tegen den humor is goed, in zooverre zij is een afkeer van overmaat
van humor. Terecht heeft G o e t h e gezegd: ‘der Humor ist eins der Elemente des
Genie's, aber, sobald er vorwaltet, nur ein Surrogat desselben; er begleitet die
abnehmende Kunst, zerstört, vernichtet sie zuletzt’. Want met één streep meer dan
hun toekomt worden èn des humors glimlach èn zijn rust en zijn oog voor het relatieve
de dood van alle kunst. Want dat eeuwige glimlachje - precies het tegenovergestelde
van eens een enkelen keer één schaterlach - dat eeuwige glimlachje vermoordt de
kunst, welke eischt opzien, bewondering, extase, terwijl 't glimlachje beweert dat
het best met wat minder kan. En dan dat altijd aankomen met het betrekkelijke van
alles, werkt dat niet als een rem op den geestdrift? Laat den humor eens de teugels,
en ook de vurigste paarden
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zullen nog maar stappen en zóó stilstaan. Kan hij de gids zijn naar de eeuwige bergen
der schouwing, die zoo gemoedelijk beredeneerende dat er achter gindsche bergen
weer hoogere en daarachter nog hoogere zijn, den geestdrift ter opstijging in zijn
geboorte verstikt? Neêr met dien humor, want hij laat het hooge niet hoog, het groote
niet groot, het kleine niet klein. Dan deed onze Vo n d e l anders! Voor zijn
Altaargeheimenissen ligt hij werkelijk op de knieën en om zijn Rijn of zijn Amsterdam
lof toe te zingen schijnen hem de handenvollen zijner taaljuweelen nog karig genoeg.
Zijn engelen reien hemelzangen en zijn duivelen zìjn in opstand tegen den Almachtige.
Hem ìs O l d e n b a r n e v e l d t een martelaar, dus diens rechters beulen, dien hij 't
brandmerk indrukt. Die calvinistische predikanten zìjn hem venijnige potentaatjes
en hij zal dus die Dordtsche Santen even bijlichten. Goedmoedigheid, rust en humor,
neen dat is niet zijn sfeer, maar verheerlijking voor de goede helden en satire en
ironie voor de slechte dwergen.
Wanneer maakte daarentegen de humor zich breed? Toen de rust van Holland
hemelhoog was, en zijn goedmoedigheid geweldig, toen vierde de humor ten onzent
zijn hoogtijd in de periode 1825-50, slapper nagedachtenisse. Toen de dikbuikigheid
en het pruikje - niet de deftige allonge-pruik, maar het burgerlijke pruikje - toonden
hoe weinig men sukkelde aan nare ziekten als ascese, mystiek en realisme; toen
alleen zij die tot rijperen leeftijd, d.i. tot dikbuikigheid en pruikje gekomen waren,
mochten meêspreken, toen is onze literatuur bijna verdronken in een zondvloed van
humor en in de soep der hollandsche blijgeestigheid.
Totdat onze literatuur, voor dit gevaar terugschrikkende, omsloeg in een ander
uiterste, dat zich kenmerkte door een volslagen gemis aan humor.
B u s k e n H u e t werd de held van de ironie en noemde M u l t a t u l i zeer juist
den ‘virtuoos van het sarcasme.’ Dit is misschien niet beter aan te toonen dan
M u l t a t u l i te hooren over humor. Want in zijn ‘Ideeën’ noemt hij:
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‘Humor 't weergeven van de Natuur. De Natuur zelve namelijk is zeer humoristisch.
Ja, zij alleen is humoristisch en meer nog, ze is altijd humoristisch.’ Hij toont dit
dan aan door de beschrijving van een machine die een meisje doorknipt, en van een
rookenden berg, in welks nabijheid hij woonde. ‘De berg stond er, en blaasde rook.
Maar ik leefde. Ik dacht, peinsde, onderging, leed, streefde en streed.... Mijn berg
blaasde rook. Ik leed.... hij blaasde. 't Ding kòn niets dan dat. Als ik sprak van geloof,
gaf hij rook. Van geluk, rook. Van toekomst, rook. Van eerzucht, rook. Van trouw,
liefde, offer, ziel, zaligheid, poëzie, eeuwigheid en God.... altijd gaf hij rook, rook,
niets dan rook. 't Ding had niet anders, wist niet anders, verstond niet anders.... Altijd
zat me die domme polichinel op den nek, of daar z'n plaats was!’ Niet waar dit is
bitter, dit is tragisch, en men gevoelt bijna medelijden met dezen ‘die veel heeft
geleden’, als men bedenkt dat hij voor zijn ‘berg’ had kunnen zetten: M u l t a t u l i
en voor ‘rook’: sarcasme - maar van humor is niets te bekennen.
Was die hier ook wel te verwachten? Neen, wèl profetische ironie - waar er nog
hoop leefde op iets beters - wèl alles wantrouwend sarcasme - waar de wanhoop
meende te weten dat het alles bedrog en egoïsme was - tegen die saaie, slijmerige,
slaperige ouwe-heeren-kransjes, die dan op 't allervervelendste waren als ze deftige
grapjes gingen maken, maar gèèn, maar vooràl geen humor. Ook wel was, nadat
ironie en sarcasme genoeg hadden afgebroken en men eindelijk weer eens wilde gaan
opbouwen, ook wel was bij 't voorzetten van deze lijn door onze jongste literatuur
de dithyrambische bewondering en extase voor de Kunst, de ‘Groote Literatuur’,
maar geen humor te verwachten. Want èn ingeval deze extase steunt op reëele gronden
èn indien zulks niet het geval is, in beide gevallen is de humor aan deze ‘Groote
Literatuur’ gevaarlijk.
Vooral bij de laatste veronderstelling. Zijn toch haar extase, haar profetische toon,
visioenen, schitterende techniek en pracht van woordkunst niet de natuurlijke uitingen
van zieners, vorsten des geestes en taalbeheerschers, maar
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slechts heroïeke gebaren van bange harten, kwaadaardige houdingen van verlegen
jongetjes, lompigheden van botterikken, die alles neêrdonderen omdat ze te dom zijn
om te bewonderen; zijn ook haar weemoed, sprookjes-teerheid, fijngevoeligheid en
heete tranen niet de argelooze belijdenis van dichters en dichteressen die een betere
wereld, dan door de andere menschen gekend wordt, bewonen of beweenen, maar
slechts impotente pogingen van zwakkelingen, stormverheerlijkingen van zielige
mannetjes die aan watervrees lijden, bevende fausset-klachten van oude
hofjesjuffrouwen over de zelfzuchtige mannen die het heilig huwelijk minachten, ja
dan heeft de humor hier alleen het heldere licht der zelfkennis te laten schijnen, of
dadelijk wordt het contrast van de kleinheid dezer grootheid gezien en de zilveren
lach gehoord. Ja, zóó vanzelfsprekend ware dan een oppermachtig heerschen van
een nog al ironischen humor, dat uit zijn afwezigheid vrijwel kan besloten worden
dat onze literatuur niet ten eenenmale de karaktertrekken eener groote literatuur mist.
Maar ook bij de eerste onderstelling is de humor gevaarlijk aan de ‘Groote
Literatuur’. Want dan is deze geen tijdverdrijfsliteratuur, maar ernst; geen middel
om listiglijk wat moraal aan den man te brengen, maar natuur en leven; geen versleten
waarheidjes weer eens aangekleed in de smakelooze japonnetjes, maar individueele
schoonheid warm uit het hart; geen melodramatisch gedroom of gezelligheetend
gebabbel om zich daarmede de waarheid van het lijf te houden, maar de taalkrachtige
uitbeelding van een vol leven; geen dienstmaagd meer van godsdienst, wetenschap
of volksveredeling, maar een Koninginne bij de gratie Gods. Maar dan komt dadelijk
de humor op dit program zóó goedmoedig zeggen: ‘amen, zoo zij het en anders zoo
worde het!’ dat men opeens gevoelt dat dit alles voor den humor te absoluut is en
hij zich hier buitengesloten vreest.
Toch behoeft dit niet. Ook al stelt de literatuur op 't absoluutste dat zij geen
dienstmaagd meer is van godsdienst, wetenschap of volksveredeling, maar Koninginne
bij de gratie Gods, daarmede sluit zij den humor niet buiten. Integendeel.
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De Duitschers noemen hem gaarne den ‘souveränen Humor’. En zoo is het. De
souvereiniteit, het recht van regeeren, het niet anders kunnen dan regeeren, kenmerkt
den humor. Daardoor is zijn hoogheid geen pedanterie, maar de prachtige afstraffing
eener holle aanmatiging; daardoor is zijn lach geen beleediging, maar welwillendheid;
daardoor gaat zijn nooit aanzichzelf-twijfelen steeds gepaard met de beminnelijkheid
van een mensch, die het heusch niet beter weet dan de anderen en die met zachten
lach en sterk geloof spreekt over de menschheid. Het eenige dogma echter, waaraan
men hier niet mag twijfelen, is dat van het betrekkelijke aller dingen. Heeft men den
humor dat toegegeven, dan mag B ö r n e klagen: ‘das war eine schöne Zeit, da man
den Humor nicht kannte, weil man Trauer und Sehnsucht nicht kannte und das Leben
ein olympisches Spiel war’, dan mag de christelijke hoop juichen: ‘dat zal een schoone
tijd zijn, als men den humor niet meer kan kennen, als het betrekkelijke is weggevallen
en de levensvreugde absoluut zal zijn’, maar juist op die klacht, dien jubel grondt de
humor zijn souverein recht, om in dit leven de schrijnende tegenstellingen een weinig
te verzachten door zijn vredigen lach om het betrekkelijke der dingen. En daarom is
in de literatuur, die dit leven uitbeeldt, de humor geenszins misplaatst, veeleer
gewenscht.
Doch dan moet die literatuur tot een aanvankelijke rijpheid zijn gekomen, en dan
moet die humor zich niet breed maken.
Dat onze jongste literatuur zulk een tekort aan humor vertoonde is dus eensdeels
te wijten aan haar jeugd, aan haar nog niet gekomen zijn tot rijpheid, en andersdeels
aan de onbescheiden plaats die de humor in een vorige literatuurperiode innam.
Natuurlijk zullen zij beiden deze reden afschuwelijk en beleedigend vinden. Want
welke jeugd vindt zich niet groot, heel groot en bijna-oud? En blijkt hieruit niet het
best de jeugd onzer literatuur dat zij zich zoo groot, zoo heel groot vindt? Maar ook,
wie loopt zoo'n gevaar zijn stem onbescheiden uit te zetten als juist de humor? Haalt
hem
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niet iedereen in, de een uit bangheid voor 't absolute, de ander uit luiheid en
lichtzinnigheid, en bovenal wie encanailleert zich zoo licht als de humor met allerlei
deugnieten, die zich aanmelden als leden der humoristische familie?
Derhalve die literatuur welke tot aanvankelijke rijpheid is gekomen, die dus een
positieven eerbied voor het groote en heilige met een lachenden blik op de dingen,
en een vastheid van oordeel met een frissche jeugd weet te paren, die literatuur bezit
een weinig humor.
En de jongste literatuur bewijst deze stelling. De buitenlandsche, b.v. ‘der
souveräner Humor’ in ‘die Hochzeit’ van L u d w i g T h o m a , of de meer spelende
van J u l e s R e n a r d in ‘Le Vigneron dans sa Vigne’; - om niet eens te noemen de
wel wat overdadige van P a u l A c k e r in zijn ‘Humour et Humoristes’ - maar ook
onze jongste groot-Nederlandsche literatuur.
Zoo blijkt b.v. J a c q u e s P e r k niet afkeerig geweest te zijn van humor. In het
tweede stuk toch van het boek door B e t s y P e r k aan dezen voorman der jongste
school gewijd, hooren wij in zijn proza onmiskenbaar den toon van den humor. In
zijn ‘Aangenaam Gezelschap’ reist de jonge dichter met ‘een zak-Lamartinetje, o
allerliefst’ naast ‘een besje met een snuifneus en op haar gerimpeld velletje een
baardje’ druk in de weer met ‘eitjespellen’, welk contrast met de verzen van Lamartine
doet glimlachen. Straks loopen de assen van den wagon gloeiend. ‘De wagen aan 't
branden! En de meisjes, die brandden van nieuwsgierigheid; en de dominé, die
brandde van verontwaardiging over het uitlachen der heks, en de moeder, die gloeide
van verlangen..... en de zoon die gloeide’, kortom het is om onzen lach te doen. In
‘Een vroolijk Fransje’ teekent J a c q u e s P e r k zich zelf, en weer hooren wij iets
van humor. K l o o s heeft gelijk gehad, toen hij P e r k zoo verheerlijkte, te zwijgen
van diens proza, maar nu wij het eenmaal hebben, valt ons toch zijn behoefte aan
humor op. Niet dat deze zoo hoog is. Neen hij reikt niet hooger of dieper dan het
jongensidealisme van een voortreffelijk catechisant van een niet alledaagschen
modernen
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dominee - maar hij is er, en ware de jonge idealist ons gespaard gebleven, wellicht
zou zijn humor ook dieper tonen hebben gevonden.
Zooals b.v. die van G u i d o G e z e l l e . F r a n s B a s t i a a n s e sprak terecht
(Onze Eeuw 1902 I bl. 472) van diens zeldzamen humor. En Ve r r i e s t schrijft vóór
diens verzen: ‘Daarbij bezat, en liet hij, in enger verkeer, geern en blijmoedig gelden,
eenen wonderbaren schat van veerdigen, nooit kwetsenden, hoogst eigenaardigen
humor, waarvan menige blijken in zijn gedichten te vinden zijn.’ Ziet eens, wat een
rustige jeugd, wat een blijdschap der ziele in dit versje - op een bromvlieg:
O Gij, dikke, welgekleede, welgevoede
vliege die
'k daar zoo dikkens, om end weder om mij,
hoore en zie.

Welk een koninklijke pret over den hoogmoed in dit versje, waarin hij niet op kan
tegen een haan:
Gekamde Koning Canteclaar,
hoe geren zie 'k u komen daar,
gestapt zoo edeldrachtig
als Alexander, Attila,
of Karloman zijn' wederga:
heel keizerlijk almachtig!

met dit jolige slot:
Vaart wel dan: ik ontgeef 't mij, en
'k wil weten dat ik verre ben
bij u voortaan ten onderen;
gij hebt, o haan, den prijs behaald,
kraait koning nu, en zegepraalt,
en laat mij zwijgend wonderen.

En in 't voorbijgaan wijs ik op de ‘Afrikaanse Gedichten’ van R e i t z , alsook op zijn
vliegende versjes waarvan er uit de laagers enkelen tot ons overwaaiden. Wat
taalmuziek betreft kunnen ze niet in één jaar genoemd worden met G e z e l l e 's
verzen, maar ook hier die positieve, rustige eerbied voor het groote en heilige,
verbonden met dien daverenden pret over die aardig-dolle menschjes, welke b.v.
spreekt uit het bekende:
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Eens was daar een getrouwde paar,
Wat leef op hulle gemak nou;
Die vrouwtjie die maak koekies gaar,
Wat in die pan daar bak nou.

Hier, vooral bij G e z e l l e , blijkt dat die humor niet ‘humoristisch’ is, niet dik
opgelegd of aangeplakt, als in de periode der hollandsche blijgeestigheid. Niet ook
't bewijs dat die literatuur al weer ter ruste gaat, maar wel dat ze het geheele leven
kent en dit gezond weergeeft. Zooals 't latijnsche woord ‘humor’ oorspronkelijk niets
is dan de vochtigheid die 't menschelijk lichaam lenig houdt, zoo is de humor de
lenigheid eener literatuur. Niet dè literatuur of een gedeelte er van, maar iets dat meer
opvalt door afwezigheid dan door aanwezigheid, evenals gezondheid en liefde. Zonder
een weinig humor rammelt het en knarst het en piept het in de literatuur. Maar daaruit
volgt ook: teveel ‘humor’ in 't lichaam doodt het lichaam en zoo is een humoristische
humor de parasiet der literatuur. Overdaad is hier misdaad - het worde niet vergeten
nu de humor zich weer vertoont in onze jongste literatuur. Liefst zoo kort zij hij als
in 't Lutherlied: ‘ein Wörtlein kann ihn fällen,’ waar dat ééne woordje, dat dien
geweldigen duivel velt, in ons de heiligste rust en vreugde wekt.
Een bekende Duitsche sage beschrijft het karakter van den humor aldus: ‘Freude
und Schmerz trafen ohne einander zu kennen in einer dunklen Nacht im Walde
zusammen. Eins fand am anderen gerade das, was ihm fehlte. Ohne sich näher kennen
zu lernen, verheirateten sie sich. Aus dieser Ehe entspross ein Sohn, der mit dem
einen Auge lachte und mit dem anderen weinte. Der Vater war über diesen
zweifelhaften Sohn sehr betrübt und nannte ihn einen Wechselbalg, die Mutter aber
liebte ihn und nannte ihn um seines beständigen wechselnden und fliessenden
Gesichtsausdrucks willen “Humor,” zog ihm ein Priesterkleid an und schickte ihn
fort, dass er jene beiden Welten kopuliere, aus denen die ungleichen Eltern stammten.’
Zulk een ‘Weltpriester’ die lach en traan verzoent, die vrede maakt tusschen vreugd
en smart, is de humor. Maar
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daarom is hem het groote wel groot, het kleine wel klein, hoe zou hij ze anders
priesterlijk-bemiddelend kunnen verzoenen?
Zulk een Weltpriester is G e z e l l e . Bij hem is alles op zijn plaats: God in den
hemel; het beest op de aarde; en de mensch daar zoo tragisch-komisch tusschenin:
eene ziele wijs en vrom
in een lichaam scheef en krom.

Juist omdat hij als een waarachtig Psalmist kon juichen:
God alleene - in welker talen
dat gezeid? - na hertenlust
hebben, hebben, en herhalen
‘Ik beminne U’ dat is rust!

en daarom zoo heerlijk kon razen tegen 't Broodbeestig Dier:
Van hier! En wilt
ge een verken zijn,
gij, 't menschenlijf onweerde
ten boschwaarde in:
gaat, zijt dan een
en wringt uw' vroete in de eerde!

kon hij ook om den hoogmoedigen mensch, die hem zoo grievend miskende, zoo
goedmoedig lachen:
Gekamde Koning Canteclaar!

En daar deze elementen in 't leven nooit ontbreken, en dus ook in de literatuur niet
mogen gemist worden, heeft deze, in plaats van den humor te haten, eerder te bidden:
o heilige humor, blijf bij ons!
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Winckelmann's laatste reis
Door Dr. K.E.W. Strootman.
Velen, die het aan lotswisselingen rijke leven van J o h a n n J o a c h i m
W i n c k e l m a n n , den genialen grondlegger der wetenschappelijke archaeologie,
bestudeerd hebben, staan voor een onoplosbaar raadsel, wanneer zij lezen van het
koortsachtig verlangen, waardoor deze volkomen Italiaan geworden Duitscher zich
als gedreven voelde tot eene reis naar het weinig beminde vaderland, om dan eensklaps
zonder eenig werkelijk motief die reis weder af te breken, en op den terugweg naar
het Zuiden een tragisch einde te vinden.
Hij, die in zijn geboorteland Pruissen ‘das Land der Märtelei’ slechts miskenning
en bittere armoede had ondervonden, terwijl hij te Rome geëerd en in aanzien als
Pauselijk Commissaris der Oudheden1) den vriendschappelijken omgang der hoogste
kerkvorsten genoot, heeft zelf meermalen bekend dat de stem der vaderlandsliefde
door hem

1) De instelling van dit ambt dateerde van het jaar 1534, toen P a u l u s I I I L a t i n o
G i o v e n a l e M a n e t t i met het toezicht op de Romeinsche Oudheden belastte. De titel
was Romanarum Antiquitatum Praeses, Commissario delle Antichità della Camera Apostolica,
of Sovrintendente dell' Antichità. De betrekking was zeer gezocht en W i n c k e l m a n n
verkreeg haar enkel door den invloed van Kardinaal A l b a n i .
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nooit gehoord was.1) Kan het alzoo onmogelijk die edele aandoening geweest zijn,
welke hem naar het Noorden dreef, toch blijft het een echt menschelijke trek om,
wanneer men hoog op de maatschappelijke ladder gestegen is, de plaatsen eens te
willen bezoeken, waar men vroeger in nederiger omstandigheden heeft gewoond. In
voorspoed herinnert men zich soms niet ongaarne de dagen van kommer en ellende,
die men doorleefd heeft.
De abt W i n c k e l m a n n , de gevierde schrijver van ‘die Geschichte der Kunst
des Alterthums’, van de ‘Monumenti antichi inediti’ en van zoo talrijke kleinere
geschriften, de vriend van den Kardinaal A l e x a n d e r A l b a n i , scheen na eene
bijna twintigjarige scheiding een onweerstaanbaar verlangen te gevoelen de Altmark
terug te zien, waar hij zóóveel geleden had. In de Lehmstrasse te Stendal was hij den
negenden December 1717 geboren, en opgegroeid onder het strooien dak der
vaderlijke woning, wier eenige ruimte tot schoenmakerswerkplaats zoowel als tot
woon- en slaapkamer diende; daar had hij de kosten voor zijn onderwijs bestreden
door in het koor van arme knapen langs de huizen te zingen en daar had hij later zijn
bijna blinden rector E s a i a s Ta p p e r t als amanuensis gediend. Te Seehausen in
dezelfde Altmark was hij vijf jaren werkzaam geweest aan het Gymnasium, den
treurigsten tijd van zijn leven; want zijn bestaan werd hem tot een hel gemaakt door
den ‘Kircheninspector’ S c h n a k e n b u r g , die den conrector W i n c k e l m a n n
haatte, omdat deze niet gelijk zijn voorganger geneigd was den waardigen Inspector
van een deel zijner ambtsbezigheden te ontheffen door nl. zoo vaak als dit verlangd
werd voor hem te prediken of katechisatie te houden. Daarom werd de arme conrector
vernederd en uitsluitend met het elementaire onderwijs belast. Toen W i n c k e l m a n n
later eens aan deze misère terug

1) In zijne brieven laat W i n c k e l m a n n zich aldus uit: ‘ich habe viel leiden müssen und ich
werde beständig einen Widerwillen gegen mein Vaterland behalten’, ‘mein Vaterland vergesse
ich gern’, ‘ich gedenke mit Schaudern an dieses Land, wenigstens habe ich die Sclaverei
mehr als Andere gefühlt.’
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dacht, schreef hij: ‘ich habe den Schulmeister mit grosser Treue gemacht und liess
die Kinder das A B C lesen, wenn ich während dieses Zeitvertreibs sehnlich wünschte,
zur Kentniss des Schönen zu gelangen und Gleichnisse aus dem Homer betete.’ Te
Seehausen was hij des daags als een slaaf slechts half zich zelf geweest, eerst des
nachts opende zich voor hem het leven en noodigde hij de Ouden tot zich; dan zat
daar de bleeke, magere man in zijn enge, kille cel, met de kleine, fonkelende oogen
boven den adelaarsneus, terwijl hij des winters in zijn mantel gedoken in een
perkamenten deeltje van Plutarchos of Sophokles las en te midden van
ontoegankelijke, met sneeuw bedekte vlakten gedurig droomde van het schoone
Zuiden met zijn blauwe zeeën. En wanneer hij soms aan de Universiteiten te Halle
en Jena zijn kennis wenschte te verrijken, dan drong de armoede hem weder spoedig
een plaats als huisonderwijzer bij eene aanzienlijke familie aan te nemen.
Betere tijden waren aangebroken, toen hij in het jaar 1748 naar Saksen verhuisde,
om den geleerden Graaf H e i n r i c h v o n B ü n a u op het kasteel Nöthnitz bij
Dresden als bibliothecaris ter zijde te staan. De rijke verzamelingen van kunstschatten
te Dresden maakten bij hem den zin voor beeldende kunst wakker; kennis van de
antieke kunstmonumenten zou voortaan de roeping van zijn leven worden. Het reeds
in zijn vroegste jeugd gekoesterde verlangen om eene reis naar Rome te maken werd
steeds levendiger in hem en met den pauselijken nuntius A r c h i n t o onderhandelde
hij over eene aanstelling aan de bibliotheek van Kardinaal P a s s i o n e i , doch de
allereerste voorwaarde was overgang tot de Roomsch-Katholieke Kerk.
W i n c k e l m a n n deed dien stap na lange aarzeling en strijd. Door de voorspraak
van Pater R a u c h , biechtvader van den Koning van Polen - Keurvorst van Saksen,
met eene jaarlijksche toelage van den Koning begiftigd, ging hij eindelijk in het jaar
1755 naar Italië.
***
Afgemat en overspannen door bovenmatigen geestesarbeid, begon
W i n c k e l m a n n zijn voorgenomen reis naar

Onze Eeuw. Jaargang 3

283
Duitschland als eene verkwikking te beschouwen, welke hij verdiende en noodig
had. ‘Es ist die höchste Zeit, mich selbst und mein Leben zu geniessen’, schreef hij
reeds den 4den November 1766. De groote bezwaren, aan de uitgave der ‘Monumenti
antichi’ verbonden, deden hem naar rust verlangen. Overdreven en hartstochtelijk
zijn de uitingen in zijne brieven, wanneer de reis ter sprake komt. ‘Die Reise liegt
mir mehr am Herzen als aller Ruhm, den ich mir aus meinem Werke versprechen
kann - ich will dieses mir bevorstehende Vergnügen statt aller Vergeltung meines
mühsamen Lebens ansehen: ja ich wünschte sonst nicht gelebt zu haben - ich sterbe
vor Ungeduld diese Zeit zu erleben, wo ich sie erlebe.’
Berlijn zou het eerste doel van zijne reis zijn, waar hij zijn vriend W i l h e l m
S t o s c h zou ontmoeten, want hij kon, zooals hij schreef, niet rustig sterven zonder
hem te hebben weergezien. Ook had W i n c k e l m a n n volgens G o e t h e er zijn
zinnen op gezet dat F r e d e r i k de Groote, die geen hoogen dunk van de ontwikkeling
zijner onderdanen had, hem, den meest ontwikkelden Pruis, zou leeren kennen. Na
Berlijn zou Dessau bezocht worden, waar de regeerende Hertog F r a n z v a n
A n h a l t -D e s s a u , die gedurende zijn langdurig verblijf te Rome op de meest
vertrouwelijke wijze met W i n c k e l m a n n omging, den geleerden vriend met
ongeduld wachtte. Ook moest hij van uit Dessau den Erfprins K a r e l v a n
B r u n s w i j k te Salzdahlum bezoeken, die eveneens vele interessante tochten onder
het geleide van den Commissaris der Oudheden in de eeuwige stad had meegemaakt.
Uit Hannover zond de Minister van Münchhausen, de beschermer van alle Duitsche
talenten, hem eene dringende uitnoodiging en dan lag Göttingen met C h r . G o t t l o b
H e y n e weder in de onmiddellijke nabijheid. Prins G e o r g e v a n
M e c k l e n b u r g -S t r e l i t z , een derden vriend en leerling van vorstelijken huize,
die in het Oostenrijksche leger diende, wilde hij te Weenen gaan zien.
G o e t h e , die zich destijds te Leipzig bevond, verhaalt hoe hij en zijne kameraden
met gejuich vernamen dat de
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groote W i n c k e l m a n n op doorreis een korten tijd bij den schilder O e s e r zou
doorbrengen. ‘Wir machten keinen Anspruch, mit ihm zu reden; aber wir hofften
ihn zu sehen, und weil man in solchen Jahren einen jeden Anlass gern in eine
Lustpartie verwandelt, so hatten wir schon Ritt und Fahrt nach Dresden verabredet,
wo wir in einer schönen, durch Kunst verherrlichten Gegend, in einem wohl
administrirten und zugleich äusserlich geschmückten Lande, bald da, bald dort
aufzupassen dachten, um die über uns so weit erhabenen Männer mit eigenen Augen
umherwandeln zu sehen. O e s e r war selbst ganz exaltirt, wenn er nur daran dachte.’
Toen W i n c k e l m a n n reeds zoo goed als gereed was met zijn reisplan, werd hij
eensklaps aan het weifelen gebracht door een enthousiastischen landgenoot, die hem
uitnoodigde tot eene studiereis naar Griekenland en Klein-Azië. J o h a n n H e r m a n n
R i e d e s e l , Freiherr zu Eisenbach und auf Altenberg, een jong sympathiek edelman,
had oudheidkundige onderzoekingen op het eiland Sicilië gedaan, en drong er thans
bij W i n c k e l m a n n op aan tezamen het Oosten te bezoeken. Bovendien kwam een
koopman uit Marseille, G u y s genaamd, die te Constantinopel gewoond had en
Griekenland nauwkeurig kende, hun van de verheven schoonheid der Grieksche
natuur verhalen en bood zich welwillend aan den reizigers met zijne ervaring
behulpzaam te zijn. Lang aarzelde W i n c k e l m a n n , maar zijn verlangen naar rust
behaalde ten slotte de overwinning. Hij schreef R i e d e s e l dat het dwaas zou zijn
zich aan zoovele moeiten en gevaren bloot te stellen nu het bepaald noodig voor hem
was rust te zoeken. Den tienden Mei 1768 scheepte R i e d e s e l zich te Napels in op
een Engelsch vaartuig naar Smyrna.
Het eenige bezwaar was nu nog van het Pauselijke hof de gewenschte toestemming
voor het aanvaarden van de reis naar Duitschland te verkrijgen. Voor eene reis naar
Griekenland of zelfs naar Egypte zou hem stellig onmiddellijk verlof gegeven zijn,
maar men had eerst weinig lust hem naar Berlijn te laten gaan, omdat men bang was
dat de
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geleerde Duitscher niet weder zou terugkomen. Als doel van zijne reis noemde
W i n c k e l m a n n de Berlijnsche uitgave zijner Kunstgeschiedenis.
Den 23en Maart 1768 kreeg hij tot zijne groote blijdschap het bericht dat hem een
onbeperkt verlof was toegestaan. Aanstonds meldde hij dit in opgewonden
bewoordingen aan den Hertog van Anhalt-Dessau en aan verscheidene andere vrienden
in het vaderland. Tevens schreef hij dat hij een reisgenoot had gevonden in den
beeldhouwer B a r t o l o m e o C a v a c e p p i , den ‘celebre ristauratore’ van antieke
marmerwerken. C a v a c e p p i verklaarde zelf dat hij uit genegenheid voor
W i n c k e l m a n n de reis wilde meemaken, ook om vreemde landen te zien, maar
stellig koesterde de slimme Italiaan tevens het plan te Berlijn en te Dessau goede
zaken te doen met zijn gerestaureerde statuen en copieën.
Als dag van vertrek werd de 10de April vastgesteld. De route was Venetië, Verona,
Augsburg, München, Weenen, Praag en Leipzig; in geene van deze steden wilde
men langer dan een paar dagen vertoeven. In de tweede helft van de maand Mei
wenschte W i n c k e l m a n n te Dessau te zijn, tegen het einde van Juni te Berlijn en
in het najaar in Zwitserland.
's Avonds voor zijn vertrek had hij nog een onderhoud met den Kardinaal
R e z z o n i c o over een tijdelijken plaatsvervanger voor het Commissariaat der
Oudheden. W i n c k e l m a n n stelde den Kardinaal voor zijnen vriend den abt
G i o v a n B a t t i s t a V i s c o n t i te benoemen en hij gaf met eenige regels
potloodschrift aan V i s c o n t i hiervan kennis. Dit briefje wordt nog thans in de
familie V i s c o n t i als een kostbare reliquie bewaard. Het luidt: ‘Nell' angustia del
tempo che preme Gio. W i n c k e l m a n n prende egli con questo congedo dall' Illmo.
Sig. A (bate) V i s c o n t i pregandole di presentarsi all' Emo. Camerlengo il quale è
inteso di tutto.’
Onmiddellijk na den dood van W i n c k e l m a n n werd de plaatsvervanger als zijn
opvolger aangewezen.
***
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De eerste plaats waar de vrienden hun reis onderbraken, was Loreto, beroemd door
de talrijke bedevaarten naar de Casa Santa, het heilige huis der Madonna, dat in de
dertiende eeuw uit Nazareth hierheen zou zijn overgbracht. Om dit heilige huis
verrees de prachtige Chiesa della Casa Santa, die in den loop der eeuwen steeds
vergroot en met het heerlijkste beeldhouwwerk versierd werd. W i n c k e l m a n n en
C a v a c e p p i vonden weinig bekoring in de fabelachtige massa van paarlen en
diamanten, welke in den Tesoro of schatkamer der kerk lagen opgestapeld; meer
boeide hen de verzameling cameeën, waaronder zich enkele zeer oude steenen
bevonden.
Daarna kwam men te Bologna, waar hoofdzakelijk schilderwerk bewonderd werd,
doch meer bevrediging schonk hun het bezoek aan Venetië met de oudheden in de
voorzaal der bibliotheek en het onvergelijkelijk bronzen vierspan aan den voorgevel
van San Marco. Het standbeeld van M a r c u s A g r i p p a in den hof van het paleis
Grimani, dat uit den besten tijd der Romeinsche kunst dagteekent, verklaarden ze
voor het origineel, eens door A g r i p p a op het Pantheon te Rome geplaatst.
C a v a c e p p i vergeleek zelfs de afmetingen van de basis der statue met die van het
voetstuk op het Pantheon; alles paste nauwkeurig. Te Verona bezochten ze het
vermaarde Museum Maffei en in het paleis Bevilacqua troffen de reizigers busten
aan van bijzonder hooge kunstwaarde, een Niobide, die niet onderdeed voor het hun
bekende exemplaar in de villa Medici, benevens vier antieke kinderen ‘von so schöner
und weicher Arbeit, dass sie schon allein das Vorurtheil gegen die Kinder der Alten
widerlegen konnten’. C a v a c e p p i 's aanteekeningen over deze reis maken ons
bekend met de laatste gesprekken van W i n c k e l m a n n over kunst; deze kleine
Musea van Noord-Italië bevatten de laatste antieken, welke W i n c k e l m a n n in
oogenschouw nam.
Toen de reizigers den Italiaanschen bodem verlaten en het bergland van Zuid-Tirol
betreden hadden, viel het C a v a c e p p i eensklaps in het oog, dat het gelaat van
zijnen reisgenoot een geheel andere uitdrukking begon aan
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te nemen. Bij het aanschouwen van de trotsche natuur der Alpen deed
W i n c k e l m a n n uitroepen hooren als: ‘Sehen sie, mein Freund, was für eine
entsetzliche, schaurige Landschaft! Diese unermesslich emporsteigenden Berge!’
Dan was het weer: ‘O welch eine abgeschmackte Bauart! Sehen Sie nur diese
spitzzulaufenden Dächer!’ Hij zeide dit alles met gebaren van afschuw en op zoo
heftigen toon, dat C a v a c e p p i in den beginne geloofde dat het slechts scherts was.
Lachend maakte de Italiaan zijn Duitschen vriend opmerkzaam op de eigenaardige
verwisseling van rollen, daar de Zuideling het tegenover den Duitscher moest opnemen
voor de majesteit der Alpen. Maar tot zijn teleurstelling bemerkte C a v a c e p p i dat
het bij W i n c k e l m a n n volkomen ernst was, toen deze gedurig verklaarde dat hij
geen rust had, wanneer hij de reis moest voortzetten, en hem smeekte toch naar Italië
terug te keeren. Geen opwekkende of berispende woorden hielpen; in eene
onaangename stemming bereikte men Augsburg en München. De toestand van
W i n c k e l m a n n was zoo vreemd, dat C a v a c e p p i aan plotselinge
verstandsverbijstering begon te denken. Steeds was het dezelfde uitroep: ‘Lasst uns
nach Rom zurückkehren!’ Waarop C a v a c e p p i dan antwoordde: ‘Wir wollen
wieder dahin gehen, aber zu seiner Zeit. Rom ist unendlich schön, und wir wollen
wie Verliebte nach ihm seufzen, um nachher den Genuss desto lebhafter zu fühlen.’
Te München vond W i n c k e l m a n n vele vereerders en zijn vriend kreeg weder
hoop, dat de omgang met menschen gunstig op zijn melankolieke stemming zou
werken; maar al deed het hem veel genoegen een bijzonder mooi gesneden steen ten
geschenke te ontvangen, de gemoedstoestand bleef dezelfde. Tenauwernood liet hij
zich nog tot Regensburg meêslepen. Hier gaf hij zijn vast besluit te kennen
C a v a c e p p i te verlaten en de terugreis alleen te ondernemen. Thans werd deze
toornig en overlaadde zijn reisgenoot met verwijtingen; het ging toch niet aan, dat
W i n c k e l m a n n hem in den steek liet, die nog wel uit vriendschap was meegegaan
naar een vreemd land, welks zeden den Italiaan geheel onbekend waren, W i n c -
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k e l m a n n kon en mocht hem niet aldus in moeilijkheden brengen. Maar op
W i n c k e l m a n n maakte dergelijke taal geen indruk meer; mat gaf hij ten antwoord
dat hij het onrechtvaardige van zijne handelwijze wel inzag, maar dat hij een zeer
sterk verlangen in zich voelde, waaraan hij geen weerstand kon bieden. Hij gaf
Kardinaal A l b a n i kennis van zijn terugkomst en verzocht den graveur N i c c o l o
M o g a l l i , die geregeld voor hem werkte, zijne woning te Rome in gereedheid te
brengen. Reeds waren deze brieven verzonden, toen C a v a c e p p i nogmaals pogingen
aanwendde hem van zijn besluit af te brengen; het eenige resultaat was, dat
W i n c k e l m a n n beloofde nog tot Weenen met hem te zullen gaan.
W i n c k e l m a n n had een schrijven bij zich van Kardinaal A l b a n i aan Keizerin
M a r i a T h e r e s i a en den Minister v o n K a u n i t z . De Keizerin verleende hem
eene audiëntie op het slot Schönbrunn en bij het afscheid begiftigde zij hem met
eenige gouden en zilveren gedenkpenningen. P h i l i p p L i p p e r t , de groote kenner
van antieke cameeën, deelt mede dat W i n c k e l m a n n aan de Keizerin moest
beloven het volgend jaar terug te komen om haar kabinet van oudheden te ordenen.
Ook v o n K a u n i t z , wien C a v a c e p p i zijn nood geklaagd had over de
zonderlinge handelwijze van zijn reisgenoot, trachtte in kalme bewoordingen
W i n c k e l m a n n tot andere gedachten te brengen, maar toen deze bleek en somber
zonder iets te zeggen zich als een wanhopige aanstelde, durfde de Minister zich niet
verder met de zaak in te laten. Bij het afscheid reikte C a v a c e p p i W i n c k e l m a n n
de hand met de woorden: ‘Lieber Freund, Sie thun übel; aber weil es Ihnen so gefällt,
so tragen Sie nur Sorge für sich selbst, Gott befohlen.’ Kort daarop had
W i n c k e l m a n n een hevigen aanval van koorts en moest hij te Weenen eenige
dagen het bed houden.
In zijn brieven bekent hij dat hij door zwaarmoedigheid gekweld werd, waarvoor
meer dan één oorzaak bestond. Hij had zich de grootste moeite gegeven opgewekt
te blijven, doch hij kon zijn plotselingen afkeer tegen de verre reis niet meer
overwinnen. Aan zijn vriend G i o v a n
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B i a n c o n i te Dresden, lijfarts van den Keurvorst van Saxen, schreef hij over zich
zelf dat hij was ‘infastidito del lungo penoso viaggio e della Germania medesima.’
Aan W i l h e l m S t o s c h en den Hertog van A n h a l t -D e s s a u werd ‘mit der
innersten Wehmuth’ gemeld: ‘Da mir dieser sehnlichste Wunsch vergällt ist, so bin
ich überzeugt, dass für mich ausser Rom kein wahres Vergnügen zu hoffen ist.’
Wanneer men naar de oorzaak van dezen treurigen toestand onderzoek wil doen,
kan men het natuurlijk slechts tot gissingen brengen. Hoewel die aanvallen van onrust
en melancholie bij Noord-Europeanen, die eenmaal in het Zuiden tehuis geraakt zijn,
niet zeldzaam zijn, is het toch zeker dat zich bij W i n c k e l m a n n ook symptomen
van zielsziekte vertoonden. Waarschijnlijk lag hieraan eene overspanning der zenuwen
ten grondslag, die al geruimen tijd bestond, maar bij deze aanleiding eerst tot eene
uitbarsting kwam. Reeds in het begin van 1768 klaagde hij over hevige duizelingen,
vermoeidheid van de oogen en groote zwakte der maag.
Overdreven en ziekelijk waren zijn opwinding en vreugde, toen hij de reis naar
Duitschland nog moest ondernemen; nadat die reis eenmaal werkelijkheid geworden
was, miste hij de aanleiding voor die opgewonden stemming en kon bij de eerste
teleurstelling een terugslag niet uitblijven. Die teleurstelling was de langdurige, met
allerlei ongemakken gepaard gaande reis. Voordat hij ergens een vriend kon begroeten,
moest hij zich gedurende weken in postwagens laten schudden en schokken. Op die
lange vervelende reis overviel hem het heimwee naar Rome met overweldigende
kracht; het betreden der eenzame wilde Alpennatuur veroorzaakte bij hem, die gewoon
was aan de milde Italiaansche lente en eene fijne artistieke omgeving, een pijnigend
gevoel van physieke onbehaaglijkheid. Het was alsof het vaderland, waarover
W i n c k e l m a n n zich zoo dikwijls op bitteren toon had uitgelaten, hem, nu hij het
weder ging opzoeken, toornig van zich wilde stooten.
***
Den 28sten Mei verliet W i n c k e l m a n n Weenen en den
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1sten Juni bereikte hij met de postkoets Triest, vanwaar hij over zee naar Ancona
wilde reizen. Hij stapte in het groote hotel aan den Petersplatz af en kreeg op de
tweede verdieping de kamer No. 10. Twee vensters zagen uit op de binnenhaven van
Triest, een op den tuin van het logement. Enkele passen van zijn deur was de toegang
tot een klein vertrek No. 9, alwaar vóór twee dagen een persoon zonder geld of bagage
zijn intrek genomen had.
Dadelijk na zijn aankomst nam W i n c k e l m a n n plaats aan de table d'hôte en
kreeg als buurman een Italiaan van ongeveer dertigjarigen leeftijd, in schamele
kleedij, maar overigens met het uiterlijk van een heer. Deze man had een dik, rond,
gebruind gelaat met laag voorhoofd en kleinen neus; met zijne grijze oogen nam hij
den pas aangekomen vreemdeling nieuwsgierig en nauwkeurig op.
Toen W i n c k e l m a n n bij den hotelhouder inlichtingen vroeg betreffende een
goede gelegenheid om Triest per schip te verlaten, mengde de Italiaan zich in het
gesprek en noemde den schipper, S t e p h a n R a g u s i n i . Na tafel moest de
vreemdeling hem van uit het raam R a g u s i n i 's vaartuig toonen en ging hij
vervolgens met W i n c k e l m a n n op diens verzoek naar de haven. De schipper had
zijne volle lading nog niet, maar men hoorde van een ander, V i e z z o l i , die zoo
goed als gereed lag om uit te zeilen; daar deze niet aanwezig was, keerden zij naar
het hotel terug en hielden siesta. Tegen 5 uur begaven zij zich weder naar de haven
en troffen V i e z z o l i aan; W i n c k e l m a n n beloofde hem twee dukaten, wanneer
hij Zaterdags den 4en Juni of op zijn laatst Zondags kon vertrekken. Daarna zat men
in een café, er werd eene wandeling door de stad gemaakt en W i n c k e l m a n n
gebruikte zijn avondeten, dat uit brood en wijn bestond, op de kamer van den Italiaan.
Op deze wijze sloot zich de geleerde geheel bij den slimmen Zuideling aan, die hem
allerlei beleefdheden bewees. Elken dag gingen de beide mannen in de morgenuren
wandelen, daarna in het café, zaten naast elkaar aan tafel, maakten eene
avondwandeling en steeds gebruikte W i n c k e l m a n n het avondeten bij zijn nieuwen
vriend.
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Deze, die F r a n c e s c o A r c a n g e l i heette en uit Campiglio bij Pistoja afkomstig
was, was een door en door slecht individu. Van zijn zestiende jaar kok in Florence,
daarna te Weenen, waar hij zijn meester bestal, voor korten tijd uit de gevangenis
ontslagen na een tuchthuisstraf van drie jaren te hebben ondergaan, had A r c a n g e l i
zich in gezelschap van een publiek vrouwspersoon te Venetië gevestigd en bevond
hij zich thans voor de tweede maal te Triest, waarschijnlijk met het voornemen een
of ander schelmstuk te bedrijven.
Men heeft zich er dikwijls over verbaasd, hoe het mogelijk geweest is dat iemand,
die zoo hoog stond als W i n c k e l m a n n , met een mensch van de laagste soort en
zonder eenige ontwikkeling vertrouwelijk kon omgaan. Men vergete echter niet dat
W i n c k e l m a n n te Triest incognito wilde blijven en geen notabiliteiten wenschte
te ontmoeten. Hij gevoelde zich wel is waar niet meer ziek, doch na de koortsachtige
overspanning der laatste weken zal hij natuurlijk niet vrij van vermoeidheid geweest
zijn. Daarom was hem het gezelschap van een onontwikkeld persoon 't gemakkelijkst;
hun gesprek liep niet dan over de meest alledaagsche onderwerpen. Bovendien is
het eene bekende zaak hoe voorname Italianen dikwijls op zeer vertrouwelijken voet
leven met hunne kamerdienaren, koks of kappers; de dienstvaardigheid van dergelijke
lieden wordt allengs onontbeerlijk, de nieuwsgierigheid wordt door hen bevredigd,
van hen hooren ze wat op straat gebeurt, wat er in de huizen verteld of gefluisterd
wordt. Dan verdwijnt de klove, welke anders den beschaafden aanzienlijken man
van deze klasse scheidt. Ook behoort het bij velen tot de bekoringen van het reizen
om nu en dan eens af te dalen tot lagere kringen van de maatschappij.
Kieskeurig was W i n c k e l m a n n dus niet, wanneer hij een groot gedeelte van
den dag in het gezelschap van A r c a n g e l i sleet, maar hij wachtte zich er wel voor
den Italiaan zijnen naam te noemen. De nieuwsgierigheid van dezen amuseerde hem.
Eindelijk vroeg A r c a n g e l i hem naar zijn naam en maatschappelijke positie, onder
voor-
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wendsel dat de hotelhouder hem hiertoe had aangezet. W i n c k e l m a n n verzekerde
hem, dat hij geen, ‘uomo suppetto nè di mal affare’ was, hij liet hem zijn paspoort
uit Weenen en brieven van aanbeveling aan bankiers te Görz en Venetië zien. Zelfs
had hij de onvoorzichtigheid hem van zijn bezoek bij Keizerin M a r i a T h e r e s i a
te verhalen en van de gouden penningen, die hij van de Vorstin ontvangen had.
Nadat de booswicht hem drie dagen had nagegaan, dwong hij hem den volgenden
morgen, den vijfden Juni, op hunne wandeling de belofte af hem de munten eens te
laten zien, hetgeen ook gebeurde, want W i n c k e l m a n n vond er, zooals alle
vrienden van kunst, behagen in zijne kunstschatten te toonen. Maar goud en roof zijn
in het brein van iemand als A r c a n g e l i zeer nauw verwante begrippen en volgens
zijn opvatting had W i n c k e l m a n n , zooals de misdadiger later voor de rechtbank
getuigde, meer schuld dan hij zelf, omdat deze hem de gouden munten had laten zien
(e lui è più colpa che tutto coll' avermele mostrate); W i n c k e l m a n n had hem als
't ware tot de misdaad uitgedaagd. Het goud, het hoogste doel van A r c a n g e l i 's
wenschen, schitterde den booswicht tegen uit munten, zoo groot als hij ze nog nooit
had aanschouwd, zooals eene Keizerin ze schenkt, en hij voelde zich aangegrepen
door een hartstochtelijke begeerte ze te bezitten.
Maar A r c a n g e l i was nog geen moordenaar; een paar gouden munten tot een
gezamenlijke waarde van hoogstens 17 ducaten waren geen voldoend motief voor
een moord. Eerst toen hij bij zich zelf tot de overtuiging was gekomen was dat er bij
den geheimzinnigen vreemdeling meer buit te behalen viel, besloot hij de gruweldaad
te bedrijven. A r c a n g e l i meende ook dat men met een man als Signor G i o v a n n i
niet zooveel omslag behoefde te maken, niemand kende hem, het verhaal van de
zending naar Weenen deed aan een spion denken, misschien was hij wel een
Lutheraan, omdat hij de mis niet wilde bezoeken en bij de kerkdeuren het hoofd niet
ontblootte.
Het vaartuig, dat W i n c k e l m a n n naar Venetië of
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Ancona zou brengen, kreeg vertraging; eerst was de 5e Juni de vastgestelde datum,
daarop werd het vertrek tot den 8en uitgesteld. Hij bleef nog liever eenige dagen dan
dat hij de reis over land maakte, want van het rijden in postkoetsen had hij meer dan
genoeg en de zeereis trok hem zeer aan. Ook was hij gekalmeerd door de zekerheid
binnen enkele dagen te Rome te kunnen zijn, hij zag de zee voor zich en wist dat aan
de overzijde Venetië en Ancona lagen. Hij las wat in Homeros, schreef aan zijn
Kunstgeschichte en verheugde zich bij de gedachte, dat hij, voordat de maan weder
vol was, in het schoone Casino der oude Vorstin A l b a n i te Porto d'Anzo zou zitten.
Het naderend vertrek dreef A r c a n g e l i tot handelen. In den avond van den 7en
Juni kocht hij een mes en een strik, maar door het vertrouwelijk praten van
W i n c k e l m a n n bij het avondeten ontzonk hem de moed om het misdrijf te
volvoeren. Den volgenden morgen sterkte hij zich door een eenzame wandeling en
begaf zich daarop in de kamer van W i n c k e l m a n n . Deze was half gekleed aan
zijn schrijftafel gezeten; hij had juist aanwijzingen gegeven voor de nieuwe uitgave
der Kunstgeschichte, over het drukken der eigennamen met niet te groote letter, enz.
Hij stond op en ging A r c a n g e l i tegemoet; het gesprek liep over het vertrek van
W i n c k e l m a n n , dat in den loop van den avond zou plaats hebben.
W i n c k e l m a n n was in eene zeer opgewekte stemming, daar de dag van het
uitzeilen nu eindelijk verschenen was, en sprak over zijn geliefd Rome, terwijl hij
tevens doorging met zijn schrijfwerk. Zelfs noodigde hij A r c a n g e l i uit hem eens
te komen bezoeken en vertelde hem van het paleis Albani, dat hij hem zou laten zien;
dan zou hij tevens meedeelen, wie hij eigenlijk was, en A r c a n g e l i zou dan eens
kunnen merken hoe algemeen bekend en geacht hij te Rome was. Twee dienstmeisjes,
die achtereenvolgens in de kamer kwamen, hoorden de beide mannen
vriendschappelijk en opgewekt met elkaar spreken. Kort daarop ging A r c a n g e l i
naar zijn eigen kamer en kwam weder terug, voorgevend dat hij zijn zakdoek had
laten liggen; hij had toen het
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mes en den strop bij zich. Hij vroeg W i n c k e l m a n n of hij de gouden munten 's
middags aan tafel wilde laten zien, waarop een weigerend antwoord volgde.
W i n c k e l m a n n wilde geen opzien baren ‘non voglio fare publicità’. Op de vraag
waarom hij toch niet zeggen wilde, wie hij was, antwoordde W i n c k e l m a n n dat
hij onbekend wilde blijven ‘non voglio farmi conoscere’. Toen zette hij zich weder
aan zijn schrijftafel, terwijl hij A r c a n g e l i den rug toekeerde. Thans achtte deze
het oogenblik gekomen; W i n c k e l m a n n schreef verder aanwijzingen voor zijn
drukker: ‘5) Es soll’ ....
Plotseling wierp de booswicht hem van achteren den strop om den hals en trok
hem met alle kracht toe. Maar W i n c k e l m a n n sprong op en stiet den moordenaar
van zich, die thans met het getrokken mes op hem loskwam. De aangevallene greep
in het mes, waarbij hij zich de hand wondde, en met de andere hand greep hij
A r c a n g e l i in de borst, zoodat hij hem bijna tot de deur voortdrong. Door zijne
sterkte en ook omdat hij grooter was dan zijn aanrander, zou W i n c k e l m a n n den
ellendeling, die reeds van angst sidderde, stellig in zijn macht gekregen hebben,
indien zij niet beiden uitgegleden waren. W i n c k e l m a n n kwam ongelukkig op
zijn rug te vallen en de moordenaar was thans in staat zijn slachtoffer verscheidene
messteken toe te brengen. De kellner H a r t h a b e r hoorde beneden in de eetzaal
een zwaren val en snelde naar boven, opende de deur en zag den Italiaan op een knie
gebukt met beide handen op de borst van W i n c k e l m a n n . Onmiddellijk nadat hij
den kellner gewaar werd, snelde A r c a n g e l i de kamer uit, naar beneden, de straat
op.
H a r t h a b e r ging op W i n c k e l m a n n toe om hem te helpen en deze maakte
zijn hemd los om de wonden te toonen, terwijl hij zeide: ‘guarda, guarda, cosa mi
ha fatto’. Helaas bemerkte de kellner den strop niet, maar verwijderde zich aanstonds
om een arts te halen. Het arme slachtoffer, half geworgd, uit vijf wonden bloedend,
stond in doodsangst op, en ging met veel moeite naar de eerste verdieping, in de
hoop iemand te vinden, die hem van den strop zou bevrijden.
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Het kamermeisje T h e r e s e kwam hem tegen, maar toen zij de mannengestalte zag
met een gelaat, blauwachtig van benauwdheid, met bebloede borst en handen, die
haar wenkte en haar naam noemde, kwam zij niet op de gedachte dat zij hem kon
helpen; vol ontzetting liep zij weg en snelde naar den arts en den biechtvader.
W i n c k e l m a n n trachtte de eetzaal binnen te gaan, doch de deur was gesloten;
tegen de trap geleund en met de rechterhand zijn wonden bedekkend, bleef hij eenigen
tijd op de gang staan. Dienstmaagden passeerden hem en keken hem vol onsteltenis
aan, daar zij meenden dat hij in een vlaag van waanzin de hand aan zich zelf had
geslagen. Ontzettend moet W i n c k e l m a n n geleden hebben, toen vervolgens ook
drie mannen hem voorbij gingen zonder hem bijstand te verleenen; de een haastte
zich weder naar den biechtvader, de andere werd duizelig door het vreeslijke
schouwspel en de derde, een bediende, die den bloedigen strop voor de ingewanden
hield, welke uit het lichaam van den gewonde hingen, liep naar zijn meester. Eindelijk
kwam er een verstandig mensch, een kamerdienaar, die hem van den strop bevrijdde.
Men legde den door bloedverlies uitgeputte op eene sofa en toen de arts verscheen,
vroeg W i n c k e l m a n n hem onmiddellijk of de wonden doodelijk waren. De arts
antwoordde, dat twee wonden van zeer ernstigen aard waren. Een matras werd op
den grond neergelegd en men trok den ongelukkige op zijn verlangen de schoenen
en kousen uit.
Was hij tot nu toe slechts door kellners, dienstmaagden en lakeien omringd geweest,
thans kwam ook een man van stand en beschaving hem bezoeken; de Cavaliere
C a j e t a n Va n n u c c i uit Livorno knielde aan de zijde van W i n c k e l m a n n en
trachtte het een en ander van hem te weten te komen. De gewonde kon door
vermoeidheid weinig spreken; toen men hem aan een fleschje had laten ruiken, voelde
hij zich iets sterker en zeide: ‘mi ha assassinato quello che abitava accanto la mia
stanza’. Daarop nam Va n n u c c i maatregelen om den moordenaar te laten vervolgen.
Een Capucijnermonnik nam hem de biecht af en bleef tot het
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laatste oogenblik bij hem. Ook verschenen eenige rechterlijke ambtenaren en een
priester met de heilige sacramenten. Daar het met hem scheen af te loopen, kreeg hij
het laatste oliesel, hij leefde echter weder een weinig op en ontving toen de heilige
Eucharistie. Hij verlangde nog te schrijven, maar hiertoe ontbraken hem de krachten.
Toen men hem naar zijn naam, ouderdom en stand vroeg, verwees hij naar zijn
reisvalies; daarin lag zijn paspoort, waaruit men kon lezen wie hij was. Met de grootste
inspanning deelde hij nog iets aangaande den moord mede en antwoordde op verdere
vragen met de woorden: ‘lasciatemi, non posso parlare, dal mio passaporto lo
rileverete’.
Hij dicteerde toch nog zijn testament, waarbij de Kardinaal Albani de vrije
beschikking kreeg over alles, wat hij naliet, behalve eenige legaten, zooals 350
ducaten voor den graveur M o g a l l i , 100 ducaten voor den abt Piremei, 20 voor het
armenfonds te Triest, 10 scudi voor lijkmissen, en 2 ducaten voor A n d r e a s
H a r t h a b e r . Hij was niet meer in staat zijne handteekening onder deze laatste
beschikkingen te zetten. Te 4 uur, dus zes uren nadat A r c a n g e l i hem getroffen
had, overleed W i n c k e l m a n n , terwijl de zon van het Zuiden, die hij bij zijn leven
zoo had liefgehad, al haar warmte uitstraalde over de stad en de zee.
Behalve eenige kostbaarheden en een vrij aanzienlijk bedrag aan geld vond men
in zijn valies brieven van den Minister von Münchhausen uit Hannover, van den
Erfprins van Brunswijk, van den Deenschen Graaf A d a m M o l t k e en twee brieven
van Prins G e o r g e van Mecklenburg, in het kamp geschreven. De reisbibliotheek
van W i n c k e l m a n n omvatte de werken van H o m e r o s , P l a u t u s en
M a r t i a l i s , benevens een klein exemplaar van de Kunstgeschichte en een lijst van
aanteekeningen voor de Monumenti.
Den negenden Juni werd het lijk van den vermoorde naar de parochiekerk gebracht
en vervolgens op het gemeenschappelijke kerkhof van eene broederschap begraven.
De moordenaar werd weldra gegrepen en eindigde den twintigsten Juli onder het
venster der kamer, waar hij de daad bedreven had, zijn leven op het rad.
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Tragisch in vele opzichten was het slot van een zoo rijk en werkzaam leven. Niet
alleen lichamelijke smarten zullen W i n c k e l m a n n gedurende de laatste uren
gekweld hebben, maar wellicht nog meer heeft hij geleden, wanneer hij bedacht
onder welke omstandigheden hij moest sterven, ver van allen, die hem kenden en
lief hadden. Om zich zag hij slechts bedienden van een hotel, rechterlijke ambtenaren,
die het hem lastig maakten met vragen, telkens wanneer de bijna uitgebluschte
levensvlam weder scheen op te flikkeren, monniken en priesters met de symbolen
van een godsdienst, dien hij nooit met hart en ziel beleden had. En dan de vreeslijke
gedachte dat de man, die zijn moordenaar werd, zijn eenige gezelschap was geweest
gedurende de laatste week van zijn leven.
En toch is het niet alles ramp zoo eensklaps te worden weggenomen, wanneer men
op de middaghoogte van het leven staat. J o h a n n J o a c h i m W i n c k e l m a n n
heeft alles erlangd, wat hij in zijn droeve jeugd heeft kunnen wenschen, geleerdheid,
roem, vrijheid, levensgenot, waardeering en vriendschap; hoewel hij ‘der Spätkluge’
(zooals hij zich zelf gaarne noemde) 38 jaren heeft noodig gehad om zijn ideaal te
bereiken, hij heeft het bereikt en hij heeft dertien jaren van geluk gekend. Op het
toppunt van zijn roem is hij gestorven en hem bleven de gebreken van den ouderdom
en het zwakker worden van den geest bespaard. Zoo blijft hij voor allen, die de door
hem geopende banen volgen, de krachtige persoonlijkheid, die in onze beschaving
nieuwe elementen bracht, de leeraar van de kunst voor geheel Europa. De geschriften
van W i n c k e l m a n n deden de menschheid smaak krijgen in den eenvoud, de
waarheid en de grootheid der antieke kunst.
‘In W i n c k e l m a n n , zegt G o e t h e , war eine antike Natur, insofern man es nur
von einem unserer Zeitgenossen behaupten kann, wiedererschienen; - er hatte aus
den Alten genommen, was die Philologen von der Gilde gewöhnlich zuletzt oder gar
nicht lernen, weil es sich nicht aus, sondern an ihnen lernen lässt: ihren Geist. So
wurde er den gesamten Alterthümern gleichsam ein göttlicher
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Ausleger.’ Met W i n c k e l m a n n moet ieder rekening houden, die over schoonheid
en kunst durft schrijven.
Zoowel Italië als Duitschland eeren de nagedachtenis van den grooten man, die
de taaiheid en het geduld van den Noord-Europeaan vereenigde met den zinnelijken
gloed en de aandoeningen van den Zuideling. Het Instituto Archeologico Germanico
op den Monte Caprino te Rome1) en de Archäologische Gesellschaft te Berlijn vieren
den geboortedag van W i n c k e l m a n n met eene plechtige zitting, terwijl men ook
aan de Universiteiten te Bonn, Greifswald, Göttingen en Kiel Winckelmannsfeste
ingesteld heeft. Niet alleen te Rome in de vorstelijke villa Albani bij de Porta Salara
vindt men hem vereeuwigd door de reusachtige buste, welke de Beiersche Koning
L u d w i g I daar liet oprichten, maar ook te Stendal, in het leelijke stadje der
Noord-Duitsche vlakte, verrees het standbeeld van W i n c k e l m a n n . Op het
Johanneskerkhof hebben de inwoners van Stendal voor hunnen grootsten medeburger
een bronzen standbeeld doen plaatsen; daar staat hij, het blad in de eene, de schrijfstift
in de andere hand, in peinzende houding, alsof hij den indruk wil weergeven, dien
een of ander belangrijk kunstvoorwerp op hem gemaakt heeft. Doch dat
kunstvoorwerp zal men tevergeefs in Stendal of zijn prozaïsche omgeving zoeken;
daarvoor moet men ver weg, naar de oevers van den blonden Tiber, waar deze
hoogepriester in den dienst van het Schoone heeft geleefd en gewrocht.

1) Vóór eenige jaren had ik het genoegen de herdenking van W i n c k e l m a n n 's geboortedag
te Rome bij te wonen. Het houden der redevoering was toen opgedragen aan den bekenden
onderzoeker der katakomben, nu wijlen G i o v a n n i B a t t i s t a d e R o s s i , die door
zijn ‘Roma sotterranea Cristiana’ en zijne ‘Inscriptiones Christianae’ zich onsterfelijken
roem op het gebied der Christelijke oudheidkunde heeft verworven. De plechtigheid vond
plaats in de bibliotheekzaal van het Instituto en werd bijgewoond door eene talrijke schare
dames en heeren, waaronder de Duitsche gezant graaf v o n S o l m s , met de leden der
legatie en vele Italiaansche en Duitsche geleerden.
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Onze leestafel.
L o u i s C o u p e r u s . De Boeken der Kleine Zielen. - Zielenschemering.
- L.J. Ve e n , Amsterdam.
Het derde boek van den cyclus der ‘Kleine Zielen’ is gansch anders dan het tweede.
Waren wij daar getuigen van de wijze, waarop C o n s t a n c e ontwaakte tot ‘Het
Late Leven’ door haar kennismaking met B r a u w s , den gevoels-socialist, - hier
staat de figuur van C o n s t a n c e op het tweede plan: zij staat daar als de nu
sympathieke vrouw, die haar eerzucht van schitteren in de wereld heeft afgelegd en
haar in het late leven aangeleerd ‘medegevoel voor gevoel’ toont door te zijn de
begrijpende, troostende, medelijdende, helpende, tot verzoening geneigde zuster,
dochter en schoondochter. En die gaven kan zij thans gebruiken, want de
‘Zielenschemering’ valt over het huis der Va n L o w e 's...
Daar is in de eerste plaats E r n s t , de eenzelvige, in zich gekeerde man, levend te
midden der voorbijgegane werelden, ademend in de atmosfeer der ver-vervlogen
tijden, voor hem verpersoonlijkt door zijn oude vazen, zijn oude boeken, zijn oude
bibelots, verpersoonlijkt zoozeer dat hij de zielen der lang-gestorven geslachten,
oprijzend uit die vazen, hoort kermen in zijn kamer. De zenuwlijder wordt naar
Nunspeet gebracht, om daar onder den invloed eener hem vreemde en kalme omgeving
te herstellen van zijn zinsverbijstering. En hij keert hersteld terug.
Daar is ook P a u l , niet verbijsterd, maar een ware ‘maniaque’ toch, gek schier op
het punt van zindelijkheid en reinheid; die alles - heel de wereld en gansch het leven
en alle menschen - vuil vindt en vies ....
Maar daar is ook G e r r i t , de cavalerist, ‘zwaarspierig gebouwd, een mooie blonde
kerel nog, niettegenstaande zijn acht-en-veertig jaren’, gehuwd met een lief
huismoedertje, die hem heel een ‘blonden dageraad’ van kinders schonk; G e r r i t
de stoere, de flinke, de joviale, maar die zich opgevreten voelt door een zonderling
monster, worm met pooten, dat aan hem knaagt, smult aan zijn merg. Het zijn de
uitspattingen vòòr zijn huwelijk, die zich wreken; het is de afrekening, ‘la
douloureuse’! Zijn weer-opvatten van een
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twaalf jaar geleden afgebroken liaison schijnt de physieke oorzaak te zijn van zijn
totalen ondergang; met hevige koorts onder de leden zwerft hij door den Haag, ontdekt
op het kerkhof het lijk zijner maitresse, die zich van hem had afgewend en zich daarna
heeft verdronken; te laat komt hij dus om haar de photographie van zijn kinderen te
brengen, waar zij hem om gevraagd had; als ijlend loopt hij verder, bereikt eindelijk
zijn huis .... als typhus-lijder. Half maar hersteld, vaag wetend dat het met hem gedaan
is, schiet hij zich dood.
Daar is de episode van E m i l i e en H e n r i , zij de jonge vrouw, wier scheiding
na een ongelukkig huwelijksleven wij in Boek II. hebben bijgewoond; hij haar broer,
te Leiden studeerend, maar met de hem zoo dierbare zuster zich vestigend in Parijs,
waar zij geld verdient met het beschilderen van waaiers en schermpjes, hij ... als
clown. Totdat E m i l i e 's man hem ontmoet. Later wordt H e n r i door een dolkstoot
gedood, gevonden.
En daar is de oude mevrouw van L o w e , wier Zondagavonden, waarop zij al haar
kinderen en kindskinderen om zich heen placht verzamelen in de schijn-eenheid van
elkaar genegen familieleden, aldoor gedrukter van stemming en schaarscher bezocht
worden, naarmate nieuwe rampen het huis van L o w e treffen, totdat de oude vrouw,
die alles voorgevoelt, vòòr-ziet wat gebeuren zal, levensmoede zelf en door de
zieleschemering bevangen, die schemering om haar heen dicht ziet worden tot
duisteren nacht ....
In dit alles vormt de dood van C o n s t a n c e 's schoonmoeder, die haar alles vergeeft
en haar vraagt ook alles te vergeven, niet meer dan een episode.
Zoo wordt er dus in dit derde boek meer dan in het tweede verhaald, is er minder
bespiegeling, meer handeling, minder gepraat over ideëen, meer beschrijving van
feiten. Steviger is daardoor dit boek, reëeler, dan het tweede, waarin de vage figuur
van B r a u w s , de vage ontwaking van C o n s t a n c e tot wat zoo vaag als het late
leven werd aangeduid, ons weinig houvast bood. Met die ontwaking leeren wij nu achteraf - vrede hebben. Wel blijven wij het vreemd vinden dat een zoo zelf in
ongewisheden zwevende zoeker als B r a u w s , op C o n s t a n c e zoo grooten en zoo
gunstigen invloed gehad heeft, maar wij worden met dat al gesteld voor het feit dat
de ommekeer in C o n s t a n c e inderdaad een gelukkige werkelijkheid is. Zij lijdt
mede, zij troost, beurt op, bemoedigt, helpt en steunt. Zij wil allen en alles begrijpen.
Zij is haar kleine ambities van vroeger te boven. Wanneer haar zoon
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A d d y de roeping in zich voelt om geneesheer te worden - en niet diplomaat - weet
haar verstandige liefde voor haar kind het protest van haar ijdelheid te doen
verstommen. En wij nemen aan - al hooren wij het niet - dat zij nu ook in beter
verhouding leeft tot haar man. Hij, van der We l c k e komt in dit 3de boek nauwelijks
voor.
Waar C o u p e r u s ons teekent de zinsverbijstering van E r n s t de manie van
P a u l , de ziekelijkheid, ziekte en dood van G e r r i t , doet hij dat met levendige
verven, zoodat het tafereel ons lang bijblijft en wij alles voor ons zien gebeuren.
Verheffend en verkwikkelijk was de stof niet en zóó behandeld, als C o u p e r u s
deed, wordt zij door de intensiteit en realiteit der schildering soms huiveringwekkend,
maar zeker is het dat de schrijver ons krachtig aangrijpt, waar hij het leven zoo levend
geeft. En hoe weet hij ons te doen gevoelen, te doen zien den diepen weedom der
oude vrouw, die alles en allen om zich heen ziet wegzinken en die terugdenkt aan
de vroegere glorie van het huis, toen haar man Gouverneur-Generaal was.
Troost over de schipbreuk van al die levens is er niet in dit boek; het geeft ons,
gezien door een kunstenaars-temperament, al de sombere feiten met al hun droeve
bijkomstigheden; dit boek verzoent niet, predikt niet, leert niet; het deelt mee, het
registreert op artistieke wijze de lotgevallen eener familie en décadence.
Of ligt de prediking in den titel? ... ‘Kleine Zielen’!
H.S.
M a u r i t s Wa g e n v o o r t . Een overwinning. Amsterdam. H.J.W. B e c h t
1902.
Hoezeer onderling verschillend zijn ze, de verhalen in dezen bundel, die zijnen naam
ontleent aan het eerste: ‘Een Overwinning,’ waarin ons met heel veel woorden
geteekend wordt het bestaan van G e e r t j e , de twee-en-twintigjarige, die onder vage
aspiraties naar beter en hooger dingen wegkwijnt in het manufactuurwinkeltje harer
moeder ‘waar een droog-fijne textiellucht haar een eindelooslange zucht scheen:
zieleademing van ongeklaagde klachten eener langgeleden gestorven vriendin,’
welker ‘textiele ziel’ (sic!) liedjes zingt...! Hoe stevig en gezond staan tegen dit
fantastisch gemijmer de praatjes der burgerjuffrouwen, die in het winkeltje haar
inkoopen komen doen! Maar de auteur wil hier nu eenmaal het onzegbare zeggen.
En waar de ‘hij,’ die in G e e r t j e 's leven een te vluchtige plaats komt innemen, als
musicus door de muziek
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haar zijn liefde verklaart, daar gaat dan ook de Schr., om ons dat te doen nagevoelen,
de bizarre woorden, woordgroepen, beelden in eindelooze zinnen op en over elkaar
stapelen, totdat wij den indruk krijgen van overweldigd te worden door zooveel
te-veel, dat toch zoo weinig zegt en totdat de Schr. zelf, zijn onmacht gevoelend om
dit door woorden weer te geven, zijn toevlucht neemt tot streepjes, tot heele regels
van streepjes, met een uitroepteeken vooraan en achteraan en soms een woord er
tusschen in en dan weer streepjes .... Is het niet, als wil de auteur ons hier zoo duidelijk
mogelijk zwart op wit, doen zien hoe hij worstelt met zijn stof en hoe zij hem te
machtig is.
Het volgend verhaal E d d i e S i n g l e t o n , brengt ons in Amerika. Geen ‘textiele
ziel’ hier, maar een in Weltschmerz-waas gehuld geschiedenisje van een reiziger,
die, blasé, een liefdesverbintenis van één zonnigen middag sluit met een meisje,
ginds in de wildernis, en dan weer verder trekt... Maar nu komt ‘L i z i e ’. En dit
verhaal is zoo doodgewoon, zoo natuurlijk verteld, de beelden zijn zoo scherp, de
menschen zoo mensch, dat we verademen, nu de droog-fijne textiellucht ons niet
meer kriebelt en de verzengende zon der Amerikaansche eenzaamheid ons niet langer
verzengt, maar de atmosfeer die is der Hollandsche predikantswoning en men ons
vertelt van L i z i e 's stoutigheden als kind met B o b en W i l l e m , met K a r e l en
G u s t a a f en de poes. Heerlijk is dat verhaald, dat dolle leventje van die kinders en
fijn is dat gezegd, die ontwakende liefde van het ouder-geworden meisje, voor de
twee neven, die allebei ook van haar houden, elk op zijn wijs. Dat interesseert, dat
boeit, dat laat vlot zich lezen en blijft bij, ook wanneer we daarna weer andere
verhalen gelezen hebben. En dat is zoo gewoon, zoo alledaagsch. Zoo eenvoudig en
prettig verteld ook. Dat doet roepen om meer. Maar als het uit is, dan komen we weer
dik in wat wij vermoeden dat de Schr. zelf als ernstiger, meer artistiek werk
beschouwt: ‘Het laatste uur’, de tot paroxisme stijgende wanhoop van den weduwnaar,
die bij den laatsten klokslag van Oudejaarsavond in extatischen waanzin sterft;
‘Zoeken’ en ‘Verklaring,’ waarin de zoeker tot rust komt door de herinnering aan
klassieke levenswijsheid. En eindelijk: ‘Maran - atha,’ waarin P a u l u s , de apostel,
te Rome gevangen, hoofdpersoon is, waarin T i m o t h e ü s ten tooneele verschijnt
om op te schrijven wat P a u l u s hem dicteeren zal als brief aan de gemeente te
Colosse.
Belangwekkende staalkaart dus, deze bundels van wat de Schr. kan en wil, een
merkwaardige reeks proeven van wat deze wel-
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versneden pen weet te componeeren op allerlei motief. Doch, onder de interessante
uitingen van dit veelzijdig talent, is de eenvoudigste, L i z i e , ons het liefst.
H.S.
M a r i e M a r x -K o n i n g . Gabrielle. Tweede boek. Uitgave van C.A.J.
D i s h o e c k . Bussum, 1902.
In het eerste boek hebben we G a b r i e l l e leeren kennen als het wat stugge,
onvriendelijke meisje, dat op kostschool reeds geen vriendschap wist te winnen en
later ook bij haar huisgenooten, behalve bij den jongeren broer B a r t , noch sympathie
wint, noch wekt. Zij is ook zoo anders dan de anderen; zij voelt zich zoo heelemaal
niet thuis in dezen engen kring van het kleine stadje; zij ziet zoo klaar en duidelijk
al dat flauwe en bekrompene en zij komt zoo vaak daartegen in opstand, vooral waar
zij onrechtvaardigheden speurt. En dan wordt zij geplaatst voor een heel bijzonder,
heel pijnlijk geval: een fabrieksmeisje zal moeder worden, en de vader is de man,
die zich met G a b r i e l l e 's zuster L u c i e verlooven zal. Maar dàt zal G a b r i e l l e
verhoeden; zij zal het haar vader vertellen, en hij, de hoogstaande man, zal gruwen
als zij van dit onrecht. Doch G a b r i e l l e 's vader staat zoo hoog niet als zij meende;
durft hij niet R e g e r s , die bij hem in dienst is, te ontslaan alleen omdat hij ducht
dat G a b r i e l l e haar hart aan den jongen man verliezen gaat? En wat dien
aanstaanden schoonzoon, B e r i n g e r , betreft, hem durft hij niet aan, want hij heeft
hem noodig. G a b r i e l l e voelt zich ten doode toe geknakt, nu ook ds. G e e s t o n
haar gezegd heeft dat zij geen schandaal moet maken. Zenuwziek gaat zij heen.
In het tweede boek vinden wij haar in een Duitsch sanatorium, waar zij den
beroemden professor S t e n d e r s m a ontmoet. Die wekt haar tot nieuw leven. Hoe?
Die houdt haar voor dat iedereen gelukkig kan worden ‘die gezond is en niet dom’,
zegt haar dat zij een ‘sterk individueel’, een ‘bewust, willend mensch’ is; dat het
familieleven de dwaaste van alle uitvindingen is, waardoor de kinderen ‘leven in
engen kring, onder vaak redelooze tucht, die vrijheid beneemt, wil verlamt,
individualiteit doodt of tracht te dooden, karakters misvormt’; dat ouders ‘gewoonlijk
heel verkeerde dingen’ zijn, daar immers ‘niet veel ouders’ er naar streven hun
kinderen te begrijpen; dat kinderen daarom eigenlijk ter opvoeding toevertrouwd
moesten worden ‘aan bizonder hoogstaande menschen’, die ‘bewijzen van
bekwaamheid gegeven hadden’.... O, hij wil haar niet opruien, maar niemand heeft
het recht je dood te drukken,
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ook ouders niet. Zij heeft recht om te leven; vòluit. Zij moet met haar bestaan doen
wat ze wil. ‘Het leven is vroolijk en mooi en goed voor wie gezond zijn. Wil gezònd
wezen.’ Zij kan het immers, want ze heeft een wil en is niet ziek van aanleg. En hij
zal haar helpen, want hij - de oude heer, houdt van haar.
Later vertelt ‘vadertje’, gelijk Gabrielle hem noemt, haar dat zij een uitzondering
is en als zoodanig zichzelf moet leeren dragen. Ook moet zij 't anderen wat makkelijk
maken haar te leeren verdragen, want zij heeft het recht niet zich te ergeren aan het
gros; het is veel rechtmatiger als het gros zich ergert aan de uitzondering. Om zuiver
te staan moet zij voorop stellen dat elke meening recht van bestaan heeft. Zij mag
eischen met vree gelaten te worden, maar moet ook anderen met vree laten. De
menschen zijn au fond allemaal vijanden van elkaar, want ze zijn levende organismen
en elk levend organisme zoekt het grootst-mogelijke levens-genot, dat alleen te
bereiken is door krachtsontwikkeling ter onderdrukking van anderen. Het is een
domme suggestie, dat men tegenover leed piëteit moet gebruiken; men voelt niets
liever dan medelijden, omdat medelijden het individueele gevoel van 't zelf goed te
hebben verhoogt. Ongelukkig-zijn is een misdaad tegenover het leven. Gelukkig-zijn
is een kunst; het materiaal om die kunst te bereiken is de mensch zelf. Zelfkennis,
bewustzijn is daarom vóór alles noodig.
Nog later verkondigt hij zijn ideëen over het huwelijk: ‘zoolang de vrouw
economisch afhankelijk is van den man, geeft ze zich geheel in de macht van hem
die haar onderhoudt’. ‘Vrouwen moesten er daarom vóór alles naar streven
economisch onafhankelijk te worden. Maar de meeste zijn daar te lui voor.’
En nog later: alle menschelijke daden zijn gevolgen van geërfden aanleg, opvoeding
en omstandigheden. ‘Maatschappelijk moeten we goed en kwaad blijven erkennen,
en straf stellen als een remmiddel; maar natuurwetenschappelijk is er geen goed en
kwaad; want we kunnen voor elke daad die buiten onzen aangenomen maatstaf van
goed valt, een verontschuldiging vinden in de natuur zelf. En dat is een groote factor
om vrede te leeren vinden met alles en allen.’ ‘Au fond doen de menschen dàt wat
hun 't meeste genot geeft. Geeft 't je nu toevallig genot anderen goed te doen, dan
doe je 't; anders doe je 't niet.’ ‘De menschen in 't algemeen zijn nog maar verkapte
dieren. De mensch kan het niet helpen als bij toeval in hem een kiem tot ontwikkeling
komt. Daarom moeten we elkaar altijd àlles vergeven; want we zijn allen
ontoerekenbaar.’ En hij geeft haar ter kennismaking met de ‘zeer waarschijnlijke
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leer’ van Darwin ‘Der Mensch’ van B ö l s c h e te lezen. Het weten, dat dit boek haar
gaf, bevredigt haar behoefte aan doorgronden ‘geheel’, maar haar dweepliefde voor
R e g e r s leert ze nu kennen als ‘natuurdrift’ en dat maakt haar wel droef. Voor wat
haar B e r i n g e r 's misdaad scheen, vindt ze nu echter veel verontschuldiging door
de overweging dat ook hier een groote ‘natuurdrang’ gewerkt heeft; zonder dat ze
zijn daad als goed voelt, begrijpt ze hem meer zwak dan slecht te moeten achten; de
rem van conventie en wet had niet sterk genoeg op den drang gewerkt. Ook besefte
ze nu dat er conventies en wetten moesten zijn om te voorkomen dat de al te krachtige
enkeling schadelijk zou worden voor het geheel. Toch, schijnbaar slechts bedwongen,
bleven de menschen dierlijk-redeloos egoïst; de enkelen, die 't met een zedeleer
ernstig meenden, moesten lijden, omdat goed-zijn niet steunt op de natuur en de
energie verzwakt.
Het was in deze dagen, onder den invloed dier ideeën, dat G a b r i e l l e een
Allegorie ging schrijven ‘die later blijken zou een meesterstuk te wezen’.
Ziedaar van alle bijwerk, van alles wat het geschiedenisje is, ontdaan, de
quintessence der eerste 150 van de 450 blz.; ziedaar wat uit G a b r i e l l e gegroeid
is onder de geestelijke leiding van den beroemden prof. dr. J.C. S t e n d e r s m a , die
o.a. oordeelt dat men het leven niet moet beletten de verschillende vormen van
ziek-zijn zoo snel mogelijk te verdelgen, die ook leeraart dat ‘het zoogenaamde
gevoelige Christendom’ wreed is, omdat het uit philanthropie den zwakke zoo lang
mogelijk in leven tracht te houden, dus tot veel langer lijden doemt dan de natuur
wil; die ‘de gezondheidsleer de(n) ware(n) godsdienst’ noemt; die... enz. enz.
Al wat overigens in die eerste 150 en in de daarop volgende 300 bladzijden
voorvalt, is het gebouw van handelingen en gebeurtenissen, dat op den grondslag
dier ideëen wordt opgetrokken. Waarin die handelingen en gebeurtenissen bestaan,
kan ons betrekkelijk koud laten. Vermelden wij alleen - want dit heeft de beteekenis
eener idee - dat het boek eindigt met G a b r i e l l e 's verloving. Is zij dan ‘economisch
onafhankelijk’ of zal zij, getrouwd, dat zijn? Wij kunnen het niet gelooven. Zij schrijft
meesterstukken, ziet haar werk met graagte geplaatst in de allereerste tijdschriften,
is bezig aan een boek, wordt beroemd... Maar wie leeft ten onzent van zijn pen, tenzij
hij journalist zij?
Maar we dwalen af. Om dit tweede deel te verstaan, moet men naslaan wat als
narede achteraan het eerste deel te lezen stond:
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‘Ik stel me voor op dit verhaal een vervolg te schrijven, waarin verteld wordt, hoe
G a b r i e l l e , zich ópheffende in het Leven, zichzelf vindt, en daardoor het Geluk.’
- De weg tot het geluk, dat is het dus wat onzen jongen meisjes hier wordt gewezen;
de hier verkondigde ideëen worden voorgesteld als leidend tot geluk; deze levensleer,
deze wereldbeschouwing heet tot geluk te voeren. Zoo bezien, treedt de schrijfster
op als predikster, geeft zij haar boek als een modern Evangelie, een nieuwe blijde
boodschap... gegrond op de ‘zeer waarschijnlijke’ leer van D a r w i n . En als zoodanig
is dit boek des te gevaarlijker, omdat het goed geschreven, omdat het knap werk is;
omdat er schijnbaar zooveel in geredeneerd wordt, de waarheid er zoo volkomen
objectief in gezocht wordt. Daarom kunnen we ons voorstellen hoe malcontente
jonge-meisjes met popelende harten en een blos van emotie dit boek zullen
‘verslinden’, G a b r i e l l e benijdend, die zoo'n buitengewonen geestelijken leidsman
gevonden heeft. De verloving der heldin moge dezen lezeressen een teleurstelling
bezorgen - is het niet akelig vieux jeu, dat ze ‘elkaar krijgen’ aan het eind? - ze zullen
dit een dierbaar boek vinden, een openbaring.
Laat ons hopen dat ze, alvorens dit nieuwe geloof te omhelzen, de
‘waarschijnlijkheid’ der grondslagen onderzoeken en de consequenties peilen van
een geloof, dat het recht van den sterkste verheft tot moraal, immers de
gezondheidsleer tot godsdienst proclameert.
H.S.
S u z e L a C h a p e l l e -R o o b o l . Bartje. - Twee deelen. Haarlem.
V i n c e n t L o o s j e s 1902.
Wat is het, dat ons dezen roman uit de hand doet leggen met de gewaarwording, dat
het geheele verhaal, zoo troosteloos en tragisch, ons toch ten slotte vrij koud heeft
gelaten? Wij beginnen met sympathie te gevoelen voor B a r t j e , de dochter uit het
burgergezin, die zelf haar brood verdienen wil en niet ongaarne het ouderlijk huis
verlaat, waar de meeste broers en zusters haar niet erg genegen zijn en ook de ouders
haar niet geheel waardeeren. Komt dan het flinke meisje in den Haag bij haar tante
en zien wij dat de neef, schoon wat te veel ‘heer’, wellicht met B a r t j e zal willen
trouwen, ook al wordt zij ‘meid’, dan hopen we alles goeds voor haar. Maar het lag
in den raad der goden besloten dat B a r t j e verongelukken zou. Haar eerste dienst
is bij een jonge weduwe, die haar amant niet slechts overdag ontvangt. Het dwaze
gerucht, dat 's mans bezoeken niet de mevrouw, maar
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de dienstbode gelden, wordt geloofd in de buurt en... door den aanvankelijk verliefden
neef. Bartje verlaat den dienst en trekt in bij een ouden heer, een alleenwonenden
grijsaard, die haar, na wat strubbelingen, geheel weet te plooien naar zijn wil, totdat
hij sterft en B a r t j e , nu radeloos, voor zelfmoord toch terugschrikkend, een
zedelijken zelfmoord begaat door te gaan in een huis, waarboven het opschrift van
Dante's hel zou passen.
Waarom wekt dat alles bij de lezing zelfs geen voorbijgaande emotie schier?
Ongetwijfeld omdat de schrijfster, trots het realistische der kijfpartijen in B a r t j e 's
ouderlijk huis, trots de uitvoerigheid der teekening, ons het verloop der gebeurtenissen
niet waarschijnlijk, niet waar heeft weten te maken. Omdat al wat met, in en om
B a r t j e geschiedt, zoo geheel van buiten af tot haar komt, en zij - de toch zoo flinke
meid - geheel passief schijnt tegenover de omstandigheden, waarvan zij een al te
gemakkelijke prooi wordt. Wij lezen wel hoe zij daalt en zakt van kwaad tot erger,
maar wij gelooven er niets van, krijgen niet de illusie, dat dit gebeurd is of zelfs
gebeurlijk was voor deze vrouw onder deze omstandigheden. Zij leeft haar leven
niet, maar laat zich leven; zij gaat niet door het leven, maar glijdt een helling af. En
dat juist nemen we van haar niet aan.
H.S.
J. d e M e e s t e r . Allerlei menschen. - Uitgegeven in 1902 door C.A.J.
v a n D i s h o e c k te Amsterdam.
‘Allerlei menschen’ is een bundel van allerlei kleine verhalen, schetsjes, novelletjes,
brokjes leven, geschiedenisjes, enkele als tooneelstukjes geschreven, een bundel, die
denken doet aan een schetsboek, waarin een teekenaar verschillende typen in zeer
uiteenloopende milieus zou hebben gefixeerd. En wat hier allermeest in het oog valt,
is het rake der teekening, waardoor deze toch vaak zoo vluchtig en luchtig op 't papier
gebrachte beelden den lezer bijblijven en voor hem staan als levende figuren,
menschen van vleesch en bloed. Daar is ook in bijna al deze verhalen, groot en klein,
de humor van den opmerker, die zijn Pappenheimers kent in hun eigenaardigheden,
ze beschouwt met het oog niet alleen van den artiest, maar ook van den mede-mensch,
die nu ja de belachelijkheden ook wel belachelijk vindt, maar die toch tentoonstelt
zonder meer, veeleer met zekere goedmoedigheid, die pleizier heeft in het
vermakelijke van het dwaze gedoe; de humor ook, die niet altijd een traan kan
inhouden, maar u gelooven doet dat die traan door lachen werd te voorschijn geroepen.
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Het hoogst zouden wij van al deze bonte tafereeltjes de Parijsche stellen, die ons
D a u d e t voor den geest roepen. Het laagst schatten wij het eerste verhaaltje, dat
avontuur van den eerzamen Zangvogel. Wekt het niet den schijn, dat geschiedenisje
als No. 1 van den bundel, als ware hier een lokaas van bedenkelijk gehalte vooraan
geplaatst om zeker slag van lezers te trekken, die overigens in dit dikke deel maar
weinig piquants en dus niet veel van hun gading zullen vinden? Doch dat daargelaten,
mag worden gezegd dat wie smaak heeft in heel-goed vertelde, zeer-nauwkeurig
geobserveerde kijkjes op het leven in Holland en in Parijs; wie houdt van dergelijke
heel smakelijk opgedischte kleinigheden; hier te kust en te keur vindt wat hij begeert.
H.S.
J a c q u e s P e r k , geschetst voor 't jong Nederland der XXe eeuw, met
onuitgegeven prozastukken, gedichten en portretten van den dichter, door
B e t s y P e r k . Tweede druk. S.L.v. L o o y , Amsterdam, J.
R e d d i n g i u s , Hilversum 1902.
In de October-aflevering van Onze Eeuw (1902) bespraken wij het eerste stuk van
dit werk, waarin meer de schrijfster aan het woord was en van den schrijver slechts
enkele fragmenten werden meegedeeld. In dit tweede stuk worden uitsluitend
‘nagelaten historische en wijsgeerige artikelen van den dichter’ en ‘proeven van
prozastijl’ gegeven.
Het getuigt zeker van de groote piëteit der tante, dat zij dit alles zoo zorgvuldig
gerangschikt heeft uitgegeven. Of het alles de moeite waard was? Ook de fragmenten
uit: ‘De Familie Perk op reis’, een soort journaal? Zijn dit niet eigenlijk studies, ter
oefening geschreven, door den auteur niet voor openbaarheid bestemd?
H.S.
Va n E l r i n g . Gedichten. 's Gravenhage, Va n d e r H a a r en v a n
K e t e l 1902.
Er is heel veel leelijks in dit dichtbundeltje:
Vriendschap vermoordde het hoogste geluk.
Haat van een broeder smeet vadermin stuk.

Er zijn ook verzen in, die aan van A l p h e n 's kindergedichtjes doen denken:
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Mij lokt de vrijheid, lokt de vrede,
Mij wekt het ijzren plichtbesef,
Dat ik met wijsheid en met rede
Mij tot een vrijen geest verhef.

Ook zijn er strofen, die aan C h r e t i e n n i , ‘den populairen coupletzanger’,
herinneren. Zoo dit, waar een kermis beschreven wordt:
De kop van Jut, waarop men slaat;
Hier het electriseeren,
En ginds op ijzeren koeken gaat
Zijn spierkracht men probeeren.
De bioscoop moet schittrend zijn.
De schiettent praalt met een fontein.

Niet waar, daar hoort een deun bij? Nog zijn er blanke verzen, die
willekeurig-afgekapt proza schijnen:
Ver was de woning
Van 't gruwlik gedrocht,
Door het donkere land van de lommer
In de hijgende hei.
Maar machtig was S i e g f r i e d 's moed;
Fris en feestelik
Stemde zijn eigen stoutheid hem.

Bovendien vindt men er onbeschrijfelijke fraaiigheden als ‘Tamboerijnendans’:
Gij, die daar klep, klarr klep klarr klep
In een rep,
Met een mep,
U ter neder slaat,
En weer opwaarts gaat;
Op de maat
Der muziek, een wervling ras,
Op den trappeltrippelpas
Reit ten dans, brieng brieng,
Tot wie hoort, rieng, rieng.
Welke min Koningin
Uw gezin?

Ja, welke? welke?
In overigens niet-onaardige gedichtjes (als Dagvlinder) stuit men op
allerongelukkigste wendingen, waar het beestje zelf zegt:
'k Schijn geweven uit het leven
Aan den hoogen tinteltrans.
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Malligheden ook geeft deze bundel als de Ode ‘aan Darwin’, tot wien de dichter
zegt: het moge u geringe hulde wezen dat ik uw grootheid met mijn lof begroet, want
d'eerzuil, aan uw eigen hand ontrezen (sic!), ontvliedt den blik der menschen aan
haar voet...
Ik wil nochtans aan u mijn loflied zingen,
Als eereschuld der dichterlijke lier
Wijl nog geen ode tot mij door kwam dringen
Aan het door u ontstoken wijsheidsvier.

Malligheid ook, waar hij aan zijn meisje zegt dat 't geen waarmee zij onherstelbaar
hem als minnend man gegriefd heeft, dit is:
dat ik u niet meer achten kan.

En nu zijn er wel enkele betere verzen, zooals dat krachtige ‘Spooknacht’:
Mijn schip is een drijvend' Aeolusharp
En de stormen bespelen de snaren ..

maar het ‘ubi plura nitent’ vindt hier toch geen toepassing. De vlekken zijn te vele,
te groot en te grof.
H.S.
Charakterköpfe aus der Antiken Literatur. Fünf Vorträge von E d u a r d
S c h w a r t z . Leipzig Te u b n e r 1903. (2 Mk.)
‘Wer einmal die Grenze überschritten hat, weiss sich der eigentümlichen Erfahrung
zu erinneren dass ihm die Leute im fremden Lande einander zum Verwechseln ähnlich
vorkommen; es gehört schon langer Aufenthalt und eine den ersten Eindruck
ignorierende Übung im Beobachten dazu, individuelle Umrisse aus der allgemeinen
Gleichmässigkeit bestimmt und scharf heraus zu nehmen. Die grosse Menge des
gebildeten Publikums verhält sich zu den antiken Literaturen nicht anders’.
Deze woorden, waarmee de eerste der vijf schetsen van dezen zeer lezenswaardigen
bundel beginnen verduidelijken de beteekenis van zijn ietwat Schablonenartigen
titel. Het is er prof. S c h w a r t z niet om te doen uit ‘stroomingen’, mouvements,
milieu's, omstandigheden en volks-lagen een stuk literatuurgeschiedenis mechanisch
te construeeren, of de in hun eeuwen-verren afstand van zelf eenigszins vage
persoonlijkheden der oude schrijvers tot groepbeelden ter verduidelijking van bepaalde
literarische vormen - drama, epos, historie - te doen ineensmelten. Hij wil de
persoonlijke belangstelling zijner moderne lezers winnen voor persoonlijk
geestesleven in de Oudheid, en teneinde door vergelijking zijne karakters duide-
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lijker te doen spreken, schetst hij ze meerendeels in tegenstellingen: H e s i o d u s en
P i n d a r u s , T h u c y d i d e s en E u r i p i d e s , enz.
Al zijn natuurlijk niet al deze karakterschetsen van gelijke waarde, en al zullen
zij, die door dagelijkschen omgang met de Ouden vertrouwd zijn geworden, niet in
ieder beeld die trekken van 't origineel terug vinden, die hun het dierbaarst zijn, toch
zijn deze Charakterköpfe de kennismaking overwaard. S c h w a r t z schreef ze opdat
ook door zijne medewerking bij zijne landgenooten ‘de vage gestalten van de
Idealtypen der klassieke oudheid zich mochten verdichten tot levende individuën.’
In ons vaderland - waar ook zelfs die ‘Idealtypus’ meer en meer dreigt te vervluchtigen
- kunnen boeken als deze bundel dienen om het welhaast onbekende weer bemind
te maken, en, wellicht, ook onze philologen opwekken tot dergelijken vruchtdragenden
arbeid.
Het is hier niet de plaats uitvoerig ieder hoofdstuk uit den bundel van S c h w a r t z
te bespreken. De titels duiden den gang zijner gedachten duidelijk genoeg aan.
H e s i o d u s en P i n d a r u s zijn de dichters van Boeotië, de een van den boerenstand,
de ander van den machtigen adel; T h u c y d i d e s en E u r i p i d e s de profeten der
Aufklärung, de ernstige, waarheidslievende zonen van het rationalisme; in S o c r a t e s
en P l a t o treden uit den ontzaglijken rijkdom van gaven hier vooral twee beginselen
op den voorgrond: het onverwoestbaar recht van het individueel geweten, gepredikt
door S o c r a t e s , en de onsterflijke macht van het persoonlijk zielsgeloof verkondigd
door P l a t o . Overal stelt de schrijver duidelijke, welgefundeerde opvattingen in de
plaats van de vage voorstellingen gewekt door Schlagworte als ‘die Sonne Homers’,
en ‘der Glanz des Perikleïschen Zeitalters’. Vooral de eerste schets ‘Hesiodos und
Pindar’ geeft van de methode des schrijvers een aantrekkelijk beeld. Tegenover het
onpersoonlijke Homerische Epos, waar de dichter schuil gaat achter zijne stof, stelt
hij H e s i o d u s als den eersten Griekschen dichter die ‘sein Ich stark genug empfand
um es der Welt offen zu zeigen’, flauwelijk nog - ondanks het verhaal van de
openbaring door de Muzen op den Helicon hem gegeven - flauwelijk nog in de
Theogonie, die slechts dogmatische traditien weergeeft in sterk traditioneele, door
't gebruik gehuldigde Homerische taal; maar krachtig en zelfbewust in dat
merkwaardige Evangelie van den Arbeid, de ‘Werken en Dagen’, een boek dat de
geheele praktische levenswijsheid van den Boeotischen boerenstand samentrekt
binnen den horizont van des dichter eigen leven.
Het is eene gelukkige greep van S c h w a r t z , wanneer hij
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tegenover H e s i o d u s , - den dichter der Boeotische Boeren, wiens stroeve verzen
de vereelte hand verraden van een man, die den ploeg gemakkelijker hanteert dan
de lier - den grooten Boeotischen dichter plaatst wiens liederen in anderen tijd, immers
ruim twee eeuwen later, geboren niet meer spreken van den arbeid des akkers, maar
de hooge idealen lezingen van den rijken edelman, die den roem en de kracht zijner
gëerfde noblesse vermeerdert in spel en arbeid der athletiek, P i n d a r u s , den zoon
des Adels, wien zijne edele afkomst het vergunt met de vorsten van Cyrene en
Syracuse op voet van gelijke te verkeeren. De persoonlijkheid van den dichter van
Thebe - zijne verhouding tegenover den nationalen oorlog tegen Perzië, zijne idealen
ten opzichte van de ontwikkeling van 't Grieksche element op Sicilië, de geheele
levensopvatting eindelijk van dezen afstammeling van een oud geslacht, die telkens
in botsing kwam met de sterk wassende democratische overtuigingen der vijfde eeuw,
dat alles wordt door S c h w a r t z levendig en met vaste hand geteekend. Maar juist
omdat wij de zaakkennis waardeeren van welke de teekening getuigt, verbaast ons
de einduitspraak: ‘Pindar ist kein grosser Dichtergeist.’ Immers, wat den vorm van
P i n d a r u s ' gedachten aangaat, dien S c h w a r t z - zelf een hater van ‘Schlagworte’
- eenvoudig met den term ‘konventionnell’ vonnist, vragen wij ons af, of het
gemakkelijk zou zijn een Griekschen dichter te noemen, in wien de bronwel van het
poetisch aanschouwen onuitputtelijker dichterverbeelding, forscher woordenbouw,
kleuriger beeldspraak heeft te voorschijn gebracht. En wat den geest van P i n d a r u s '
poëzie betreft, ook S c h w a r t z zou tot warmer erkenning van des dichters geheel
éénige gaven zijn gekomen, indien hij niet al het licht had doen vallen op P i n d a r u s '
verhouding tot de menschen, maar daarnaast had gelet op de diep religieuze
overtuiging die het fundament is van zijnen poëtischen arbeid.
Intusschen, verschil van meening sluit de waardeering niet uit. Ondanks verschil
van opvatting op allerlei onderdeelen zal het boek van Schwartz ook Hollandschen
lezers behagen, en men zal den geleerden schrijver om de wille van veel
oorspronkelijks zijn ietwat gedwongen modern doen, zijne gallicismen en gezochte
parallellen gaarne vergeven. En indien eens twijfel aangaande de juistheid zijner
waardeeringen mocht rijzen bij sommigen onzer, wie weet, of dan niet nog eens ter
contrôle een vergeten Plato of Euripides uit de kast wordt gehaald, en het oude boek
na jaren weer eens ingekeken aan zijnen bezitter 't gelukkige besef geeft, dat niemand
al zijn Grieksch voor goed verleert.
K.K.
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C a r m e n S y l v a . Sprookjes eener Koningin. Vertaald door Mevr. B.
d e G r a a f f v a n C a p e l l e . - L.J. Ve e n , Amsterdam.
Wanneer wij sprookjes vertellen, dan zijn de luisterende kinderoogen om ons heen
als wonderspiegels, in welke wij ons oordeel lezen. Zij stralen van nieuwsgierig
verlangen, zoodra wij beginnen; onrustig flikkeren zij als de angst der kleine
luisteraars wordt gespannen door de hachlijke gevaren van ons verhaal; een wazig
floers verhult hun klaren glans als de droefheid komt die toch niet uit mag blijven,
en o welk een zonnige vreugde licht uit die wonderspiegels als in 't blijde eind ‘alles
goed afloopt’!
Zal het zoo ook gaan wanneer we aan onze kleinen deze sprookjes eener Koningin
voorlezen? Ik weet het niet. Kinderen zijn op het gebied der verdichting, in de
sprookjeswereld, strenge deskundige rechters. Zij weten, volgens een wetboek aan
hen alleen bekend, wat een aardmannetje wèl, en wat hij niet kan doen. Zij weten,
hoe sprookjesprinsen praten, en bemerken wondergauw of alles ‘echt’ is. En zoo
vrees ik, dat bij menig sprookje uit dezen bundel de oogen der luisterende kinderen
die ongeloovige, of onzeker dwalende uitdrukking zullen aannemen die voor vertellers
het ergste vonnis is. De kinderen zullen te zeer merken dat het verhaal ‘bedacht’ is:
ze zullen geen oogenblik denken dat de verhaalster ‘er zelve bij is geweest’. Soms
ligt de moraal er zoo dik op, dat een kind reeds bij 't begin de lust tot luisteren vergaat.
Soms verhalen de sprookjes ons in verdichten vorm 't ware levensleed der dichteres
op den koningstroon, die alle smart zou willen heelen, indien ze het slechts vermocht;
en dat zijn voor ons volwassenen treffende verhalen, maar de kinderen grijpt dat leed
niet zoo aan. Maar vaker nog - en dat is het ergst - hapert er wat aan dé verdichtende
fantasie der schrijfster: 't is of we die hooren zwoegen onder 't verhaal; zij ontbeert
den snellen wiekslag van de sprokenverdichting, zoekt daarvoor vergoeding in 't
opstapelen van wonderbare gebeurtenissen, maar al worden zoo de vertellingen
wonderverhalen, wij wachten vergeefs op ‘Zitherklang und Zwergenlieder’, op de
‘Blumen, kühne Wunderblumen, Blätter breit und fabelhaft’ van het waarachtige
‘Märchen.’
Natuurlijk geldt deze opmerking niet alle vertellingen in gelijke mate. De
‘Aardmannetjes’ zullen de kinderen wel boeien, de grootere jongens zullen het
krijgsverhaal uit den Turkschen oorlog, dat ‘Halt! Werda?’ heet, wel echt Rumeensch
vinden, de vertelling van de schoone en heldhaftige Maroeka zullen de meisjes niet
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zonder hartklopping lezen; en wij zouden zeker nog in vele andereverhalen het talent
kunnen waardeeren, waarmee de Duitsche vorstin navertelt wat zij van de Zigeuners
heeft gehoord, indien de vertaling in zuiverder Hollandsch en losser, frisscher stijl
geschreven was.
K.K.
P. B i e s t e r v e l d . Het echt menschelijke. (Rotterdam, D.A D a a m e n ,
1902.)
Wij mogen het ons toegezonden geschrift van den nieuwen hoogleeraar aan de vrije,
gereformeerde Universiteit te Amsterdam niet ter zijde leggen. Het ontleent zijn
belang daaraan dat wij hier den gereformeerden godgeleerde hooren niet over
kerkelijke belangen of over theologie in den engeren zin des woords, maar over ‘het
echt menschelijke’ dat alleen door het christelijk geloof tot zijn recht komt. In goeden
stijl, soms wat te rhetorisch en bloemrijk, handelt de schrijver voor een ‘christelijk
publiek’ over de ware humaniteit.
Het valt mij eenigszins moeilijk dit werkje te beoordeelen, omdat ik de daarin
verkondigde beginselen grootendeels beaam, maar het mij aan de andere zijde in de
uiteenzetting veelszins schijnt te kort te schieten. Gaarne erken ik er menige schoone
bladzijde; ik denk aan die over den zondeval pag. 94 vlg. veelal door Milton
geïnspireerd; en treffende opmerking in gelezen te hebben. Maar in drieërlei opzicht
ben ik niet bevredigd. Vooreerst schijnt mij gebiedende eisch, dat in een dergelijk
geschrift één hoofdgedachte de draad zij dien wij telkens terugvinden. Nu kan men
zeggen dat dit hier de gedachte ‘humaniteit’ is. Maar die is te zwevend, te onbepaald
gelaten om ons op de vele terreinen waardoor de schrijver ons heenjaagt, den weg
te wijzen. Dan komt het mij voor dat ook wie schrijft voor een ‘christelijk publiek’,
waarbij hij dus 't een en ander als vaststaande kan aanmerken, toch daar niet te veel
op moet rekenen. Een dergelijk geschrift moet dienen ter bevestiging van 't geloof,
waarvan het den inhoud tot het bewustzijn brengt. Dit geschiedt niet, tenzij men de
ideeën ontvouwe, omzette, vertale. Een zin als die p. 101 ‘die solidariteit, die
natuurlijke en die bondsmatige eenheid van het menschdom verklaart de
gemeenschappelijke schuld’, behoeft meer verklaring dan ze die bevat. Eindelijk
vooral acht ik dat de schrijver veel te veel, en daaronder, helaas, ook te veel halve
kennis omhaalt. Een hoogleeraar mag niet meer zoo oppervlakkig spreken over
Buddhisme en Islam, over P l a t o en K a n t als hier telkens geschiedt. De beide
eerste hoofd-
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stukken wemelen van onjuistheden, zij hadden achterwege kunnen blijven. Maar
zelfs op eigen terrein vergist de schrijver zich soms. Is alleen voor gereformeerden
‘de wet Gods de regel voor het nieuwe leven?’ p. 123. Die tertius usus legis is ook
luthersche leer.
l.S.
J a n M a c l a r e n (Dr. J o h n Wa t s o n ). Het leven van Jezus, vertaald
door Ds. S.A. B a l j o n . Utrecht C.H.E. B r e i j e r , 1902.
Royaal uitgegeven, fraai gedrukt, door platen opgeluisterd: ziehier een Leven van
Jezus voor het salon. Indien nu het Evangelie gepredikt moet worden aan alle
kreaturen en in alle talen, waarom ook niet aan de salon-kreatuur in litteraire taal?
Het zou ons wel zijn, indien het waarlijk het Evangelie ware. Maar is dit Jezus, wiens
leven begint met een ‘idylle’, die ‘bij iedere gelegenheid zich gedroeg op gepaste
wijze’, van wien ons ‘verstand’ altijd zegt ‘goed gehandeld’? Waarlijk om onzen
Heiland te beschrijven is een andere pen noodig dan die, welke de ‘Harten van goud’
van Drumtochty heeft geschetst. Wij hebben M a c l a r e n in 't begin gaarne gelezen,
maar zijn zoetelijk gedoe is toch te veel geworden, en over den Heiland wenschen
wij hem niet te hooren.
De vertaling is mislukt. Telkens krijgen wij den indruk: hier is de rechte uitdrukking
niet gevonden, en menige zin is onzin geworden.
l.S.
Levenservaring door A.T. met een woord uit het hart door E. S n e l l e n .
Arnhem H.B. B r e i j e r e n Z n . 1902.
Wanneer een ‘begaafde schrijfster’ in een ‘voortreffelijk boekje’ ‘diep en klaar’ (ik
haal woorden van den inleider aan) van haar levenservaring getuigt, dan is het feit
dat die levenservaring een christelijke is, en het boekje dus een pleidooi voor het
christelijk geloof, een stichtelijk geschrift, geen reden om het niet tot de letterkunde
te rekenen. Inderdaad hebben wij hier een ‘voortreffelijk boekje’, vol van rijke
gedachten en opmerkingen die het kenmerk dragen van uit eigen denken en gevoelen
geboren te zijn. Wel is waar doet de titel eenigszins iets anders verwachten dan de
inhoud geeft, want wij krijgen hier geen confessies, geen beschrijvingen van
persoonlijke, innerlijke ervaringen te lezen. Maar de beschouwingen en
uiteenzettingen getuigen niet alleen van veel kennis en nadenken, maar ook van een
vastheid van geest, die in het christelijk geloof inhoud van het leven en maatstaf van
de
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verschijnselen gevonden heeft. Op dien grondslag, en tot dat middelpunt steeds
terugkeerend, spreekt de schrijfster over allerlei dat onzen tijd beweegt, over
scepticisme, pantheïsme, socialisme, maar ook over ‘de realiteit der goddelijke
dingen’ (p. 46); gedachten wekkende en aan het dwalende gevoel leiding gevende.
Geen samenhangende redeneeringen maar veeleer wat de Franschen noemen ‘des
jets de pensée’.
Wat de vrij uitvoerige inleiding van Dr. S n e l l e n betreft: een ‘woord uit het hart’
kritiseert men niet, trouwens kan men het ook wat vreemd vinden het als zoodanig
aan te kondigen. Ik vermeld het dus geenszins om mijn instemming met of afwijking
van wat daar te lezen staat uit te spreken: maar ik wil wijzen op een zestal pagina's
beginnende p. XXX ‘wat maakt den christenprediker?’ bladzijden waaraan niet zoo
heel veel ontbreekt om als een klassiek stukje te blijven leven. Trouwens weet ik
wel wat zij daarvoor missen: bij den gloed en de innigheid moest de gang meer
logisch en de improvisatie niet telkens door anecdoten en litteraire herinneringen
afgebroken zijn. In elk geval: het boekje en zijn inleiding kunnen veel goed doen.
l.S.
A r i e v a n Ve e n . Een Dominees-vrouw. Roman in 2 dln. Haarlem.
V i n c e n t L o o s j e s 1902.
Dit had een mooi boek kunnen worden - als de schrijver het zich niet zoo gemakkelijk
gemaakt had.
Het is een behandeling van dit schoone en diepe thema: dat de mensch soms
opwekker wordt van de zonde zijns naasten, door hem die liefde te onthouden, waarop
de naaste recht heeft, en dat, als de zonde dan bedreven is, hij zijn naaste niet heeft
te veroordeelen, maar volkomen heeft te vergeven, uit welke ridderlijk aangeboden
en kinderlijk aanvaarde vergiffenis dan een krachtige liefde gaat ontspruiten. En dit
echt-menschelijke zieledrama wordt hier naar den eisch afgespeeld door slechts
weinig personen, die van het begin tot het eind onze aandacht vragen.
Als nu die personen maar onze aandacht verdienden, als het maar menschen waren!
Maar dat zijn ze zeker niet, hoewel het mij niet duidelijk is, wat ze dan wèl zijn.
De dominee heet een man van de studeerkamer, die verslaafd is aan goudsche pijp
en dogmatiek - en liefst nog wel aan de transsubstantiatie! Waar we dus een stoeren
denker meenden te zullen zien, misschien meedoogenloos, maar dan toch
scherpbelijnd en forsch, daar krijgen we echter een sukkel te zien,
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een prent van een vent, met nog minder dan karnemelk in zijn aderen. Zijn vrouw
zal daarentegen moeten zijn een echt vrouwelijke vrouw, die leeft voor liefde alleen.
Maar we krijgen te zien een weëig, passief wezentje, dat niets kan dan zich vervelen.
Dan komt de ingenieur, die op 't Hollandsch dorpje een spoorweg komt aanleggen.
Dit is een miniem Don-Juannetje, die in de pastorie komt, of er is - en eindigt met
de domineesvrouw tot overspel te verleiden. Dan komt, als een deus ex machina,
een orthodox ouderling den dominee bekeeren, en na een ziekte der domineesvrouw,
beginnen de dominee en zijn vrouw een nieuw huwelijksleven. Daaromheen veel
borrelpraat op de dorpssocieteit, oneindige expectoraties - en 't is niet altijd duidelijk
of de schrijver dan wel de hoofdpersonen die vervelende beweringen op hun rekening
hebben - en, klaar is de roman.
Werkelijk de schrijver heeft het zich te gemakkelijk gemaakt. Hij was blijkbaar
blij met zijn thema en heeft toen met erg opzichtige kleuren een tafereeltje in elkaar
gezet, dat alleen zij levendig en interessant zullen noemen, die het interessante leven
niet kennen.
Toch geeft het vinden en het vasthouden van het thema de verwachting van dezen
schrijver dat hij ons nog wel een goeden roman kan geven - als hij wat meer bekend
is geworden met het zieleleven van echte menschen.
G.F.H.
Vlaanderen, Maandschrift voor Vlaamsche Letterkunde, onder redactie
van S t i j n S t r e u v e l s , H e r m a n Te i r l i n c k , E. d e B o m , A.
Ve r m e y l e n , A. H e g e n s c h e i d t en P. v a n L a n g e n d o n c k . 1e.
aflevering. C.A.J. v a n D i s h o e c k , Bussum.
Dat was te verwachten dat de Vlamingen, zoo lang reeds te gast in de Nederlandsche
tijdschriften, eindelijk een eigen tijdschrift zouden oprichten; en het is een reden van
verheuging nu zij hiertoe zijn overgegaan. En vooral, nu zij het zóó voortreffelijk
gedaan hebben, als zij het deden. Want, al was er nog geen woord Vlaamsch
geschreven, dan zou deze eerste aflevering van het nieuwe maandschrift ons
verzekeren, dat de Vlaamsche Letterkunde niet alleen reeds een verheugend feit is,
maar ook zulk een apart karakter vertoont, dat zij een bizondere roeping voor het
eigen volk vervult.
Want het was wel heel aardig zoo'n frisch, Vlaamsch stuk in een Nederlandsch
tijdschrift te lezen, maar het kon zich toch nooit
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geheel ontdoen van het karakter: te zijn een exotische aardigheid, een versnapering
op het gebied van het dialect.
Maar nu komt, voor wie zulks nog noodig was, deze eerste aflevering van
Vlaanderen bewijzen dat het hier niet gaat om de naieve welluidendheid van 't
‘zoetgevooisde Vlaamsch’ maar om de eigen letterkunde van het eigen volk. S t i j n
S t r e u v e l s opent voortreffelijk met zijn Joel, en ik herinner me niet veel beter
werk van hem gelezen te hebben. Hoe veel dieper en mystieker is daarentegen
H e r m a n Te i r l i n c k in zijn verbazendwekkende schets Het Gesmoor, en hoe
brengt hij ons weer opeens in die bizondere stemming waarin zijn prachtige bundel
De Wonderbare Wereld ons verplaatste. En met welk een zelfbewustheid zonder
aanstellerij spreekt A u g u s t Ve r m e y l e n , in zijn kroniek Iets over ons, over hun
doel en roeping. Daarnaast verzen van K a r e l v a n d e Wo e s t i j n e , R e n é d e
C l e r c q , E d m . v a n O f f e l , W i l l e m G i j s s e l s , C a e s a r G e z e l l e en
P r o s p e r v a n L a n g e n d o n c k , bijna alle welgelukte natuurbeschrijvingen en
waarvan v. L a n g e n d o n c k 's Het Woud mij het beste schijnt.
Een schoon slagen krone dit dappere begin en geve dezen mannen van ‘Vlaanderen’
die de Vlaamsche spreuk in toepassing brengen:
Ieder vogelke
Zingt zijn eigen vooizeke.

ook te roemen in die andere:
Wij wilden wat was recht
en wonnen wat wij wilden.

G.F.H.
S a r a h G r a n d . Wakker Gekust. Uit het Engelsch door J o s e p h i n e
A.L. 2 dl. Utrecht. J.G. v a n Te r v e e n en Z o o n .
Engelsch, zuiver Engelsch is dit verhaal van de bekende schrijfster van Heavenly
Twins. De lezer leeft hier tusschen den landadel van een mooie streek in een uithoek
van Engeland. Er zijn daar dames te veel en heeren te kort, verder afternoon tea's en
copieuse diners aan de orde van den dag, en men komt nooit uit de stramme
fatsoenlijkheid dier eigengerechtigden. Zeer aantrekkelijk is het karakter van een
impulsief meisje dat doet wat ze denkt en zegt wat ze voelt, en daarbij frisch denkt
en eerlijk voelt. Zij, die lieve Babs, is werkelijk prachtig. Maar voor haar moet men
dan op den koop toenemen niet alleen al die dinners en tea's maar ook een
melodramatischen ploert, die met een soort
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tooverdrank wonderlijke dingen weet klaar te spelen, en die zelf een mengsel is van
fatsoenlijkheid, humor en de zwartste ondeugden - quite English! En bleef het daar
dan maar bij. Maar neen, dan moet men er ook nog op den koop toe bijnemen een ja heusch het staat er! - een heks, zoo'n soort Zigeunervrouw, een kaartlegster, die
geheimzinnig verschijnt en geheimzinnig verdwijnt! En daar omheen een groep
uitstekend uitgebeelde Engelschen, zoodat men dan weer geneigd is dit boek voor
een tamelijken Dickens te houden. Vooral ook door de aardige en pittige opmerkingen
waaraan het rijk is, als: ‘in het gewone leven zouden zij elkaar nooit gezocht hebben,
maar er schijnt tusschen verliefde menschen een soort onbewuste sympathie te
bestaan. Zij kunnen zich niet voor elkander verbergen. Een soort teeken is er aan hen
en onwillekeurig gaat er van den een naar den ander een geleiding, die hen verbindt
in dergelijke omstandigheden, welke contrasten zij ook overigens zijn mogen. Het
halve genot van liefdesgeschiedenissen ligt in het redeneeren er over; dat genieten
kent zelfs hij die hopeloos liefheeft’ (II bl. 143).
Op 't slot verschijnt er dan ook nog een sympathieke feministe en eindelijk gaat
de beste helft van 't gezelschap een reis om de wereld maken, en de fatsoenlijke ploert
in the House of Commons. Zooals men ziet, quite English!
G.F.H.
J.B. M e e r k e r k . Gerechtigheid. Een roman in 2 dln. Sneek. J.F. v a n
Druten.
Nu, als ik 't dan zoo maar mag zeggen, dan schijnt mij deze roman wel een beetje te
plebeïsch.
Daarmede bedoel ik niet dat hij saai, angstig of te weinig dramatisch geschreven
is, integendeel, dit werk is vlot gedaan, uit pure overtuiging en 't vuur is niet van de
lucht. Het regent interessante voorvallen en karakters. De lezer oordeele: een jonge
dominee, zoo fanatiek dat C a l v i j n er een lammetje bij is en To r q u e m a d a zijn
meester gevonden heeft; een landheer, die als een vader zorgt voor de 215 monden
die op zijn landgoed puur leven van nectar en ambrosia; officieren, die alleen doen
aan eer, bitteren en rijke huwelijken sluiten; een notaris, die om de clandisie met
iedereen mooi weer speelt; een adellijk advocaat die aan vrije liefde en
gevoelsocialisme doet, en dan het peil der Tweede Kamer gaat verhoogen; een ideaal
van een materialistisch doctor; een conventioneel dichter met zulk een verleugende
ziel en zoo vol schurkestreken dat de schrijver meent hem onder dak te moeten
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brengen in de Roomsche kerk; jonge meisjes die leven van pure zelfverloochening
en andere die altijd op kransjes kwaadspreken enz. enz. Dit waarborgt schokkende
tafereelen als daar zijn: volksvergaderingen met gebroken beenen en ingeworpen
ruiten; rechtszittingen waarbij geestdrijvers psalmen zingen; onthullingen van allerlei
aard en als clou: de moord van den edelen landheer die als martelaar sterft, geveld
door een boerenjongen, tot fanatisme opgezweept door de donderende preeken van
den dominee.
Te plebeïsch is dit alles, zooals de wijsheid die een jongen, voor het eerst achter
een glas bitter gezeten, uitslaat tegenover zijn vrienden, de wijsheid: ‘nu je moet ze
maar kennen, zooals ik ze ken!’ te plebeïsch is. Want een plebeër weet alles en
beoordeelt alles. Hoe zwak schijnt tegenover hem de geestelijke aristocraat, die alles
niet zoo glashelder vindt, en die, tot welken stand hij ook behoort, zich wacht voor
het hooge woord.
De schrijver heeft dit blijkbaar gevoeld en teekende ons in A d a zulk een
geestelijke aristocrate, die in haar dagboek schrijft: ‘ik heb zóó lang al nagedacht
over het wonderbare leven, maar de raadselen niet kunnen ontwarren, waarin we
zijn.’ Waarom zegt de schrijver echter van dit dagboek: ‘het zal binnenkort in zijn
geheel worden aangeboden, aan wie thans iets van haar leven hebben leeren kennen’
(bl. 155, 156), waarom het niet liever in den roman verwerkt? Hij had ons dan wat
tale Kanäans, die we in Multatuli wel kunnen naslaan, kunnen sparen, en dan hadden
wij in plaats van die al te schelle tegenstellingen en schrikwekkende voorvallen wat
fijner karakterontleding gehad. Het publiek is wel verzot op een verzameling rariora,
maar een schrijver, die zoo vlot en frisch kan werken als deze, geve ons menschen,
menschen.
G.F.H.
G u s v a n d e M e e r . Hugo. Amsterdam, C o h e n e n Z o n e n .
Uit de lectuur van dit boek kan de lezer tot de conclusie komen: dat het voor een
kantoorman gevaarlijk is naar aanleiding van de Mahâbhârata te jubelen: ‘U, Indische
taal heb ik bestudeerd met zoete lust... als een minnaar,’ als hij er straks na moet
zuchten: ‘ik heb in allerlei wetenschap geliefhebberd, ik heb van alles gedaan, maar
alles even slecht’, (bl. 70, 206), en de welwillende lezer dan moet toegeven: ‘treurig,
maar waar’;
of: dat als sommige schrijvers het hebben over Romijnen, zij

Onze Eeuw. Jaargang 3

321
dan niet denken aan leden van het geslacht Romijn - zoo ging het nl. mij - maar aan
een volk in Italië (bl. 201);
ook: dat als een kantoorman erg aan lager wal is geraakt en zijn tafelgenoot in de
gaarkeuken - die zijn geld verdronk en nu een dubbeltje te kort komt - van hem een
dubbeltje wil leenen, hij dan dezen geen rijksdaalder moet geven, vooral niet als ‘die
rijksdaalder was de kleinste helft van het lommergeld voor zijn horloge’ en de kans
bestaat dat straks die tafelgenoot geweldig dronken wordt opgebracht door een agent
van politie (bl. 264-267).
Overigens behoort men een reeks beleefde buigingen te maken voor dit boek; één
voor den levendigen stijl en den door vele puntjes telkens afgebroken verhaaltrant;
één voor de inderdaad humoristische, beredeneerde inventaris van de verscheiden
exemplaren van het Genus: kantoorklerk (bl. 72-78); en één voor 't woord van H u g o :
‘B r o w n , we moesten ons afwennen zoo zonder eerbied over vrouwen te spreken...’
Maakt de lezer bij deze buiging de restrictie dat het hem spijt dit gulden woord eerst
op 't einde van 't boek te hooren, terwijl vele der 238 voorafgaande bladzijden van
dien eerbied niets willen weten, dan trooste hij zich met 't oude: beter laat dan nooit.
G.F.H.
S o p h u s M i c h a ë l i s . Giovanna en Aebelö. Uit het Deensch door D.
L o g e m a n -v a n d e r W i l l i g e n . Haarlem. V i n c e n t L o o s j e s
1902.
Als men zich wee gelezen heeft aan de slappe thee van eenige der jongste,
Hollandsche zgn. romans, dan is het lezen van deze twee middeleeuwsche novellen
als een dronk vurigen wijn.
Derhalve geen lectuur voor jonge gemoederen, want hen zou die vurige wijn te
hevig doen blozen, maar genietbaar voor hen, wier hart rustig blijft slaan bij het
aanschouwen van het wilde, hartstochtelijke leven. Want wild en hartstochtelijk is
dit middel-eeuwsche leven. Wild is de natuur en wild zijn de karakters uit A e b e l ö ,
de Deensche novelle die - naar P o l d e M o n t in zijn uitstekende voorrede terecht
opmerkt - ons ‘verplaatst uit onze gewesten in een land van zeeën en rotsen, uit onzen
tijd van tucht en orde en veiligheid en braafheid in een tijd van ongebreidelde vrijheid
en stout durvende passie.’ Hartstochtelijk zijn de figuren uit G i o v a n n a , zooals de
Renaissance hartstochtelijk was in het zich geheel uitleven, in het minachten van
ascetisme en tucht, en in het geheel opgaan in een hyper-artisticiteit.
Met groote dichterlijke kracht heeft M i c h a ë l i s dit leven
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geteekend meer als dichter dan als historicus. Vandaar dan ook dat hij dit leven te
mooi maakt. Ook waar hij met realistische kleuren die halfwilde roofridders en
condottieri teekent, idealiseert hij ze onwillekeurig. De lezer gevoelt dat de schrijver
terug wil naar dien gulden tijd toen de menschen ‘geen vrees, geen ziekelijken
godsdienst kenden’ (bl. 432). De oude Sirenenzang klinkt ook hier: terug naar de
natuur! Wie het eenzijdige en daarom verleidelijke van dien zang kent, hij kan
genieten van die dichterlijke natuurbeschrijvingen, zonder dien tijd met zijn te felle
contrasten en natuurvergoding terug te verlangen. Want hooger dan het slechts
natuurlijke leven staat het geestelijke leven dat weer natuurlijk is geworden.
G.F.H.
Wijding. Verzen van R i c h a r d d e C n e u d t . Uitgegeven in het jaar
1902 door C.A.J. v a n D i s h o e c k te Amsterdam.
Het is zeer jammer voor den Heer d e C n e u d t , dat hij zich geroepen achtte dit
dikke boek (220 blz.) met wat hij verzen noemt te laten drukken
Want ik geloof wel, dat verdriet over huiselijke onaangenaamheden (blz. 69 vlgg.)
en over de listige wereld waarin hij leven moet, hem veel heeft doen lijden, maar
daarbij weet ik ook zeker, dat dit gevoel geen aanleiding heeft gegeven tot1) eenigerlei
kunstgeboorte.
Onze tijd schijnt er een te zijn van uitersten, waarin men maar zelden aantreft
menschen, bij wie, zooals P e r k mocht zeggen van Mathilde:
‘Een klaar verstand streek over diep gevoel,
‘Gelijk een vlotte beek langs bloemen heen.

1) Er zijn wel eenige goede regels te vinden als:
‘en alle dagen zullen zijn als deze,
en alle smarten als deze ééne smart (p. 120)
of
Zoo laat het stervende zonnelicht
iets van zijn luister in al de dingen ...
Alleen in de zielen der menschen kan
het stervende licht niet dringen’ (124)
of dragelijke verzen en sonnetten (p. 150: ‘Liefde extase’; 189: Langs de Vaart.)
Maar er staat zooveel ònbeduidendheid tegenover, dat mij de slotconclusie volkomen
gerechtvaardigd lijkt.
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De hyper-gevoeligen, en de intellectomanen met hun
platte-Pannekoek-levensbeschouwing vormen, tot schade voor een gezond
schoonheidsleven de meerderheid, en veroorzaken door al te radeloos klagen en al
te redeloos redeneeren van twee kanten bederf.
Het boek ‘Wijding’ behoort tot de litteratuur der hypergevoeligen, die, zonder
opmerkenswaardig talent, vechten tegen een vijandige familie of samenleving, welke
voor-als-nog weigert, zonder nadere bewijzen, in hun kunstenaarschap te gelooven,
en deswege, tot groote verontwaardiging van den aspirant-dichter
.... vonden niet de ziel, het hart,
dat in (z)ijn verzen klaagt en schreit,
en spraken van ingebeelde smart,
gebrek aan karakter en ziekelijkheid (bl. 67).

‘Wijding’ bevat slechts décadenten-poëzie geschreven in een tot doode Rhetorica
gestolde, éens, omstreeks 1885, levend-vloeiende taal; het behoort tot de
allervervelendste boeken die er bestaan en het doorworstelende vraagt men zich met
verwondering af, waar dan toch het publiek leeft, dat zich zonder noodzaak met deze
litteratuur gelieft in te laten. Want wie op blz. 2, royaal gedrukt, leest:
‘Daar droomen veel blanke madeliefjes
‘Als witte vlindertjes, op de wei
‘Zij steken schuchter het kopken omhoog en
‘Staren naar den Mei,

en successievelijk de volgende regels aantreft op de daarachter genoemde bladzijden:
‘Veel zoete liedekens van den Mei (2)
‘en zoete streelingen van den Mei (3)
‘Kijkt in de wereld de jonge Mei (5)
‘die opengaan in den Mei (6)
‘en over dat alles de ziel van den Mei (7)
‘Zeer diep in de lanen van Koning Mei (8)
‘Mijn droefheid was niet geliefd door den Mei (9)
‘Om het leed van zijn liefste, de Koning Mei (10)
‘De jeugdige Koning Mei (11) enz.

om eindelijk (p. 171) te stuiten op deze glorificatie van het y-rijm
Wij hebben gansch alleen gestaan
In dezen bangen tijd,
Maar alles is voorbijgegaan
en weer tot rust geleid,
Wat griefde als wilde winternood
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Werd nieuwe heerlijkheid,
en de oogen van dien stillen dood
Zijn tot een Jeugd verwijd ...
Mij is gebleken; dag aan dag,
in dezen grooten strijd
wat Liefde en menschenleed vermag
en 'k heb om u geschreid (enz. nog 3 coupletten)

moet die niet meenen te zijn aangeland bij een van die herkauwende dichters, waarvan
Mevr. L a p i d o t h - S w a r t h in een harer latere quasi-sonnetten verhaalt?
En, waar de Heer d e C n e u d t geen raad meer weet den regel vol te krijgen
schudt hij de woorden reuzen, reuzig en wonderbaar uit zijn geduldige pen:
‘dat de gouden sterren bloeien zoo klaar,
‘lichten zoo hoog, zoo wonderbaar

(enz. blz. 17, 23, 38, 40, 61, 70, 75, 80, 104, 112, 119, 133, 140, 144, 152, 153, 156,
157, 167, 177, 178, 182),
of
om 't reuzig leed van vroeger dagen (blz. 2)

(enz. blz. 10, 12, 19, 31, 50, 57, 62, 68, 106, 107, 121, 132, 148, 154, 155, 156, 161);
terwijl ze gezamenlijk worden aangetroffen in den volgenden, werkelijk
reuzig-wonderbaren regel:
‘Ziet naar de boomen - van loveren zwaar
Als zingende reuzen wonderbaar’.

Dat de Heer d e C n e u d t een decadent is, ja op sommige plaatsen zich een decadent
van het decadentisme betoont, behoeft hier niet in den breede te worden betoogd;
nagenoeg elke bladzijde van den bundel is daarvoor een bewijs. De meest afgesleten
frases en rijmen moeten dienst doen om zijn boekdeel te vullen.
Herhaald aangetroffen banaliteiten als ‘leed en druk’ dat dan natuurlijk moet rijmen
op ‘geluk’ zijn aan Jan-en-Alleman ontleend; ‘Mijn stappen klinken, vreemd en
zwaar. De sterren lichten hoog en klaar’ enz. (blz. 22) en andere verzen bevatten
zwakke nagalmen van Mevr. L a p i d o t h - S w a r t h 's jeugd-verzen; De ‘lange zoen’
en de ‘zwoegende boezem’ op blz. 23 zijn uit de buurt van P o l d e M o n t 's
Claribella weggeloopen; Bij ‘De Droom’ op blz. 24 moet de Heer d e C n e u d t
maar eens lezen hoe J a c q u e s P e r k in zijn ‘Drie Liedjes’ een soortgelijk motief
tot kunst heeft gemaakt; eindelijk als om zelf ons het contrast tusschen
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waarachtige poëzie en rijmelarij te verduidelijken begint de Heer d e C n e u d t op
blz. 32 zijn 12-regelig versje aldus:
‘Daar waren twee Koningskinderen
‘Herinnert ge u 't oude lied?
‘Maar zoo innig een liefde als de onze,
‘Was stellig de hunne niet ...

Geachte Heer, wel wis en drie, stellig wij herinneren het ons maar al te goed, klinkt
het niet zoo?
‘Het waren twee conincskinderen
‘Si hadden malcander so lief,
‘Si conden bi malcander niet comen
‘Het water was veel te diep.
‘Wat stac si op? drie keersen
‘Als savonts het dagelicht sonc:
‘Och liefste comt, swemter over,
‘dat deet sconincs sone, was jonc.

Zeer geliefd bij deze decadenten schijnt de navolging van K l o o s , en wel in 't
bizonder ‘Ik was de groote Minnaar zonder ruste’ te wezen. De Heer S c h a r t e n
(zie O.E. 1902. p. 574) was ten minste zoo slim zijn versregel: ‘Ik ben de Groote
Zondaar van deez' aarde’ te veranderen in ‘wee mij, duistere zondaar van deze aarde’
omdat hij begreep, dat het niet aanging te gelijk iemands criticus, parodist en
naschrijver te zijn; de Heer d e C n e u d t het bejammerende dat zulk een schoon
vers ongedrukt zou blijven heeft het, decadentie van de decadentie, aan de vergetelheid
onttrokken in zijn:
‘Ik was een groote zondaar op deze aarde’ (blz. 195) en voegt er wat verderop nog
bij ‘Mijn Godheid stierf’.
Zondaars, heeren, zijt ge, en wel voornamelijk in de kunst, die gij met uwe
machtelooze pogingen beleedigt; men maakt nu eenmaal geen Venus de Milo uit
gruis van een stukgeslagen Apollo! Waar de Heer d e C n e u d t dan ook, niet geheel
en al ongestreeld in zijn verdriet, zingt:
‘Zij hebben genomen dat boek van mij,
‘Met voor elken traan een innigen zang,
‘en prezen de schoonheid der poezij,
‘het fraaie beeld en den mooien klank (p. 67)

begaat hij de grootste flater die maar mogelijk is; ik wil voor zijn tranen wel respect
hebben; maar de fraaie beelden heb ik niet gezien en den mooien klank heb ik niet
gehoord en van prijzen kan dus geen sprake zijn.
FRANS BASTIAANSE.
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Braga op Walden, door N.N. Uitgave van de Uitgevers-Maatschappij
‘D'wilde Horzel’.
Dit boekje bevat een berijmde critiek op de litteratuur maar ook op de
maatschappelijke daden van den dichter F r e d e r i k v a n E e d e n . De rijmpjes zijn
niet zonder een goor bijsmaakje, nog al vrij zouteloos en kennelijk geschreven meer
met de bedoeling den dichter te grieven dan uit litteraire overwegingen. Want zaken,
als b.v. behandeld worden in de ‘variaties op een bekend thema’ behooren door een
eerlijk man òf niet, òf zoo te worden gepubliceerd, dat de waarheid van wat thans
insinuatie blijft, tegelijk onomstootelijk bewezen wordt.
Van meer onschuldigen aard is een gedichtje als het volgende, waarin de
vegetariër-dichter wordt voorgesteld als zich op oesters vergastende:
‘Oesters, zijn dat plante' of dieren?’
‘denkt-ie hardop en hij brandt
Van verlangen’ .... Eindelijk:
‘Slurpt hij ze en zegt: In 't midden
‘Laten zal ik 't maar en bidden,
‘Dat ze goed zijn voor m'n klieren.

Beter zijn enkele regelen, waarin de al te groote familiariteit, die de Heer van E e d e n
wel eens jegens den Christus aan den dag legt en die deel uitmaakt van zijn
mystiekerig systeem, gehekeld wordt:
‘Velen klopten Jezus' Jongren
‘Paul of Peter op de schoud'ren;
‘(Judas was een vriend vele' oudren)
‘Af en toe van Jezus zong er 'n
‘Dichter, maar het was bescheiden...
‘Wij beleven andre tijden
‘En vertrouwlijk, haast te eigen,
‘Werd met hem, dien 'k liefst hoor zwijgen.

Maar de rijmpjes zijn overigens van te weinig litteraire beteekenis om lang bij stil
te staan.
F.B.
L. P e n n i n g , Vredeburg. Een novelle uit den Kaapschen Boerenopstand.
Rotterdam, D.A. D a a m e n , 1902.
Een jongensboek, dat ons in romantischen vorm - wat ouderwetsch romantisch
misschien, maar dat mag wel voor jongens - de gedachten en droeve ervaringen, de
moeilijkheden en avonturen
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eener Kaapsche boerenfamilie gedurende den jongsten oorlog in aan de werkelijkheid
ontleende trekken aanschouwelijk voor den geest voert. Toon en strekking van dit
boek zijn uitstekend geschikt voor onze jeugd, die nooit mag vergeten wat in
Zuid-Afrika is geleden ‘voor Vrijheid en voor Recht’, maar die ook weten moet, hoe,
naast moed en zelfopoffering, ook lafheid, eigenbaat en verraad in zulke dagen
werken in de huizen en op het veld.... Het was een goede gedachte van den auteur
door in zijn slot te wijzen op wat uit dezen bajerd moest voortkomen: de eenheid
van geheel Zuid-Afrika, gegrondvest in het bloed van trouwen en ontrouwen.
P.J.B.
J o h . H. B e e n . Langs den stormvloed. Amsterdam, S.L. v a n L o o y ,
1903.
De schrijver, volkomen thuis in het oude Den Briel en zijn omgeving, is het ook in
het belangrijke archief der stad zijner inwoning, waarover de heer H. d e J a g e r
zooveel merkwaardigs heeft uitgegeven. De geschiedenis van Den Briel in den lateren
tijd trok hem aan maar hij besloot daarvan geen methodisch ingericht zuiver
geschiedkundig verhaal te geven doch de rijke stof zijner ‘vergeelde papieren’ in
aangenaam leesbaren vorm te verwerken. Hij volgde daarbij reeds in zijn
‘Keezenboek’ een eigenaardige methode, die hij thans ook op het vervolg van den
door hem uitgekozen tijd toepaste. Dit vervolg loopt over den tijd van 1787 tot 1795,
dien wij gewoon zijn den tijd der ‘restauratie’, d.i. van het herstel der oude
Oranjeregeering, te noemen. De heer B e e n laat de gebeurtenissen van dien tijd
beschrijven door een tijdgenoot, die, ouder geworden, de herinneringen uit zijne
jeugd ophaalt - denzelfden tijdgenoot, wiens vroegere lotgevallen de schering van
het Keezenboek vormden. Hij is er in geslaagd ons een levendig beeld van den tijd
voor oogen stellen, begeerig als hij was om het ‘concrete’ van den tijd te doen
begrijpen. Mijn voornaamste bezwaar zou zijn, dat de ten tooneele gevoerde verhaler
wat al te oud geworden is: zijn denkbeelden over het vóór meer dan honderd jaren
voorgevallene, het door hem als jongman beleefde, doen meer denken aan iemand
van onzen tijd, aan den heer B e e n zelven bijvoorbeeld, dan aan den ‘tijdgenoot van
koning W i l l e m I’, die het verhaal heet te doen. En wat de taal betreft, zij herinnert
misschien wat veel aan de huiselijke inkleeding der bekende jongensboeken van den
auteur, terwijl dit boek blijkbaar ook voor ouderen geschreven is. Ook is de titel niet
geheel overeenkomstig den
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inhoud, want ‘langs den stormvloed’ (der Fransche Revolutie) loopt het verhaal maar
voor een zeer gering gedeelte; het bevat voornamelijk de schildering van de wijze,
waarop de herstelde Oranjeklanten van hun herstel gebruik maakten en hoe zij op
hunne beurt bij de komst der Franschen weder in den hoek gezet werden. De
romantische of, wil men, novellistische draad van het verhaal is dun genoeg maar
juist daardoor heeft het zijn historisch karakter goed kunnen behouden en is de
schrijver niet genoodzaakt geweest zijn geschiedkundige schets naar een romannetje
van min of meer alledaagsch allooi te verwringen zooals dikwijls in zulke gevallen
geschiedt. Een nuttig en goed boek in ieder opzicht.
P.J.B.
De Militaire Gids. Orgaan voor weermacht en natie, onder redactie van
F.H. B o o g a a r d . gep. kolonel der artillerie. 22e Jaargang (1903).
Haarlem, D e E r v e n F. B o h n .
Het kan nuttig zijn, de aandacht van de lezers van Onze Eeuw te vestigen op De
Militaire Gids, een tijdschrift, dat geen zuiver militair karakter draagt maar, gelijk
de redactie verklaart, ‘bestemd is voor het geheele ontwikkelde deel der natie’. Dat
aan zoodanigen gids behoefte bestaat, kan bezwaarlijk worden ontkend; waar het
staatsbelang eischt dat leger en vloot ‘in orde’ zijn, eischt het algemeen belang tevens
dat de lasten, in vredestijd daartoe op de natie drukkende, niet zwaarder zijn dan
volstrekt noodig is. Ieder, in deze richting werkzaam, verdient te worden aangehoord.
Bij het krijgswezen moet alle verspilling van kracht en van geld worden vermeden,
maar evenzeer moet de zuinigheid worden geschuwd die de wijsheid bedriegt. Alleen
wanneer deze beginselen worden gevolgd, kan het zoo noodige vertrouwen worden
gewonnen, en tevens de door de redactie gewenschte ‘warme belangstelling van
geheel het volk’ voor de instellingen, die de volkomen onafhankelijkheid van ons
land en het rustig bezit van zijne koloniën zoo goed mogelijk waarborgen.
De eerste aflevering van den nieuwen jaargang getuigt, dat verschillende
medewerkers een open oog hebben voor de eischen des tijds.
E.B.K.
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Gijsbert Karel van Hogendorp in zijn rijpen leeftijd1)
Door Dr. H.T. Colenbrander.
Inleiding.
‘Twee deelen vol brieven en aanteekeningen van Gijsbert Karel van Hogendorp uit
de dagen van zijn jeugd; welk een schat!’ zoo ving Fruin aan, toen hij, in 1867, met
de beide eerste deelen der ‘Brieven en Gedenkschriften’ voor zich, voor ‘de Gids’
de twee kloeke opstellen ontwierp die kort geleden, onder den titel ‘De Jongelingsjaren
van Gijsbert Karel van Hogendorp’ in het vijfde deel zijner Verspreide Geschriften
opnieuw zijn uitgegeven. Sedert is de door Gijsbert Karel's jongsten zoon in 1866
begonnen publicatie door een kleinzoon, Mr. H. Graaf van Hogendorp, voortgezet
en ten einde gebracht.
Men herinnert zich de klacht van Thorbecke, dat dergelijke geschriften ‘tot eene
letterkunde behooren waarin wij niet rijk, waarmede wij veeleer zuinig zijn. Is het
bescheidenheid? Is het een nederlandsch ontzag voor publiciteit? Zooveel is zeker,
dat wij doorgaans digt houden,

1) Brieven en Gedenkschriften van Gijsbert Karel van Hogendorp, uitgegeven door Mr. H.
Graaf van Hogendorp. - Derde tot zevende deel. - 's-Gravenhage, Nijhoff, 1876, 1887, 1901,
1902, 1903.
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en niet dan hier of daar met de uiterste omzigtigheid open doen .... Wij duchten het
licht; het zou iemand kunnen krenken. Hetgeen zoo velen in geheugenis of papieren
bezitten, blijft onderdrukt. En zoo men al eens tot eene enkele mededeeling besluit,
zij is niet opregt. Al zegt men niets dan de waarheid, de geheele waarheid zegt men
niet’1).
Eer en dank aan de Hogendorpen! Ten opzichte van één gewichtige nalatenschap
althans, mag de klacht van voor zestig jaar niet meer worden herhaald. De nazaten
van Gijsbert Karel hebben ons hem gegeven gelijk zij hem zelf bezaten. Het werk,
in volle oprechtheid aangevangen en voltooid, is een nationale arbeid geworden in
den edelsten zin des woords. ‘Meer dan kinderpligt drong mij burgerzin tot de uitgave
dezer nagelaten papieren’; aldus de zoon, toen hij, vijf en twintig jaar geleden, zich
aan zijn taak zette. Hoe zeldzaam is nog deze opvatting onder ons, en met hoe
onbezweken trouw hebben, in een arbeid van jaren, zoon en kleinzoon beide haar
nageleefd! Dit inzicht en deze gedraging hebben gelijkelijk aanspraak op de
erkentelijkheid van ons volk; een reeds geëerde familienaam zal er ongetwijfeld
onder ons te schooner om blinken.
Die ons Gijsbert Karel geheel doet kennen, bewijst onze geschiedenis den hoogsten
dienst. Sterk karakter in een aan karakters armen tijd, trekt hij onweerstaanbaar de
aandacht tot zich. Op een voor het nationale leven beslissend oogenblik zien wij hem
op eenmaal voorwaarts schieten, ziel en beweegkracht van alles wat gebeurt. Hij
voelt zich, hij is in de Novemberdagen van 1813 de ideale Hollander; de vuurkern
van een gansch volksbewustzijn, gedurende jaren van afzondering in zijn eenzaam
hart besloten, barst op eenmaal uit, en alles wordt weer levend in dien gloed. In hem
heeft, nog even te rechter tijd, het verstijfde volk zichzelf herkend. Zulk een dienst
wordt nimmer vergeten; zulk een indruk nimmer uitgewischt.
Het geheel van echte bescheiden, ons thans ten dienste

1) Historische Schetsen, bl. 117.
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gesteld, lokt uit, het ontwerpen van's mans beeld te beproeven. Een aantrekkelijke
taak! Gijsbert Karel is bij zijn leven, hij wordt nog steeds, veel misverstaan. Ons tuit
het nog in de ooren, hoe geen minder dan een Nederlandsch hoogleeraar in het
staatsrecht hem voor drie jaar uitkreet als een booze fee aan de wieg van onzen
nieuwen staat. ‘Een man over wiens vermaardheid ik mij telkens opnieuw verbaas
... Meer dan een menschenleeftijd is door zijn werk de ontwikkeling onzer
staatkundige instellingen tegengehouden .... Geen enkele breede gedachte heeft bij
den opbouw der nieuwe staatsinrichting voorgezeten .... Zelfs de vestiging der
constitutioneele monarchie is niet uit Hogendorps initiatief, maar uit dat van den
zooveel liberaler aangelegden Kemper voortgesproten’1).
Heb ik ongelijk, zoo ik de verschijning van het vijfde tot zevende deel der ‘Brieven
en Gedenkschriften’, zoo kort na dit oordeel gevolgd, een gunstige beschikking
noem? Dank zij zijn kleinzoon, kan nu te rechter tijd de dader zelf in het verhoor
worden genomen. Zoo behoort het: eerst een grondslag van door historische kritiek
beproefd materiaal, dan overweging en vonnis. Aan niets zoozeer als aan echte
bescheiden heeft onze geschiedenis der 19de eeuw behoefte. Wij zijn op dit gebied
droevig ten achter. Wat wij - in het algemeen - voor die geschiedenis aan gegevens
bezitten is fragmentarisch, dus ontoereikend, en de oordeelvelling, voor zoover die
gewaagd wordt, slaat daardoor, al wil zij het niet, in het wild subjectieve over. Deze
toestand sluit een ernstig gevaar in; het gebied van onze vaderlandsche
historiewetenschap dient verruimd, aan haar methode een tot dusver ontweken gebied
onderworpen te worden.
Het is graaf van Hogendorp, die ons het eerst een belangrijk geheel van documenten
van jonger dagteekening dan 1795 aanbiedt. Natuurlijk onderschat ik geenszins de
belangrijke diensten, die Vreede, Jorissen, Mendels

1) Prof. Krabbe in ‘de Gids’, Febr. 1900. (‘Constitutioneele Monarchie’).
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bewezen; natuurlijk waardeer ik de stukken uit Kemper's portefeuille, het verslag
van Röell, de brieven van Falck, de notulen van van Maanen. Maar graaf van
Hogendorp is de eerste, die een gansche nalatenschap voor ons openlegt, en ieder,
die in historie gewerkt heeft, voelt het onderscheid.
Ik wil beproeven, den indruk weer te geven, dien de lezing van de drie
laatstverschenen deelen der ‘Brieven en Gedenkschriften’ op mij gemaakt heeft.
Maar dit is niet doenlijk, zonder er ook het derde en vierde deel bij te betrekken, die,
hoe lang geleden ook verschenen, nog weinig besproken zijn. Hoe gaat het met
vervolgdeelen? Men wacht af wat er nog komen zal. Alleen van Gijsbert Karel's
ontwikkeling tot het eind van 1787 bezitten wij, van Fruin's hand, een uitgewerkte
voorstelling, die ik hier bekend veronderstel. Een enkel woord ter aanknooping.

I.
Gijsbert Karel in 1787.
Nederland mag het geluk zegenen dat den jongen knaap, in 1773, aan de geestelooze
weelde van het ouderlijk huis onttrok en hem in den vreemde zond. Hij dankte
daaraan, in de ontvankelijkste jaren, aanraking met een hooger beschaving dan toen
in het vaderland te vinden was, een vaderland, waarin het, ‘jaren herwaarts, een zeer
buitengewoon geval geworden was, de zucht om een groot man te worden, in een
jongeling te ontdekken’1).
‘Kinsbergen heeft het in mij verwekt en mij den moed gegeven niet meer voor mij
en anderen te veinzen’2). Hoeden af voor Kinsbergen! dit getuigenis van een man als
Gijsbert Karel alleen zou hem een plaats in onzegeschiedenis verzekeren. Nu, in
1782, durft de jonge man

1) Br. en Ged. I, 225.
2) I, 226.
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‘uitkomen voor zijn redelijk overlegd en vurig omhelsd voornemen: met de goede
zaak zijn naam in het geheugen van zijn land zoo lang het bestaat onvergankelijk in
te prenten’1).
Wat kan een twintigjarige, die zulke voornemens aan het papier vertrouwt,
dringender behoeven dan de invloed van een vrouw? Goddank zij was er, die
hoogstaande, nobele Prinses van Oranje, die ons om geen ding liever wezen kan dan
om haar gezegenden invloed op Gijsbert Karel. Zij kende en noemde toen reeds in
een brief zooals alleen vrouwen die schrijven kunnen het duiveltje waarvoor zulk
een natuur, in zulk een omgeving, zich bovenal te hoeden heeft: het duiveltje van
den eigenwaan2).
Gijsbert Karel heeft, zijn heele leven door, op een scherpen kant geloopen. Eén
onhandige beweging meer, en het ware meer dan eens met hem gedaan geweest.
Maar hij is, hoe dikwijls struikelend, niet gevallen.
Na den leerrijken omgang met Biester, na het prikkelend gesprek met Kinsbergen,
was wel de reis naar Amerika het beste wat hem overkomen kon. De opteekening
van zijn reisindrukken geeft reeds de volle maat van zijn uitnemendheid. Niet
opgetogen kwam hij er vandaan, maar buitengemeen verlicht. Zijn slotsom was: het
voorbeeld van zelftoekenning der politieke rechten zal doorwerken, des te zekerder,
naarmate het voorloopig nog in stilte gebeurt, als een stroom onder den grond3). De
opinie zal voortaan de regenten moeten dragen; uit eigen kracht zullen zij niet meer
bestaan4). De heerschappij der publieke meening is echter volstrekt geen onmiddellijke
waarborg voor de vrijheid: het volk voelt meer dan het redeneert; voed het met
politieke leer, wat gij opwekt is politieke hartstocht. De democratie, zoo zij zegeviert,
zal beginnen met onwaardigen aan het hoofd

1)
2)
3)
4)

I, 227.
I, 151.
I, 407.
I, 408.
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te brengen1). Gedachten van een man, die den nieuwen tijd voelt komen, maar ook
reeds zijn gevaren onderkent.
En nu kwam die buitengemeen verlichte, buitengemeen eerzuchtige jonge man in
het benepen vaderland terug, midden in den burlesken partijstrijd van de
patriottendagen. Wat moest hij in dien warwinkel? Meebassen in het quasi
vrijheidskoor, zooals al wat toen jong was en eerzuchtig? Maar de societeitshelden
zouden den beschermeling der Prinses van Oranje geen oogenblik vertrouwen: al
zijn persoonlijk belang lag aan de Prinsenzijde. En al ware zijn gemoed voor verraad
toegankelijk geweest (wat het nu noch immer was), zijn oog zag te scherp om niet
aanstonds onder het vrijheidsmom de oude staatsgezinde tyrannie te herkennen. ‘Een
jong en onbedorven gemoed zullen deze staatshervormers aanvankelijk wel misleiden’,
vonnist hij aanstonds, ‘maar van nabij gezien verbeuren zij de achting die slechts
lichtgeloovigheid van anderen, niet eigen verdienste hun geschonken had. Men ziet
wel dat hervorming niet hun doel, maar hun middel is; het fraaie voorwendsel dat
zij noodig hebben om te heerschen op hunne beurt; vrij zijn beteekent bij hen, anderen
uit te sluiten van de regeering’2).
Zich dan met hart en ziel tegen de hervormingsbeweging te stellen? De hand te
helpen houden aan het bestaande? Maar wie en wat waren het die bestonden? Een
‘zwak en koppig’ Prins, ‘ten prooi aan vleijers’. Een hof dat ‘van beuzelingen
hoofdzaken maakt’, los van het volk, ‘welks aard met dien van een hof zeer
tegenstrijdig is.’ Een stelsel ‘dat niet naar verdiensten bevordert en dus alle
bevordering als gunst aanziet’3), en slechts ondankbaren kweekt. Een staatsinrichting
die maakt (nog is Gijsbert Karel officier)

1) Le peuple sent plus qu'il ne raisonne; les nouvelles idées politiques deviennent en lui des
sentiments. Dès lors il verra dans tous ceux qui se plient au temps, aux circonstances
favorables, dans tous ceux qui répètent à haute voix ce qu'il se plaît d'entendre, il verra dans
ces hommes, fussent-ils les plus ambitieux, les plus traîtres...., les soutiens de la liberté (I,
410).
2) I, 441.
3) I, 422.
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dat een land, waar andere natiën de ingrediënten halen voor goed kruit, zelf slecht
kruit aanschaft, omdat men ‘geen molens voor het land kan krijgen, wijl die van
particulieren, zittende in collegies, zouden te grond gaan’1); dienstopvattingen, die
verbieden dat een ambtenaar de misbruiken zijner administratie doe kennen,
‘overtuigd, dat al klaagde men bij den Stadhouder zelven, een ieder slechts werkzaam
zou zijn om de zaak te smoren, uit vrees voor een nauwkeurig onderzoek’2).
Een helderziend jong man, die zijn naam onvergankelijk wilde prenten in het
geheugen van zijn land, kon kwalijk in de verzoeking komen zich aan ééne van twee
zoo geschapen partijen geheel gewonnen te geven. Maar hij helde toch aanstonds
over, zoo niet tot de zaak van den Stadhouder, dan toch tot die van het
stadhouderschap. Hij had een te helder inzicht in de geschiedenis van de Republiek,
om niet te weten, dat verlamming van den stadhouderlijken invloed de gansche
staatsmachine lam leggen zou. Zooals de Republiek nu eenmaal georganiseerd was,
moest dan onmiddellijk de almacht der regenten in de plaats treden. ‘Het misbruik
van het gezag der aristocraten bestaat daarin, dat zij zich zelven als het ware van het
volk afzonderen; dat zij zich en de hunnen het vermogen van het gezamenlijk volk
willen toeëigenen. Vele ambten bezitten zij, in den koophandel zijn zij bevoorregt,
van lasten bevrijden zij zich zoo veel zij kunnen; de regter durft hen niet aantasten;
oorlog wordt er gevoerd en de vrede gemaakt om hunnentwille; ... en zij houden
elkanderen de geheime belofte van niemand hunner over iets strafwaardigs aan te
spreken. Dit eedgenootschap moet in deszelfs opkomst gesmoord, of veel meer geheel
belet worden om op te komen’3). Maar hoe? Aan den huidigen Stadhouder kon men
zeker de zaak niet overlaten. Het volk zelf was onmondig4). Een groot minister zou
het

1)
2)
3)
4)

I, 421.
I, 425.
I, 438.
Le peuple ne sauroit avoir part an gouvernement (I, 443; stuk van 1785).
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land moeten redden; een man als de jonge Pitt, geen drie jaar zijn oudere, dien hij,
op de terugreis uit Amerika, had hooren toejuichen in het Engelsche parlement.
Gijsbert Karel had toen, naar zijn eigen getuigenis, gebeefd van vreugde, bij de
gedachte aan eigen toekomst1). Welmeenende oude huisvrienden, door den kranigen
jongen ingepakt, hielden de hoop bij hem gaande: ‘houd u frisch en gezond’ (schrijft
hem er een), ‘en maakt u bekwaam tot Raadpensionaris; die post zal denk ik dit jaar
vaceren’2). En de held zelf, hoe streelt en koestert hij zijn droombeeld: ‘kan men dan
een jongeling vinden, die uit ijver zijn ambt wel zou waarnemen, die zeer vroeg eene
ministerieele ondervinding zou kunnen verwerven, die vreemde landen gezien heeft
en vreemde talen verstaat’ (zou men niet zweren dat het om een plaats op een
handelskantoor te doen was?) ‘die, eindelijk, door zijn gedrag het vertrouwen
verworven heeft van allen die hem bijzonder kennen, - zoo zou men zich immers
durven vleijen, dat [het land gered? de naam ingeprent? neen dat] die jongman voor
een ministerieel ambt bekwaam ware’3). O, Biester en Kinsbergen, welk een val! Het
is toch maar zoo, de man, die ons slag op slag subliem schijnt, verwoest gedurig zelf
nog dien indruk. Hij was nog maar drie en twintig jaren!
De weg naar hooger leidde vooreerst door het Leidsche groot-auditorium, waar
hij, den 30sten September 1786, publiek promoveerde.
Wilde hij nu in ambten komen, de zoon van wijlen een Rotterdamsch vroedschap
en kleinzoon van wijlen een Rotterdamsch burgemeester moest zijn heil verwachten
van de stad Rotterdam. Het tweede pensionarisschap der stad werd hem door
vermogende vrienden in uitzicht gesteld; de benoeming zou eerst kunnen plaats
hebben als hij volle vijf-en-twintig jaar oud was, m.a.w. in October 1787.
Maar onderwijl kwam de crisis. De patriotsche partij, tot dusver als een eenheid
opgetreden, viel uit elkander; de

1) I, 375.
2) I, 448.
3) I, 431.
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burgerlijke elementen, wien het ernst was geweest met de leuzen van den dag, stelden
zich tegen de burgemeesters. De Prins kreeg daardoor tot zekere hoogte het spel in
handen. Met welke fractie, aristocraten of democraten, zou hij een verbond aangaan,
om de andere helft ten onder te brengen?
Moeilijk punt voor van Hogendorp. Liefst zag hij, met de massa des volks, den
Prins overwinnen zonder verbond met één van beide1). Maar, ook zonder verbond,
kon er toch een partijkiezen bestaan, niet zoozeer op het onmiddellijk gehoopt effect,
als op de verre toekomst gericht. De Prins moest niet alle verstandhouding met de
burgerlijke elementen afwijzen2), niet alle hoop op bevrediging van billijke verlangens,
ook die tot eenigen wettelijk bevestigden volksinvloed op het bestuur, den bodem
inslaan3).
Intusschen, het was anders beschikt. De democraten eischten niet slechts invloed
op de samenstelling van, maar deelneming aan het bestuur4), en Hogendorp schrikte
daarvoor nog terug5), om van het stadhouderlijk hof niet te spreken6); daar achtte men
niet alleen de burgergecommitteerden, maar ook het opmaken van een eerste
voordracht voor regeeringsposten door de burgerij, uit den booze.

1) Il ne doit entrer dans aucun accommodement, parce qu'il perdrait l'affection du peuple (II,
55).
2) Quoique le Prince ne doive entrer dans aucun accommodement, il doit cependant pencher
davantage pour les démocrates que pour les aristocrates (II, 60).
3) Pendant les troubles j'avais souvent pensé qu'on pourrait accorder au peuple la nomination
aux régences, sans diminuer l'influence stadhoudérienne (II, 206; vgl. II, 147; IV, 70).
4) Ultimatum van Pieter Vreede c.s. aan den Stadhouder, eerste artikel: ‘Soit admise une
influence constitutionnelle et une représentation équitable des bourgeois..., dans les collèges
des magistrats, et l'assemblée d'Etat’ (Mijn Patriottentijd, III, Bijlagen bl. 73). (Ik cursiveer).
5) Le peuple ne doit pas se mèler des affaires du gouvernement, qu'il n'entend pas (II, 200). ‘De democratie herstellen, daartoe is het volk onbekwaam’ (II, 278).
6) Pourvu que ce ne soit pas la démocratie! (II, 148, 207). - ‘De Prins en zijn talrijke vrienden
verzetten zich ten sterkste tegen alle dergelijke pogingen’ (II, 251).
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Nog meer had men tegen op den tweeden eisch van het democratisch program: dat
een gemengde commissie van regenten en burgers een instructie voor den Stadhouder
zou ontwerpen. De democraten werden afgewezen, of liever, zij werden tot geen
eigenlijk gehoor toegelaten. Aan hun zijde was ook zoo weinig vertrouwen, dat zij
er niet eens sterk op aandrongen. Zij maakten zich op, de zaak met aristocraten en
Stadhouder tegelijk uit te vechten, en joegen met geweld, ook te Rotterdam waar
Gijsbert Karel zijn meeste relaties had, hun tegenstanders uit het stadhuis. Zoo bleef
er voor hem eenvoudig geen keus: hij moest òf afzien van zijn toekomst, òf, tegen
wil en dank, de democraten, die buiten het recht getreden waren, ten onder helpen
brengen door een aristocratisch-prinsgezinde coalitie. Met vollen hartstocht wierp
hij zich nu in den strijd, en zoo werd hij, in wien men den oranje-democraat
gewantrouwd had, de man, die de oorlogsverklaring van den Prins aan de democratie,
het bekende Declaratoir, in twintig duizend exemplaren van Nijmegen naar den Haag
overbracht1).
Hem was, door het hoofdbestuur der Hollandsche oranjepartij in den Haag, een
belangrijke post toevertrouwd: die van rapportganger, ‘go-between’ tusschen de
oranjesocieteiten in den Haag, Amsterdam, Rotterdam, en het stadhouderlijk hof te
Nijmegen of te Amersfoort; later vervulde hij dezelfde functie bij de Prinses, voor
het vertrouwelijk verkeer met den hertog van Brunswijk te Wezel. Al zijn vermogens
waren ten sterkste gespannen, hij was alomtegenwoordig, toonde zich opgewassen
voor zoo gewichtige taak. Hoe groot vertrouwen in 't bizonder de Prinses in hem
stelde, blijkt uit de opdracht om voor haar het berucht geworden ‘Haagsche
speelreisje’ ter plaats van aankomst voor te bereiden. Hij moeide zich in alles, en
men liet het hem toe. Brief op brief, raad op raad deed hij zijn meesteres toekomen,
gevraagd en ongevraagd. In dergelijke tijden, als de waarachtige toewijding zoo
zeldzaam, immers

1) II, 90.
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zoo gevaarlijk is voor wie er zich door onderscheidt, vergeeft men een aandrang en
zelfverheffing die in normale omstandigheden niet geduld worden in iemand van
vijf-entwintig jaar. Dit laatste ondervond Gijsbert Karel, toen de Prins, dank zij voor
eenig deel toch ook zijn inspanning, weer in veiligheid in den Haag zat. Den
volgenden morgen reeds, te negen uur, wilde hij den Prins zijn bezoek opdringen;
hij moest gehoord; hij had zooeven.... Schoonhoven gerevolutionneerd! Men nam
de dépêche van den hertog van Brunswijk aan die hij medebracht, vaardigde daarop
een antwoord af, maar hem liet men staan, tot negen uur 's avonds! Had hij niet zijn
toevlucht genomen tot een ‘billet assez énergique’, men had Mr. Gijsbert Karel van
Hogendorp dien dag wellicht.... vergeten1). Niet minder kenschetsend is zijn verhaal
van den intocht der Prinses. Men verdringt zich in de antichambre; buiten krioelt het
volk. De hooge vrouw, haar kinderen aan de hand, treedt binnen. Langzaam schrijdt
zij door den drom der hovelingen; ook Gijsbert Karel zal zijn woord plaatsen. Hij
wijst naar buiten, naar den jubel die opstijgt, en zegt plechtstatig: ‘Ziedaar, Mevrouw,
de volksstem’. Zij herhaalt, zonder toon, ‘de volksstem’, en gaat voorbij. ‘Le coeur
était trop ému pour que l'esprit pût agir;... aussi doutai-je qu'elle m'eût vu’2). Ons zou
het waarlijk liever zijn geweest, zoo Gijsbert Karel zich niet, volstrekt buiten
noodzaak, van het woord bediend had, waarvan heel den Haag wist dat het twee
dagen te voren, bij de aankomst van den Prins, uit diens mond tegen Bleiswijk
geklonken had3).
Het was meer dan tijd, dat hij in een positie kwam die hem paste. Hoe hoog waren
zijn gedachten in den laatsten tijd boven het tweede pensionarisschap der eerzame
stad Rotterdam uitgevlogen! Toch werd die post, die hem nu kwalijk aannemelijk
scheen, nog niet eens zoo grif

1) II, 204.
2 II, 205.
3) Jaarboeken 1787, bl. 4620.
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te zijner beschikking gesteld. Men had in Rotterdam zijn hooge manieren evengoed
opgemerkt als elders. De Prinses bracht alles voor hem in het reine. Hij zou tweede
pensionaris worden, maar binnen weinige weken invallen als eerste in de plaats van
Nederburgh, van wien men, in de gewijzigde omstandigheden, zich wenschte te
ontdoen. En zoo geschiedde.

II.
Pensionaris van Rotterdam (1787-1795).
Pensionaris eener stemhebbende Hollandsche stad was geen kwaad begin:
Oldenbarnevelt en de Witt waren er mede begonnen. Men vergezelde de deputatie
der stad naar de Staten, werd daar in commissies benoemd, had alle gelegenheid de
zaken grondig te leeren kennen en zichzelven, gegeven bekwaamheid en toewijding,
voordeelig uit te doen komen. Voor hooge sprongen was echter geen ruimte; men
was loontrekkend dienaar, en had meesters, zoo niet om naar de oogen te zien, dan
toch om met omzichtigheid te behandelen. Een uitnemende leerschool voor Gijsbert
Karel, en eene, tot zijn eer zij het gezegd, waarin hij ook veel heeft geleerd.
Hoe objectief vermag hij reeds, na twee jaren, over zijn eigen verleden van 1787
te oordeelen. ‘J'eus part à la révolution, mais ma vanité et mon ambition y trouvèrent
trop d'alimens ... Il n'y eut point de bornes à mes désirs, à mes espérances. Mais je
fus sévèrement puni par les circonstances qui suivirent; ma vanité fut cruellement
mortifiée, je rentrai en moi-même’1). Het is zijn jonge vrouw, aan wie hij dit alles
opbiecht. Den 6den Mei 1789 had hij Hester Clifford getrouwd, stiefdochter van van
Kinsbergen. De Brieven en Gedenkschriften deelen niets dan

1) III, 4.
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het enkele feit mede, zoodat wij omtrent Gijsbert Karel's vrijage, bij gebrek aan
informatie, onze verbeeldingskracht vrij spel moeten laten. Het vooruitzicht hem
getrouwd te zien was zijn liefhebbende moeder, die wij uit de eerste deelen der
Gedenkschriften eenigermate kennen, recht aangenaam. ‘Ça quadrera si bien avec
votre deftigheid’, schrijft zij hem1). Het huwelijk was hoog aanzienlijk, en rijk, opende
hem althans uitzicht op een groot vermogen; het bevestigde ook zijn in het
patriottenjaar aangeknoopte relaties met Amsterdam2). Omtrent de persoon der
uitverkorene vernemen wij uit de Brieven en Gedenkschriften nagenoeg niets
onmiddellijks, maar dit is zeker, dat zijn huwelijk in de eerste jaren een kalmeerenden,
weldadigen invloed op hem geoefend heeft. Een hevige, of zelfs maar warme
hartstocht is bij hem zeker niet in het spel geweest, maar er was wederzijdsch ontzag,
dat een hoogst bevredigende, ja hartelijke verhouding niet uitsloot, eerder de grondslag
daarvan was. Hij schijnt redelijk moeite gehad te hebben haar te verkrijgen, en moest
ook na het huwelijk moeite doen haar geheel te winnen; voor een man als hij een
geluk. Wat hij nu en dan over haar schrijft (brieven van haar hand bevat de
verzameling, althans de gedrukte, niet), vestigt den indruk dat zij een koele natuur
geweest is3).
Behoeft het gezegd dat Gijsbert Karel niet op een-

1) III, 26.
2) Mevrouw van Kinsbergen was eene geborene Hooft.
3) Entre tems je trouve un délassement agréable. Il est vrai qu'il m'arrive de devoir témoigner
du mécontentement, mais jusqu'ici j'avance véritablement sur tous les points, de sorte que
je suis plein de courage.... Plusieurs de mes amis me font compliment sur la satisfaction et
la bonne humeur qui me distinguent depuis que je suis marié (Aan zijn moeder, 13 Juni 1789,
Br. en Ged. III, 26). - Permettezmoi de vous entretenir un moment de mon domestic happiness.
Le mariage est une loterie. Il faut trembler jusqu' à ce qu'on ait fait l'épreuve, et je commence
à me persuader que je ne me suis trompé nullement dans mes espérances, et que je vivrai
avec une jeune femme très-raisonnable, dans la plus douce et la plus intime amitié. Il m'a
coûté de l'obtenir, j'ai souffert pour elle. Il m'a fallu beaucoup de patience et de fermeté (Aan
van Nagell, 5 Juni 1789; verz. v. Nagell, Rijksarchief).
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maal een aangenaam mensch werd? Hoe heilzaam werkte gedurig weer de invloed
der Prinses. Luister met welke woorden zij hem op het Loo aan den koning van
Pruisen voorstelt: ‘ne soyez pas surpris de sa gravité; il est à cette heure dans le
ministère de la république!’1). - ‘Laat ik u toch vooral op het hart drukken dat gij na
eenigen tijd een rijk gedetailleerde dépêche over het politiek systeem van het
Engelsche kabinet schrijft; ook weer niet al te vroeg, want dan zoudt gij u kunnen
vergissen; mais une pièce instructive et détaillée établira votre réputation’2). De aldus
aangeschrevene is een meerdere in jaren in welverdiend aanzien, de zeven jaar oudere
van Nagell, die als gezant naar het hof van St. James vertrekt. - ‘Après dîner (op het
Loo) je fis mon compliment à nos jeunes Princes, mais ils ne me dirent rien. Je veux
bien avouer, que je me tenois assez fièrement, et voilà ce que je fais toujours à la
cour, malgré moi ...’ Maar hij weet thans ten minste, wat zijn eerste plicht is: ‘adoucir
et humaniser mon caractère’3).
Van zijn werkzaamheid als pensionaris bevatten de Brieven en Gedenkschriften
al zeer weinig documenten, evenmin van zijn betrekkingen tot andere staatslieden
der Republiek, waaronder wij in de eerste plaats die tot van de Spiegel grondig zouden
willen kennen. Niet dat die werkzaamheid niet deugdelijk en veelvuldig, die
betrekkingen niet levendig en merkwaardig zouden zijn geweest: het weinige dat wij
met zekerheid weten, toont genoeg aan van wèl. Maar het geluk heeft ons hier niet
gediend. De politieke papieren en daarbij behoorende correspondentie van Gijsbert
Karel over de jaren 1788-1795 zijn in Januari van het laatste jaar op zijn eigen, later
overhaast geoordeeld, aanraden, door de moeder, naar wier buiten zij waren
overgebracht, verbrand, ‘tout ce qui n'est pas purement spéculatif’4). Ook van de
Spiegel heeft, blijkens een aan-

1)
2)
3)
4)

III, 31.
Verz. v. Nagell, Rijksarchief (13 Maart 1788).
III, 32.
III, 71.

Onze Eeuw. Jaargang 3

343
teekening van het jaar 1799, zijn binnenlandsche correspondentie uit de jaren van
zijn raadpensionarisschap van Holland in '95 verbrand, en daaronder gewis een aantal
brieven van Gijsbert Karel. Eén slechts is overgebleven.
Gijsbert Karel's toekomstige biograaf zal wel doen, eer hij de studie over deze
jaren afsluit, een zorgvuldig onderzoek in te stellen in het Rotterdamsch
gemeente-archief, en in de Resolutiën en verdere bescheiden van het archief der
Staten van Holland. Daarna zal eerst vast te stellen zijn welk aandeel de
Rotterdamsche deputatie, en bij haar de pensionaris, aan de politiek dier jaren
genomen heeft. Eén der in het reusachtig magazijn der Resolutiën van Holland
opgenomen stukken wijst hij zelf als zijn werk aan: het rapport van het groot besogne
van 5 November 1788 in zake de West-Indische koloniën1). Het is kenmerkend voor
den vrijhandelsman van later tijd, want het bepleit de onbelemmerde vaart op de
West-Indische eilanden. Ik wil er de meest opmerkelijke zinsneden uit aanhalen, na
voor het onpersoonlijke ‘Heeren Gecommitteerden’ het persoonlijk voornaamwoord
in de plaats te hebben gesteld:
‘Een bepaling van den handel op St. Eustatius tot Nederlandsche schepen alleen,
komt mij voor direct strijdig te zijn tegen het oogmerk (het meest gemak der
ingezetenen). De Europeesche goederen zullen dan in het algemeen te duur zijn op
de eilanden; men zal ze voor de naburige koloniën van elders halen, de producten
van die koloniën naar elders brengen, en de overschietende handel zal dan wel
strekken ten voordeele van de ingezetenen van dezen Staat alleen, maar zal, hoe
langs zoo meer verminderende, eindelijk op niets uitloopen. Het middel om den
Nederlandschen handel op St. Eustatius en St. Martin uit te breiden, bestaat veelmeer
in de openstelling van die havens aan schepen van alle natiën; op die wijze zullen
de vreemdelingen wel mede deelen in de voordeelen van die commercie, maar het
deel van de ingezetenen van dezen Staat in dezelve zal altijd nog veel grooter zijn
dan de geheele handel,

1) III, 24.
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welken zij bij uitsluiting van anderen zouden kunnen drijven’ ...1).
Ieder speurt hier den baanbreker; dit rapport geeft reeds de ‘Verhandelingen’ en
‘Bijdragen’ van den lateren oeconoom in kiem. Financiën, admiraliteitszaken,
koloniën, deze hoofdobjecten der staatkunde van van de Spiegel waren het, die ook
Gijsbert Karel's aandacht in de eerste plaats besloegen. Een dergelijke studie kwam
met zijn neigingen en aanleg uitnemend overeen.
Hij zou geen Gijsbert Karel hebben moeten wezen om niet alras het oog te hebben
gericht op hooger dan het pensionarisschap van Rotterdam. In Mei 1793 kwam, door
den dood van François van der Hoop, de belangrijke post van Thesaurier-Generaal
der Unie open, die als de derde in het ‘ministerie’ van de Republiek gold, onmiddellijk
na die van Raadpensionaris van Holland en Griffier der Staten-Generaal, en vóór
dien van Secretaris van den Raad van State. Gijsbert Karel dong naar den post, maar
bekwam hem niet2). Een bijkomstige tegenvaller was, dat niet de heer Mollerus werd
benoemd, in welk geval Gijsbert Karel zich had gevleid dezen op te zullen volgen
in het secretariaat van den Raad van State. De benoemde was de bekende Hieronymus
van Alphen, pensionaris als hij (van Leiden), maar zestien jaar zijn oudere. Het was
de tijd nog niet voor de lieden van Gijsbert Karel's generatie, en bovendien zat hem
nog zeer bizonder het volgende in den weg. In 1791 was, door den dood van Mr.
Caspar Clotterbooke, het secretariaat der Staten van Holland opengevallen. Royer,
secretaris van Gecommitteerde Raden, volgde daarin, naar gebruik, op. Het hof had
toen voor Royer's successie Gijsbert Karel op het oog, en liet hem door Larrey zeggen,
dat hij het ambt maar voor het vragen had. Maar Gijsbert Karel, de promotie niet al
te schitterend vindend, verlangde dat het hem zou worden aangeboden, in welk geval
hij niet weigeren zou3). Men

1) Resol. Holland 1788, bl. 1895.
2) III, 37.
3) III, 36.
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nam dit geheel anders op dan hij verwacht had: men schrapte hem af en benoemde
zonder veel dralen een anderen pensionaris, dien van Delft, Mr. Guiliam Balthazar
Emants, weer een veel ouder gediende dan Gijsbert Karel. Bij zijn sollicitatie van
1793 was men zijn hooghartigheid van twee jaar geleden nog niet vergeten. Na van
Alphen's benoeming schrijft de Prinses hem een tactvollen, beminnelijken brief,
zonder zijn sourire moqueur eenigszins te sparen1). Ditmaal is zijn antwoord beiden
waardig2).
Het is tijd om tot het groote feit te komen dat in deze jaren alle andere overschaduwt:
de Revolutie. Hoe stelde zich Gijsbert Karel tegenover haar?
De afloop der gebeurtenissen van 1787, al had zij hem persoonlijk bevordering
gebracht, kon voor iemand van zijn inzicht en aspiraties onmogelijk bevredigend
wezen, en was het ook niet; op den bodem van al zijn ‘speculatief’ geschrijf van deze
jaren ligt een zeer merkbare ontgoocheling en ontevredenheid. Waarop was, als reeds
zoo dikwijls in de geschiedenis der Republiek, de toch wel algemeene, wel
ontzagwekkende volksbeweging ten gunste van Oranje uitgeloopen? Op de slechtste
van alle verhoudingen: op terrorisme. Men eischte gedurig meer politieke slachtoffers;
geen patriot mocht in een ambt blijven, en zoo men er een in liet, kreeg men met de
straat te doen. ‘Si à prèsent il s'agit de donner de l'énergie au gouvernement’ roept
hij eenmaal uit, ‘il faut ôter au peuple la faculté de s'en mêler’3). Dit werd dan ook
gedaan, en met kracht. De oranjesocieteiten, nu eenmaal het doel bereikt was waarvoor
men ze had opgericht, werden ontbonden; het oligarchisch principe zegevierde over
de gansche lijn. In 1789 hebben, trots alle geschiede nietigverklaring, Amsterdam
en Dordt reeds weder elk zijn contract van correspondentie4); in 1790

1)
2)
3)
4)

III, 38.
III, 40.
Aan de Prinses, 4 Maart 1788 (IV, 166).
III, 35.
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spreekt Rendorp den Prins reeds weder vaderlijk aan met Monsieur le Stadhouder1).
En intusschen blijft de kern van den middenstand, voor zoover niet naar Frankrijk
uitgeweken, volharden in een stil maar beslist vijandige houding2); zij wacht haar uur
af. ‘Les novateurs de tous les états forment un état nouveau, comparable aux plus
grandes Puissances, et qui a du poids dans la balance politique de l'Europe. Paris est
pour tous un centre de réunion....’3). De oorzaak? ‘Il y a plus d'égalité dans les fortunes
et par là dans les éducations; ainsi un plus grand nombre d'habitans dans chaque pays
peut être admis à une part à l'administration publique, et les gouvernements, s'ils sont
sages, se plieront au cours naturel des choses, en favorisant l'égalité qui s'établit, et
en s'associant ceux qui, s'ils ne peuvent les servir, deviendront de redoutables
adversaires....’ De gevolgtrekking voor de Republiek? ‘se replier sur elle même, se
donner le plus de poids possible, non par de folles entreprises au dehors4), mais par
une amélioration interne’5). Het volk rijp maken voor de nieuwe instellingen, die niet
lang meer te keeren zullen zijn, moet nu het doel worden van alle staatkunde. ‘Begint
met de opvoeding en gaat dan over tot het staatsgestel. Wij zien in Frankrijk, wat de
kwalijk begrepen vrijheid in handen van dom en slegt volk voor rampspoeden
voortbrengt. Zoo hebben de Noord-Amerikanen de vrijheid nooit misbruikt. Wagt
dan, dat het ongelukkig, verzuimd en veragt gedeelte des volks in Europa zig verheffe
tot den zedelijken staat van het geringste volk in Noord-Amerika; werkt daartoe
mede en laat dan die zaden gerustelijk opschieten, zij zullen, zonder iemands toedoen,
tot vrije

1) III, 45.
2) Il y a beaucoup de fermentation dans les esprits, le germe patriotique n'est rien moins qu'éteint,
il y a des oppositions en tout et partout... (Aan van Nagell, 5 Juni 1789, Rijksarchief).
3) Maart 1790 (III, 58).
4) Toespeling op den Brabantschen opstand, die ons tot een avontuurlijke buitenlandsche politiek
scheen te kunnen verleiden.
5) III, 60.
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Regeeringen opschieten. Of in de eerste honderd jaren, weet ik niet. Dog al was het
later, slaapt daarom niet, ook gij regenten van Europa, en verzet u niet tegen de
naderende volksregeering, zo als gij nu doet.... Gij moet het volk meer deel in het
bestuur geven, naarmate het, door meer verligting, bekwamer daartoe wordt. Wilt
gij de algemeene hervorming ophouden, zo als de philosophen die willen verhaasten,
dan zal uit uw beider dwaze worsteling overal die verwarring geboren worden, die
men in Frankrijk ondervindt....’1).
Uitnemende denkbeelden, maar wier toepassing vijftig jaar te laat werd voorgesteld.
Had Nederland zijn Frederik de Groote gehad, was uit het jaar 1748 de krachtige,
hervormingsgezinde regeering geboren die er potentieel in lag opgesloten, wij zouden
- ja vermoedelijk voor het Frankrijk der Revolutie hebben ondergedaan, maar er niet
zóóveel aan hebben behoeven te ontleenen; er zou, als in Pruisen, iets geweest zijn
dat kon blijven staan, terwijl nu alles viel. Nu, met den jammer van 1787 achter, zijn
nasleep om, den revolutiebrand naast zich, was het te laat....
Of wij dan Gijsbert Karel hard zullen vallen, om kortzichtigheid? Veeleer prijzen,
om onbevangenheid en waarachtigen staatsmansblik. Juist dat de leidende personen
bij ons zóó laat tot inzicht in de eischen van den nieuwen tijd zijn gekomen, geeft
eerbied voor de verdienste der uitzondering. Ik voor mij wil gaarne bekennen, voor
één enkele dergelijke verheldering van inzicht, op nationalen bodem gewonnen en,
zoodra de gelegenheid zich opdeed, in daden trouw nageleefd, meer respect te hebben
dan voor vijftig naar vreemde modellen afgeschreven menschenrechten en constituties,
die men over drie weken of drie jaren, zoodra de vreemdeling het maar gebiedt,
gereed staat in den hoek te werpen. Er waren er toen al genoeg in het land, die heel
wat sneller vooruitgaan wilden dan Gijsbert Karel

1) Mei 1792 (III, 64). In denzelfden geest is de eenig overgebleven brief aan van de Spiegel
gesteld: ‘in de tegenwoordige tijden vooral kan geen Regeering iets goeds uitwerken, zonder
de liefde en het vertrouwen der ingezetenen’ (20 Nov. 1793; Rijksarchief).
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met zijn ‘over honderd jaar een vrije regeering’. Hij zegt het zelf in zijn
meervermelden brief aan van de Spiegel: ‘verleden jaar (vóór de Terreur) verlangden
alle harten naar verandering, en wel bepaaldelijk naar een Fransche hervorming, in
den staat’. Eén ding moet men daarbij nooit vergeten: de lieden, die thans Gijsbert
Karel vooruitsnelden, en reeds constituties in portefeuille hadden naar Fransch model,
zijn goeddeels dezelfden, die onder koning Willem I de zaak van het absolutisme
dienden. Gijsbert Karel die thans voor de revolutie huivert, maar de volksregeering
voorbereiden wil, heeft na vijf-en-twintig jaar zijn idealisme nog ongeschonden
bewaard. Het is het verschil tusschen middelmaat en uitzondering, tusschen massa
en individu.
Fruin heeft reeds de objectiviteit geprezen waarmede het den jongen man gegeven
was de Amerikaansche omwenteling te beoordeelen1). Niet minder komt die uit in
zijn beoordeeling van de Fransche. Het is thans een zeer bekende voorstelling
geworden, in de gebeurtenissen van 1789 bovenal te zien het in politieken zin vaardig
worden van een nieuwe klasse, in de wetgeving van 1791 bovenal de organisatie die
den gegoeden burgerstand aan het hoofd moest brengen van den staat. Maar van hoe
groote onbevangenheid getuigt het, ditzelfde uit te spreken in October 1791. En toch,
niets minder heeft Gijsbert Karel gedaan. Volkssouvereiniteit, zegt hij, is de leus,
maar wat wordt daarvan in de toepassing? ‘Ce n'est pas au peuple, c'est à dire à tous
les individus de la nation, que les novateurs accordent réellement le droit de citoyen
participant de la souveraineté.... Je ne m'arrêterai pas à l'exclusion des femmes, qui
répugne aux principes d'une stricte égalité, surtout dans un système de représentation,
où elles pourroient du moins voter des représentans.... Aux élections de la seconde
législature de France, il parût que de tous les habitans armés pour la révoluton, un
peu au delà d'un quart se trouvoient citoyens actifs. Mettons pour le reste

1) Verspr. Geschr. V, 284.
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du royaume un tiers au lieu du quart, et voilà cette nation démocratique essentiellement
gouvernée par un tiers de ses individus mâles. Je demande si ceux qui gouvernent
ne sont pas réellement aristocrates et le reste sujets?... Je conclus, que dans la France
démocratique les gens aisés gouvernent la nation’1).
Het zijn dezelfde ‘gens aisés’, wier actieve of passieve medeplichtigheid het
roemloos uiteinde der oude Republiek verhaast heeft. Geen macht ter wereld die
deze beweging meer had kunnen tegenhouden, of in wezenlijk andere banen leiden.
Maar dat het lagere volk zóó roerloos bleef als in 1795, moet toch voor het grootste
deel aan de ontgoocheling van 1787 en '88 worden toegeschreven. Niemand uit het
volk gevoelde lust zich te weer te stellen voor het behoud van een Stadhouder, die
het patronaat aanvaard had van den heer Rendorp en de zijnen. De ‘coalitie’ van '87
had het geloof in het stadhouderschap bij het volk gedood. 1748, door 1787 gevolgd,
had uitgemaakt dat Nederland zijn herschepping niet zou danken aan een eigen
monarchie, maar aan vreemd geweld.

III.
Ambteloos (1795-1813).
Het blijkt niet, en is niet te gelooven, dat Gijsbert Karel er een oogenblik aan gedacht
heeft, het hof in de verbanning te volgen. In hoe nauwe betrekking ook met name
tot de Prinses, was hij toch burger gebleven, geheel geen hoveling geworden.
Aanstonds na zijn verwijdering van het staatstooneel begrijpt hij, dat hem voortaan
geen andere rol overschiet dan die van ‘citoyen utile’2). Anders dan zijn standgenooten,
die òf uitweken, òf (en voor het meerendeel) pruilend bijeenhokten, voegde hij zich
onder de bedrijvige

1) III, 61.
2) Aan zijn moeder, 28 Jan. '95 (III, 87).
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massa; door den dood zijner schoonmoeder de beschikking krijgende over een groot
vermogen, trok hij zich niet op een buitenplaats terug om zijn kool te planten, maar
verhuisde naar Amsterdam, werd simpel koopman, en trachtte gezien te worden bij
zijn pilaar. Weer een krachtig bewijs van zijn ‘vrees voor het spatten van een anderen
geest dan in de vooroordeelen der regentenkringen zich thuis voelde’!1) In Amsterdam
is hij gebleven tot het jaar 1806, toen hij het buiten Adrichem bij Beverwijk betrok
om zich voortaan geheel aan studie en aan de opvoeding van zijn talrijk kroost te
wijden. In 1809 verhuisde hij, om de kinderen, naar den Haag. Met uitzondering van
één enkel oogenblik, bij zijn verklaring aan het Staatsbewind, wordt hij in de politieke
geschiedenis van het land in al die jaren niet genoemd. Een onbewogen uiterlijke
levensgeschiedenis. Des te belangrijker is de innerlijke.
De heilstaat zooals hij over ons gebracht was, op de spits van Fransche bajonetten,
moest een trotsch gemoed als het zijne met minachting en afgrijzen vervullen. Dat
het oude tot onbruikbaar wordens toe versleten en dus terecht bezweken was, ontging
hem niet, maar de nieuwe bouw had, om op zijne beurt duurzaam te zijn, een werk
moeten wezen van eigen vinding en geen slaafsche navolging van vreemde mode.
Dat een blinde hoogmoed en ruw geweld als die der Fransche Revolutie stand zouden
houden werd door de scherpste verstanden, ook door het zijne, in twijfel getrokken.
Hoe konden de gedurige wisselingen, de lijnrechte tegenspraak van den dag van
heden tegen dien van gisteren, waarvan het Frankrijk van Conventie en Directoire
het ontzenuwd toonbeeld gaf, toonbeeld dat onze natie, op straffe van de ongenade
der Fransche overmacht, onmiddellijk gedwee had na te volgen - hoe konden de
tooneelen van omkooping en geweld, tusschen de fraaist denkbare constitutioneele
schermen afgespeeld, een gaaf karakter als dat van Gijsbert Karel doen wankelen of
bezwijken! De sterke druk der tijden wekte al de veerkracht

1) Prof. Krabbe, Gids 1900, I, 218.
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van zijn geest op, hij ontwijkt de Revolutie niet, hij scheldt of lastert haar niet als
zoovelen, uit de verte; hij richt en oordeelt haar. De christelijk-nationaal wordt in
hem wakker: hij heeft, in die stille jaren van abnegatie en afzondering, woorden
neergeschreven die later een Groen zich niet zou geschaamd hebben. Hoe juist maakt
hij de balans van den tijd op, als hij, niet blind voor haar groote deugden, in haar
nadeel boekt: dat zij, als maatschappelijk ideaal, den ‘homme de bien’ verruild heeft
voor den ‘habile homme’, dat zij als regels volgt: ‘ne parvenir au coeur que par la
voie de l'esprit’1); ‘fonder le bonheur de l'homme sur l'usage de sa seule raison’2). Het
gevolg? ‘mille raisonneurs contre un homme vertueux’, - ‘chacun veut être un homme
universel’. - ‘Quelle est la passion qui s'éveillera pour maintenir le gouvernement
philosophique, et pour le défendre contre toutes les passions des diverses
communautés religieuses qu'il persécute également? Quel parti du peuple, rendu à
la paix et à quelque repos, le soutiendra?.... Parmi tous les reproches qu'on peut lui
faire, celui du manque absolu de caractère est le plus fondé’3).
Dit is de wezenlijke grootheid van mannen als Gijsbert Karel, dat zij een ruimer
bewustzijn in zich dragen dan wij menschen van een oogenblik en van een partij.
Onze held, meent gij, laat zich hier uit als een anti-revolutionnair, en hij is geëindigd
als de eerste Nederlandsche liberaal. Tegenstrijdigheid? Neen, onze kortzichtigheid
is het die ons bedriegt. Gijsbert Karel, die meer dan één ander onze achttiende eeuw
aan onze negentiende verbindt, is zich, bij alle ontwikkeling van denkbeelden, bij
alle aanpassing aan nieuwe vormen, in wezen verwonderlijk gelijk gebleven. Die
zich later tegen het absolutisme des konings keert, is geen ander dan die heden het
absolutisme van de club veroordeelt.
Wat er, bij onverhoopten keer, in plaats moest komen

1) III, 159.
2) III, 160.
3) III, 167 (ik cursiveer).
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van de tyrannie van één tiende van de natie1)? Die vraag heeft hem geheel ingenomen
van den aanvang zijner ambteloosheid af. Het doel is hem steeds hetzelfde gebleven:
de natie, door haar weder voedsel te doen zoeken in het eigen verleden, te redden
van den ondergang. Afgesneden van den stam, waarop zij was gegroeid, zou zij ras
verwelkt zijn. Men heeft met de restauratie van 1814, met het hechten aan oude
namen, als met het galvaniseeren van lijken den spot gedreven. Ten onrechte. Wat
had men dan toch, bij Napoleon's val, moeten opwekken tenzij het eenige dat waarlijk
den tijd getrotseerd had en in het bewustzijn des volks leefde? Dit nu was niets
minder, maar ook niets meer, dan het besef van volkseenheid, gegroeid in een lange
historie, bevestigd in den jongsten tegenspoed, en dat steeds wederom, en ook nu
opnieuw, zich liefst en best bewust werd in het gezamenlijk ten schild heffen van
een Oranje. De ex-patriotten, op enkele versteeningen na, gevoelden het in de
Novemberdagen van 1813 niet anders, dan de oud-oranjeklanten. Door het feit alleen
van zijn bestaan is Willem I ons toen van onbeschrijfelijken dienst geweest, een
dienst zoo groot, dat al wat later gezondigd mag zijn, daardoor toch op de weegschaal
eener onpartijdige geschiedschrijving wordt opgewogen. Het was toen om een
Grondwet te doen die, duidelijk den knoop met het verleden leggende, veel ruimte
liet voor toekomstige ontwikkeling. Aan dezen eersten en hoogsten eisch is door de
Grondwet van 1814 wezenlijk voldaan, en dat zij dit gedaan heeft is de roem van
haar vader, van Gijsbert Karel van Hogendorp. Zoo de natie de weldaad van een
nationale grondwet nog weinig waardeerde, zoo zij eerst vijf-en-twintig jaar later tot
het inzicht kwam, dat die geen vorm, maar een kracht moest wezen2), moet men dan
den man niet eeren, die haar zóó ver vooruit was geweest, die zóó goed had onderkend,
wat zij eenmaal zou behoeven? Of zou men durven beweren, dat een der opgedrongen,
opgepronkte fabrieksconstitutiën van 1798 tot

1) III, 164.
2) Voorrede van Thorbecke's ‘Aanteekening’.
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1806, een minuut eerder tot een nationale kracht zou zijn geworden dan de grondwet
van van Hogendorp? Meer dan de herinnering aan de Republiek der Vereenigde
Nederlanden met haar getemperde aristocratie en haar Prinsen van Oranje, was die
aan den revolutiezwijmel van 1798, in 1814 verdoofd.
Het is van belang, den langzamen groei der grondwet van 1814 in Gijsbert Karel's
geest na te gaan, en wat zijn nazaten ons hebben aangeboden, stelt daartoe geheel in
staat. Het eerste document is een memorie uit den zomer van 17951), waarin hij zich
bezighoudt met de vraag, welke gebreken van de oude Unie behoorden te worden
hersteld, wanneer de kans eens keerde en de revolutie het onderspit delven mocht.
Als grootste gebrek had de ondervinding hem doen kennen de ontstentenis van
een krachtig algemeen bestuur. Dit diende gevestigd in den Stadhouder, die in een
constitutioneele betrekking moest komen tot het geheel der Republiek en niet meer
uitsluitend tot de provinciën afzonderlijk. Onder den Stadhouder zouden ressorteeren
de volgende departementen van algemeen bestuur: Financiën, Landmacht, Marine,
Koloniën, Buitenlandsche Zaken. Ten opzichte van al deze onderwerpen zullen de
provinciën afstand doen van de souvereiniteit, die zij voor Justitie en Binnenlandsche
Zaken onverkort behouden. De wetgevende macht zal ten aanzien van de opgenoemde
zaken die aan de Unie zijn afgestaan, worden uitgeoefend door de vergadering der
Staten-Generaal, waarvan een ambtenaar onder den titel van Raadpensionaris (titel
die dus voortaan een ambt der Unie, geen provinciaal ambt zal aanduiden), het
voorzitterschap (of, gelijk het in het vage is uitgedrukt, het beleid) zal hebben; en
die Raadpensionaris, leest ieder tusschen de regels, zal geen ander zijn, dan Gijsbert
Karel zelf. In de Staten-Generaal zal worden gestemd zonder ruggespraak met de
committenten, die evenwel na een bepaald aantal jaren de beslissing zullen hebben
over de al

1) III, 87-145.
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of niet voortduring van het mandaat der vertegenwoordigers. De Provinciale Staten
vaardigen ieder een zeker aantal leden af tot de Staten-Generaal, in de verhouding
van de bijdragen der provinciën tot de gemeene lasten. De Generaliteitslanden zullen
in de algemeene landsvergadering vertegenwoordigd zijn.
Over het gewichtig punt van de samenstelling der Provinciale Staten zwijgt het
ontwerp, in zijn systeem terecht, daar het een ontwerp tot herziening eener Unie
tusschen souvereine gewesten is, en dus de samenstelling der gewestelijke
vertegenwoordiging een huishoudelijke zaak blijft. Uit andere opstellen weten wij
evenwel, dat Gijsbert Karel, zonder erkenning der volkssouvereiniteit, evenwel
volksinvloed op de samenstelling der gemeentelijke en daardoor der provinciale
vertegenwoordiging toelaten wilde1).
Twee der kenmerken van dit ontwerp komen gedurig in Gijsbert Karel's werk
terug. Het eene: erkenning van de noodzakelijkheid van een krachtig centraal gezag,
maar neiging om dit gezag vooral naar buiten te laten werken, schroom om het de
volle souvereiniteit op te dragen ten aanzien der binnenlandsche aangelegenheden.
Het ander: de constitutioneel bevestigde positie van een eersten minister, meer naast
dan onder den stadhouder of vorst. Beide denkbeelden zijn eerst langzamerhand bij
Gijsbert Karel uitgeroeid; hoogst moeilijk heeft hij er afstand van kunnen doen, en
in de ‘Schets eener Grondwet’ van 1812 zijn er nog sporen van te vinden, die het
anderen veel moeite gekost heeft uit de Grondwet van 1814 verwijderd te houden.
Voor de nadeelen eener ver gedreven centralisatie heeft hij, als echt Nederlander,
steeds open oog gehad. ‘Aujourd'hui’ schrijft hij in 1809, ‘que nous avons tout sacrifié
à l'unité du gouvernement, et qu'enfin le gouvernement a été concentré dans une
seule personne, qui ne connoît plus d'obstacle à sa volonté, les formes se multiplient
tellement, que bientôt la machine du gouvernement sera aussi compliquée qu'autrefois
et peut-être davantage, et que le fond sera oublié,

1) III, 182.
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gâté, perdu, à la suite même de l'unité, comme autrefois en conséquence des fractions
de la souveraineté. Ainsi tout tend plus que jamais à prouver, que les formes de
gouvernement et les constitutions sont presqu'également imparfaites, et qu'une bonne
administration naît bien moins de cette source que des vertus et du bon sens de ceux,
qui gouvernent et à plusieurs égards de ceux, qui sont gouvernés’1). Wie, die de
geschiedenis der regeering van Lodewijk Napoleon in bizonderheden heeft nagegaan,
zal hem de gegrondheid van dit oordeel niet toegeven; wie, die iets gevoelt voor wat
onze vaderen onder burgerlijke vrijheid verstonden, hem niet dank zeggen voor het
uitgesproken vertrouwen in de grondtrekken van het Nederlandsche volkskarakter?
Het behoud van die onbevangenheid en van dat vertrouwen is ons meer waard, dan
het aanstonds aanvaarden van eenige nieuwe vormen en begrippen had kunnen wezen.
Want langzaam ging het bij Gijsbert Karel. Maar eerlijk ging het: wat eens aanvaard
was, daarop kwam hij ook niet weder terug. Nog weinig verder dan in 1795, is hij
gevorderd in 1799, toen hij, voor het geval van het slagen der Anglo-Russische
landing en het herstel van het stadhouderschap, wederom een constitutie had
opgesteld2). Het is het ontwerp van 1795 met dit onderscheid, dat in plaats van
representatie der provinciën naar de bijdragen in de algemeene lasten, representatie
naar de volkrijkheid, een moderner beginsel alzoo, in de plaats is gekomen. Verder
treedt dit ontwerp, anders dan het vorige, in bizonderheden omtrent de hervorming
der provinciale regeering. ‘Alle de steden en dorpen’ zullen in de Staten Provinciaal
vertegenwoordigd zijn; in alle steden en dorpen waar de bevolking zeker getal te
boven gaat, treden kiescollegiën op. ‘De kiezers behoeven slegts den Christelijken
Godsdienst, zonder verder onderscheid, te belijden.’ - Om zich goed voor te stellen
hoe enorm ver Gijsbert Karel in die weinige jaren na de omwenteling zich reeds van
zijn oud-partijgenooten verwijderd had, legge men zijn ontwerp van Uniereform

1) III, 286.
2) III, 171-183.
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naast dat van van de Spiegel, eveneens van het jaar 1799, en te beschouwen als het
ontwerp der georganiseerde oranjepartij, het ontwerp dat het Engelsch-Russische
leger achter zich had, en vermoedelijk wet zou zijn geworden, als de landing haar
doel bereikt had1). De Souvereiniteit valt weder in zeven stukken uiteen; Hogendorps
‘punten van gemeengemaakte souvereiniteit’ ontbreken. Er zal niet zijn een
Erfgouverneur der Vereenigde Nederlanden als bij Hogendorp, maar een
stadhouderlijke waardigheid van Holland, van Zeeland, van Friesland enz.
afzonderlijk. Iets als Hogendorp's Hooge Raad, die ‘territoir heeft in alle de Provintien
en Colonien, met opzigt tot zaken de Unie aangaande,’ ontbreekt. Brabant en Drente
verliezen hun rechten. De provinciale Statencollegiën en stedelijke regeeringen keeren
geheel op den ouden voet terug. Ook het jammerlijke quotenstelsel: de Generaliteit
krijgt geen eigen middelen dan de schamele die zij voorheen bezeten heeft; of het
moest dan zijn, dat de admiraliteiten (let op het meervoud, en stel ze tegenover
Hogendorps departement van marine) haar de convooien en licenten zullen uitkeeren.
(Bij Gijsbert Karel: ‘de Generaliteit zal de belastingen vaststellen en invorderen,
welke noodig bevonden worden.’) Evenmin is er gewag van Gijsbert Karel's overige
departementen van algemeen bestuur, ja het herstel der Oost-Indische Compagnie
wordt uitdrukkelijk in uitzicht gesteld. De Gereformeerde Godsdienst wordt wederom
‘de eenige geavoueerde Belijdenis van den Staat.’ Gijsbert Karel wil ook ‘herstel
van de publieke Kerk,’2) maar laat tenminste de andersdenkenden tot het kiesrecht
toe. De Staat van Oorlog wordt iets verstandiger ingericht, zoodat haar bewilliging
door elk der bondgenooten (die vereischt blijft geheel op den ouden voet) iets meer
waarborg dan vroeger geeft, dat in de behoeften van land- en zeemacht kan worden
voorzien. De soldijen van het krijgsvolk zullen voortaan niet meer onmiddellijk door
de provinciën aan de regimenten worden uitgekeerd, maar in de kas der Unie worden
gestort, m.a.w. het repartitiestelsel keert niet

1) Bij Vreede, Van de Spiegel IV, 456-477.
2) III, 189, 208.
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terug. Het Secreet Besogne van de Staten-Generaal krijgt een constitutioneel bestaan.
Dit zijn eigenlijk de eenige punten van verschil met het oude, m.a.w. van de Spiegel
beperkt zich tot de hervormingen die hij reeds twintig jaren geleden voorstond; voor
hem is er geen revolutie geweest. Bij Gijsbert Karel daarentegen speurt men haar
invloed op elke bladzijde.
Zijn ontwerp van 1799 is te beschouwen als een portefeuillestuk, geschreven ter
vastlegging van eigen gedachten; hoop op invoering had hij niet. Hij stond sedert
den 18den Januari 1795 met het voorvluchtig hof in geen de minste betrekking1), en
wachtte op zijn buiten bij de Beverwijk, of de Engelschen zoover zouden komen;
hij ging noch hun, noch den Erfprins een stap te gemoet2). De tijd voor eenheid onder
Oranje was nog niet gekomen, zoolang die eenheid gevestigd moest worden door
het geweld van vreemde wapenen; in het mislukken der landing zag hij daarom ook
geen ongeluk. ‘Résignés à la volonté de Dieu, constans dans nos principes, patiens
dans nos maux, éloignés de toute résistance, et s'il se peut de tout murmure, attendons
le retour de l'ordre non pas d'une cause de notre choix, et qui peut-être ne feroit
qu'aggraver nos souffrances ....., mais espérons ce retour de causes plus profondes,
hors de notre portée, et qui se développeront suivant les décrets de l'éternelle sagesse’3).
Het bleef als hij voor drie jaren had geschreven: ‘Peut-être ma patrie se relèvera-t-elle
de sa chute, pour reprendre sa place parmi les états indépendants, et dès lors je serai
prêt à la servir; mais la perspective est très éloignée .... J'ai dans ma situation présente
le plus grand besoin de n'être pas inquiété ni tiré de l'obscurité de ma retraite
politique’4). Hoe juist gevoeld! Het vaderland moest zich, wilde het nog een toekomst
hebben, uit de diepte van zijn val zelf verheffen; een overwinning, door anderen
bevochten, kon het in 1799 niet aan zichzelf teruggeven.

1)
2)
3)
4)

III, 202.
III, 168.
III, 170.
III, 162.
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Kort na de nederlaag van het Engelsch-Russische leger had de gebeurtenis van den
18den Brumaire plaats, waarvan Gijsbert Karel de groote beteekenis aanstonds
voorgevoeld heeft1). Spoedig genoeg had die gebeurtenis haar verlengstuk in de
geschiedenis der Bataafsche Republiek. De revolutie moest ook daar gekanaliseerd
worden, en het land in den toestand komen die bij den beoogden Europeeschen vrede
paste. De Eerste Consul wilde het zoo, en ons Uitvoerend Bewind gehoorzaamde.
Wat men bij ons van den nieuwen heerscher te verwachten had, die in het eigen
land al wat van het oude nog eenigermate bruikbaar was, aan den opbouw der nieuwe
maatschappelijke orde dienstbaar maakte? Waarom zou hij het hier te lande niet
met.... Oranje beproeven? In Etrurië plaatste hij wel een Bourbon2). Dit is zeker, dat
na de vernedering van 1799 de Erfprins, ware hij de ingeving van zijn spijt gevolgd,
wel gaarne met Engeland had gebroken, en dat de positie van Eersten Consul der
Bataafsche Republiek aan een op het reëele gerichten geest als de zijne, niet a priori
verwerpelijk kon schijnen3). Maar Napoleon wilde niet, en hij zag juist: de

1) Si Bonaparte seul saisit les rênes et gouverne bien, il est sûr de se maintenir (III, 166).
2) III, 191.
3) Merkwaardig voor de stemming van den Erfprins in dezen tijd is een brief van Kinckel aan
Grenville, 10 Maart 1800. Kinckel is met den Erfprins drie weken te zamen geweest, te
Yarmouth. ‘The unfortunate and mortifying events, attending our last expediton into Holland,
had given him a soreness of mind and ill humour, which I had never before observed in so
high a degree. He frequently adverted to former times, saying that whenever the British
interest had been prevailing in Holland, an ambassador from that country had constantly
assumed the stile and dictature of a Lieutenant in an English province; that the implicit
acquiescence of His father and his principal ministers in this system of foreign politics had
been the cause of the ultimate loss of the Republic; ...... that many opportunities had offered
to liberate Holland, comprising it, by the intervention of Prussia, into the line of neutrality.
But England was determined for military conquest, for reasons well known, but she had no
means to accomplish her purposes. That such attempts evidently must lead to the perdition
of the country: if succeeding, it would be plundered and ransacked, not worth having, either
for England or for his family; and failing, as in the last case, the rancour and hostility of the
adverse party must be strengthened..... The day after this little dispute, I came into his room
with Fagel; we found him reading the history of Bonaparte's investiture as a Consul. He was
exceedingly agitated. It must be owned (he said) that Bonaparte was a king to all intents and
purposes: what did it signify what was the name and family of a king: le premier roi fut un
soldat heureux. Fagel and I were quite stupified and indeed shocked.... He asked what was
his own ancestor, William the First, but a rebel?’ (Verz. Kinokel, Rijksarchief).
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oude huizen deugden niet voor roi-préfet, en Oranje misschien het minst van al. De
Bourbon in Etrurië was ook maar een spoedig afgeloste posthouder. Hij mocht dan
honend tot van der Goes zeggen: ‘voulez-vous Schimmelpenninck, voulez-vous le
prince de Weilbourg, voulez-vous pour une couple d'années le prince d'Orange? Je
m'en f....!’1), in waarheid wist hij zeer goed, dat hij Oranje niet wilde.
Voor ons was het genoeg, de ongestadigheid van den politieken hemel omstreeks
den tijd van Lunéville en Amiens te doen kennen, toen alles mogelijk scheen en ieder
zich opmaakte om, vóór de mededinging gesloten werd verklaard, zijn plaats te
hebben in de nieuwe orde van zaken. De oude wereldmachten maakten hun vrede
met de omwenteling; de Kerk, de Keizer, Engeland; waarom zouden de Hollandsche
patriciërs wijzer willen wezen? Was ook niet Oranje in onderhandeling met Napoleon,
over een schadeloosstelling in Duitschland? De fatsoenlijke lieden van allerhande
partij staken in den Haag de hoofden bijeen, en verdeelden eerlang de posten onder
elkander: ‘de Staten van den Kneuterdijk’2). Het burgermanselement werd naar
apotheek en dorpspastorie teruggewezen; de nieuwe constitutie die in de maak was
zou vooral het karakter hebben van een reconstructie in oligarchischen geest. Voor
de leus werd het van den revolutieijver lang bekomen volk om zijn toestemming
gevraagd; men wist te goed dat het zich niet verzetten zou. Op dit oogenblik van
algemeene politieke en moreele

1) Delprat's journaal, 337 (B.e.M.H.G., XIII).
2) De Bosch Kemper, Letterk. Aantt. 392.
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inzinking trad Gijsbert Karel naar voren met zijn ‘Verklaring aan het Staatsbewind.’
Hij was van te voren door zijn broer Dirk tot deelneming aan het allegaartje
uitgenoodigd. ‘Tous les honnêtes gens, toutes les bonnes têtes de tous les partis,
sentent et sont persuadés’.... en zoo voort1). Onmiddellijk had Gijsbert Karel
geweigerd. De vergadering van fatsoenlijke en knappe lieden, hield hij Dirk voor,
kon bij ons onmogelijk een nieuwe orde van zaken bevestigen, gelijk Bonaparte
verlangde dat zou geschieden. In Frankrijk was daar zijn eenhoofdig gezag toe noodig
geweest. ‘Il n'y a eu de gouvernement réglé en France que depuis qu'il y a eu un
premier Consul. Il a donc fallu un chef à la nation françoise, et comme il en faut un
dans chaque nation il nous en faut un de même. Le voulez-vous électif? L'expérience
vous a prouvé qu'en France il en falloit un au moins pour dix ans. Ces dix ans évolus
et plus tôt même elle vous apprendra qu'il en faut un pour sa vie. Cette vie écoulée
vous conviendrez que pour mille raisons il le faut héréditaire. Le voulez-vous choisir
parmi vos égaux? Regardez donc la France. Que sont devenus les plats avocats du
Luxembourg? Toute cette tourbe de crieurs est rentrée dans le néant, et la gloire
militaire a imposé à la nation une obligation morale irrésistible de reconnoître
Bonaparte. Mais quel est parmi nous le héros? Il nous faut une autre illustration, il
nous faut recourir à celle de la naissance et c'est assez vous indiquer l'auguste
famille.... Il y a peut-être quelque fondement dans les bruits, qui courent depuis
longtemps d'un établissement de la Maison d'Orange en Allemagne. Il est possible
qu'elle renonce à ce pays, mais en attendant je ne saurois donner les mains à un
arrangement où elle ne seroit pas comprise.’2)
De Verklaring aan het Staatsbewind is de brief aan Dirk, in andere termen
overgezet. ‘Ik keur alle Constitutiën af, welke niet het Huis van Oranje met de erfelijke
waardigheid van Hoofd van den Staat bekleeden.... Sedert

1) III, 184.
2) III, 188, 190.
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twintig jaren heb ik de Natie leeren kennen, en altijd heb ik opgemerkt, dat zij gesteld
is op oude gewoonten, en zo ook op den ouden Regeeringsvorm, bovenal op het Huis
van Oranje, 't welk nooit zonder gevaar voor de Regenten vernederd geworden is.
De gemeene man vooral, dat is, het talrijkst gedeelte van het volk, gevoelende dat
hij niet zelf regeeren kan, en nu meer dan ooit daarvan overtuigd, ziet in den Prins
zijn waarborg tegen onderdrukking van van de zijde der Regenten.... Waardoor zo
wel het Huis van Oranje, als de Regenten en het volk een tot heden onbekende
vastigheid zouden verwerven, is de aanneming van een Grondwet, met een gelijk
verbindende kragt voor Prins, Regenten en Volk, en geheel overeenkomstig met de
bekende gevoelens van de overgroote meerderheid der Natie’.1)
Op het oogenblik zelf dat de oude regentenkringen, alleen met een aanzienlijk
getal homines novi versterkt, maar niet in wezen veranderd, dank zij de constitutie
van 1801 de alleenheerschappij gingen aanvaarden en daarmee de wezenlijke
volksvrijheid zonder waarborg lieten; - op het oogenblik zelf dat Oranje zich van het
vaderland afwendde, dit manifest uit te vaardigen, Oranje aan zijn plicht te herinneren,
de zaak, niet van de fatsoenlijke lieden maar van het volk in zijn geheel, opnieuw
aan die van Oranje te verbinden, was de daad van een waarlijk groot man en groot
patriot. Zoolang vaderschap in de eerste plaats onderstelt kracht van procreatie,
zoolang kracht in de eerste plaats uit karakter voortkomt, zoolang blijve aan Gijsbert
Karel, om deze daad alleen, het vaderschap onzer constitutioneele staatsinstellingen
toegekend, dat men hem dwaselijk betwist heeft. Zijn ‘Verklaring’ redt de kern van
onze staatkundige volksontwikkeling uit de moedeloosheid en platheid van dezen
epigonentijd, en bergt het kleinood op, in de hoogte van zijn eenzaamheid. Toen het
tijd was, heeft hij er zich mede te midden van het volk gesteld, dat zich toen om
dezen standaard weder heeft kunnen verzamelen. Dat ons later bestaan niet ten eenen
male

1) III, 193, 196.
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van ons groote verleden is afgesneden geworden, is in de eerste plaats te danken aan
deze hooghartige, stroeve, maar eerlijke en diepe natuur, een idealen Hollander in
zijn deugden en gebreken.
Hoe eenzaam bleef hij staan. De stap was met Hunne Hoogheden niet overlegd,
‘afin qu' Elles ne pûssent pas me détourner d'une démarche que je croyois devoir à
ma patrie et à Elles’1). De Prins en de Erfprins antwoordden met geen woord; zij
waren met gansch andere overleggingen bezig, en hun nieuwe belangen konden door
het optreden van Gijsbert Karel slechts worden benadeeld. De Prinses antwoordde,
in een brief die evenzeer haar groote bevreemding, als haar waardeering voor zulk
een vriend doet verstaan: ‘je ne pouvois pas m'attendre qu'au moment, où tout semble
fini pour nous dans la République, on oseroit y exprimer de tels sentiments....’2). De
koning van Pruisen liet vragen, wie hem toch had gequalificeerd? De gezant van
Napoleon maakte er zich af met een achteloos praatje. Het Staatsbewind zelf legde
het stuk ter zijde. Eerst toen het buiten weten van Gijsbert Karel werd gedrukt en
verspreid en gerucht maakte, droeg het den Procureur-Generaal op, te onderzoeken
of er termen tot vervolging waren. Broeder Dirk en zijn oude moeder werden
aangezocht, hem een verblijf in het buitenland aan te raden; bleef hij maar weg tot
de zaak doodgebloed was, men zou hem niet moeien. ‘Lieve Carel, laat ik niet dubbel
ongelukkig worden door Uw gevaar. Lieve zoon, toe, versta rede, gedraag U
voorzigtig als een vader van zeven kinderen’3). Maar hij bleef: ‘wie mij buiten 's lands
gezien had, zou hard getwijfeld hebben aan den grondslag mijner verklaring, dat de
Oranjegezinden de groote meerderheid van de natie uitmaakten.’ Die meerderheid
evenwel, al onthield zij Gijsbert Karel's naam als die van den man die mogelijk nog
ooit een tegenomwenteling zou willen beproeven, geloofde zoo weinig dat er, voor
het oogenblik, eenige

1) Aan de Prinses, 31 Dec. 1801 (IV, 177).
2) III, 202.
3) III, 207.

Onze Eeuw. Jaargang 3

363
kans was op bevrediging van haar wenschen, en hield zich zoo roerloos, dat de
regeering aan geen vervolging meer dacht: het was beter, geen martelaars te maken.
De tijd was niet rijp; Gijsbert Karel mocht weder naar zijn kantoor, naar zijn ‘cher
commerce’, gelijk hij zijn affaire spottend aanduidt. Het kantoortje was hem te eng;
hij dreef ook geen groote zaken; trouwens welk koopman dreef die? De firma, die
hij onder zijn eigen naam had voortgezet, was hem van zijn schoonmoeder
aangekomen, die evenwel in de laatste jaren van haar leven het meeste geld uit het
kantoor gelicht en in obligatiën aangelegd had. ‘Ik was derhalve eigentlijk een groot
rentenier en een klein koopman’1). Hij had gaarne de zaken uitgebreid, maar er waren
in het Amsterdam van na 1795, afgesloten als het was van de zee, geen zaken te doen
dan in agiotage. De theorie van den handel had hem aangetrokken, niet deze praktijk.
Na eenige jaren stond het bij hem vast: ‘La bourse et le bureau ne sont pas mon fait,
et avec la meilleure volonté d'y travailler je m'y morfonds’2). Aan zijn jonger broeder
Willem, in 1797 zijn associé geworden, liet hij in 1802 de gansche zaak over. Toegang
tot politieke ambten kon hij niet verkrijgen zonder verzaking van zichzelf, en, pas
veertig jaar oud, rustig buiten zijn rente te verteren verkoos hij evenmin. Maar er
waren belangen in zijn weg gekomen waaraan hij zijn gansche kracht kon geven: hij
werd kolonisateur.
Alle vraagstukken van staathuishoudkunde hadden van den beginne af zeer zijn
aandacht getrokken, en daaronder was het koloniale vraagstuk eigenlijk van den dag
zijner ambtsaanvaarding in 1787 af aan de orde geweest. Eerst had hij tot de opheffing
der West-Indische Compagnie medegewerkt, toen de groote staatsenquête beleefd
naar den toestand der Oost-Indische. De brieven van zijn broer Dirk uit Indië hadden
de belangstelling levendig gehouden. Daar kwam plotseling op het eind van 1799
Dirk uit de lucht vallen, met een geruchtmakende ‘zaak- van Hogendorp’

1) III, 146.
2) III, 161.
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gewapend, die hem op eenmaal aan het hoofd der koloniale hervormingspartij stelde
en, zoo deze overwon, op den Batavia'schen troon brengen kon. Doch de regeerders
der Bataafsche Republiek beschouwden - hadden zij er ongelijk in? - iemand met
Dirk's antecedenten niet als den geschikten persoon voor Gouverneur-Generaal. Men
maakte van hem een ambassadeur, en lichtte daarmede hem met zijn persoonlijke
‘zaak’ uit het debat, dat overigens op geen principieele beslissing uitliep en sedert
de hervatting van den oorlog door Engeland en de hernieuwde stremming van het
verkeer met Indië een goed deel van zijn actualiteit verloor. Merkwaardig echter, dat
twee maanden na de verschijning van Dirk's eerste Bericht, ook Gijsbert Karel publiek
over den Indischen handel gaat schrijven1). Onder Dirks invloed kan men niet zeggen;
daartoe had de jongere broeder zich al veel te lang en te zelfstandig met het vraagstuk
van den kolonialen handel bezig gehouden, maar wel toch zeker mede door de
verrassing dat zijn broeder (er was van ouds wat naijver tusschen de twee), met de
nieuwe denkbeelden zulk een opgang maakte. Een opgang die Gijsbert Karel, met
zijn sterk familiezwak en trots alle wrijving hartelijk gevoel voor Dirk, zal hebben
gestreeld, maar hem ook geprikkeld dezelfde zaken, die hem immers reeds zoo
gemeenzaam waren, uit eigen oogpunt te behandelen.
Alras kreeg de belangstelling in het koloniale vraagstuk een zeer bepaald object:
de nieuwe inrichting der Kaapkolonie, ons bij den vrede van Amiens teruggegeven.
De Kaapkolonie was het stiefkind der Oost-Indische Compagnie geweest; toen zij
in 1795 verloren ging, waren twee landdistricten in vollen opstand. De nationale
partij aan de Kaap had betrekkingen in Nederland, ook met leden van de regeering,
en hoopte dat de Bataafsche Staat, nu de handen ruim hebbende, de kolonie niet
langer naar de regels der Compagnie zou besturen. Een der leden van den Aziatischen
Raad, de Mist, ontwierp een organisatie in gematigd liberalen geest, en werd zelf
benoemd om haar

1) Verhandelingen over den O.I. Handel. Eerste Stuk, inleiding.
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in te voeren. Gijsbert Karel werkte mede door het tweede stuk zijner ‘Verhandelingen
over den O.I. Handel’ geheel aan de Kaap te wijden. ‘Du moment où j'ai aperçu, que
tout étoit dit pour ma patrie, et que la paix alloit consolider son gouvernement et sa
situation, je ne me suis plus occupé que d'une grande idée, qui tient à la prospérité
nationale....; j'ai espéré pouvoir entreprendre quelque chose de grand et de distingué
comme simple particulier’1). De ‘Verhandelingen’ zijn uit hetzelfde hooge gezichtspunt
geschreven. ‘Geschokt tot in hare fundamenten, gedurende eene revolutie en eenen
noodlottigen oorlog van zeven jaren, heeft ons Gemeenebest uit den val van vele
instellingen toch eenig nut getrokken, en wij kunnen uit de puinen van sommige
gebouwen iets beters opvoeren, dan er te voren stond. Zoo is ook deze heerlijke
bezitting aan het klein oogmerk ontrukt, om eenige schepen van ververschingen te
voorzien, en is de mercantiele regeering, welke alles aan dit gering voordeel opofferen
moest, veranderd in een politiek bestuur.... De blijde verwachting van den bloei dezer
kolonie is bij sommigen gemengd, ja overwogen door de bekommering, dat zulke
koloniën niet kunnen onderhoorig blijven, en dat wij ze verliezen zullen, omdat wij
ze zoo sterk maken. Alzoo verliest elk vader zijn kind.... Geen ouder nogthans
verzuimt daarom de opvoeding zijner kinderen, ofschoon het onfeilbaar middel, om
ze altijd in huis te houden, daarin zoude bestaan, dat men ze aan lichaam en ziel zwak
en zieklijk maakte, door hun gebrek aan voedsel en aan onderwijs te laten lijden....
Uit de debatten in het Britsch Parlement op het handelsverdrag met Noord-Amerika
blijkt, welke verbazende sommen voor manufacturen Engeland van zijn gewezen
koloniën trekt, zoodat de aftrek derwaarts grooter is, dan naar eenig ander land. Dit
is het nut van onafhanklijk geworden koloniën voor een land, welk zijn taal, zeden,
gewoonten, godsdienst, heeft overgeplant op vreemde kusten.... Naarmate de oudste
koloniën vorderen,

1) Aan de Prinses, 12 Maart 1803, 28 April 1806 (IV, 178; III, 211).
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kunnen wij er nieuwen aanleggen, en zoo benoorden de Oranjerivier, als beoosten
de Vischrivieren, is de gelegenheid overschoon ....’1).
Natal en Vrijstaat voorgevoeld, door een Hollander uit zijn kantoortje, in 1802!
Als de helft der overscharige staatshervormers, die zich sedert '95 in de clubs hadden
heesch geschreeuwd, bij Gijsbert Karel had dienst genomen, ware nu misschien
Zuid-Afrika een Hollandsche statenbond?
Toch niet. Dit alles had vijftig, zoo niet honderd jaar vroeger moeten gebeuren.
Er was aan de Kaap zoovéél verzuimd; Gijsbert Karel kwam wel zeer te elfder ure.
Te meer eer voor hem, dat hij gezien heeft, wat schier niemand zag.
Hij wierf landverhuizers, kocht werktuigen, verkreeg een groote terreinconcessie
aan de Plettenbergsbaai, aan de Zuidkust op aanmerkelijken afstand van de Kaapstad
gelegen. Daar zou, zonder inroeping der slavernij, het landbouwbedrijf uitgeoefend
worden door huurders, die Gijsbert Karel zoo spoedig mogelijk eigenaars wilde
maken. Hij voorzag de geleidelijke uitbreiding der cultuur naar het binnenland, en
het aanwassen der oorspronkelijke landingsplaats tot een belangrijke in- en
uitvoerhaven2). De Mist en Janssens schenen, vóór hun vertrek, ten zeerste met het
plan ingenomen, maar nauwelijks waren zij aan de Kaap, of er rezen moeilijkheden.
Men trok de oorspronkelijke concessie in en verleende hem een andere, aan de
Houtbaai, onder den rook van de Kaapstad, die volstrekt niet aan de bedoelingen van
Gijsbert Karel beantwoordde, al was het maar omdat zoo dicht bij de Kaap alleen
met slaven werd gewerkt. Men had hem òf niet begrepen, òf niet willen begrijpen.
Gijsbert Karel zelf heeft aan de tegenwerking van Kaapstad, waar men de opkomst
eener tweede haven vreesde, en aan den weerzin der toongevende Kaapsche kringen
tegen opheffing van den slavenarbeid, zijn mis-

1) Verhandelingen II, 92, 121.
2) Gelijk, wat oostelijker, Port Elizabeth inderdaad geworden is, na de Engelsche kolonisatie
dierzelfde streken in 1820.
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lukking toegeschreven1); het Kaapsche gouvernement berichtte naar Nederland, dat
het de concessie aan Plettenbergsbaai niet had kunnen handhaven, omdat het voor
de bescherming der jonge kolonie tegen aanvallen der inboorlingen niet kon instaan2).
Ook klaagde men - en naar het schijnt op goeden grond - over den persoon van een
van Gijsbert Karel's representanten, majoor van Bouchenröder. Gijsbert Karel zocht
recht tegen het Kaapsche gouvernement bij de regeering in Nederland, maar had het
nog niet verkregen, toen de Kaap door Engeland vermeesterd werd in 1806. Hij
verloor een groot bedrag aan nutteloos besteed geld, bleef met zijn omvangrijke
toebereidselen zitten; daarginds moest een eerste bezending immigranten een
heenkomen zoeken. Niets dan teleurslelling bleef van de zaak over.
In 1814, bij de onderhandeling over het afstaan der Kaap aan Engeland, ware het
tijd geweest de aanspraak op het oorspronkelijk geconcedeerde terrein aan de
Plettenbergsbaai te doen gelden. Maar zijn ministerschap legde hem toen het zwijgen
op; men zou zeggen, dat hij den afstand van de Kaap had bevorderd om eigen voordeel
te bejagen. Hij wachtte, en sprak er eerst later de Engelsche regeering over aan. Het
bedoelde terrein was toen reeds lang bezet, en werd ontgonnen overeenkomstig
Gijsbert Karel's denkbeelden; alleen maar .... door Engelschen3).
Het onmiddellijk gevolg van de mislukking der onderneming was, dat Gijsbert Karel
zich moest bekrimpen. Een dubbel etablissement was nu te kostbaar; voor Adrichem
kon hij geen kooper vinden, dus vertrok hij in 1806 daarheen en verhuurde zijn huis
te Amsterdam. In de eenzaamheid dier Beverwijksche afzondering is een dagboek
ontstaan, het Journal d'Adrichem, barometer zijner beproevingen. Het was een
vreemde tijd; zou de man van de fiere ‘Verklaring’ geen ongelijk krijgen voor de
geschiedenis? Hij moest af en toe, voor de afwikkeling van zijn Kaapsche zaak, naar
den

1) III, 213, 214.
2) Rapporten van de Mist en Janssens, Rijksarchief.
3) III, 225. Voor ‘Meinsma’ leze men daar ‘Knijsna’.
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Haag en op audientie, bij de ministers zijn tijdgenooten, bij den nieuwbakken koning.
Hij, de spelbreker van 1801, was een vreemdeling voor dien in klatergoud
schitterenden kring; hij was niet ‘meegegaan met zijn tijd’... Nooit was de ambtstrots
hatelijker, de afstand tusschen regeerders en volk grooter geweest dan aan het
gloednieuwe hof van Lodewijk Napoleon. ‘Pour celui qui n'est rien, il y a mille
humiliations à prévoir, on est comme jeté dans la boue. Il y a d'ailleurs cette nuance
militaire qui est répandue sur toutes les nouvelles institutions. Quand j'ai vu à
l'audience à la Haye tous les costumes, ce premier, second et troisième appartement,
suivant les emplois, ces décrorations de l'Ordre royal, j'avoue que le coeur m'a
défailli.... Je ne puis me faire au mépris dont je sens bien qu'on veut accabler tout ce
qui n'est pas au service, et auquel on se plaît à me livrer’1).... Een nieuw Holland
omgaf hem, een Holland met hoftitels en decoratiën, en met op de vier en twintig
duizend inwoners, in Haarlem veertien duizend bedeelden..,
Ondertusschen, de oude tijd was dood en voorbij, onherroepelijk. Geheel Europa,
geheel het vasteland ten minste, aanbad de nieuwe zon. Het Pruisen van Frederik
den Groote, dat Gijsbert Karel nog gekend had in den naglans zijner grootheid, lag
ter neder2). De oude Prins van Oranje was dood, de nieuwe, van zijn troon in Fulda
afgebonsd, telde bij niemand meer mede. Was het mogelijk, was het plicht, zich
langer buitenaf te houden; plicht voor een, die in bekwaamheid de meesten ver te
boven ging, plicht voor een vader van opgroeiende kinderen? Een groote deemoed
viel hem in de ziel, voor het eerst van zijn leven. ‘Prions Dieu de nous éclairer’3)....
‘L'orgueil est le vice radical de l'homme et plus particulièrement le mien’4)..... De
krachten, ook van het lichaam, schenen hem te zullen begeven. ‘A l'âge de 46 ans,
c'est éprouver

1)
2)
3)
4)

III, 268.
Mon coeur a saigné en voyant tant de gloire anéantie en peu de jours (III, 258).
III, 259.
III, 272.
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de bonne heure les maux de la vieillesse. Je suis réellement vieux de corps et
d'esprit1).... Je ne vivrai pas dans l'histoire’2).
Waartoe verzwegen, wat op iedere bladzijde van het ‘journal d'Adrichem’ te lezen
staat. Gijsbert Karel is bereid geweest, te capituleeren. Hij zou uit 's konings handen
een ambt aangenomen hebben, indien het hem ware aangeboden geweest3). Er om te
vragen, heeft hij niet van zich kunnen verkrijgen, en de koning sprak niet het eerste
woord. Hij kende Hogendorp uit diens memoriën over het koloniale vraagstuk,
waarvan enkele in vertaling ten hove waren medegedeeld door bemiddeling van
Gijsbert Karel's ouden vriend, den gewezen Rotterdamschen regent van IJzendoorn,
later lid van den Aziatischen Raad en thans van den Staatsraad. Lodewijk Napoleon
had wel oog voor het buitengewone: aanstonds zoude hij gezegd hebben: ‘voilà un
homme qui a du ton’, kort daarop: ‘c'est un homme que je pourrois aimer’4). Toen
Daendels naar Batavia zou gaan, droeg hij dezen bepaaldelijk op, met Hogendorp te
gaan spreken5). Gijsbert Karel's naam is dan ook ongetwijfeld genoemd voor het
departement van koloniën6); ook wel voor den Staatsraad. Maar de koning had, hoe
dan ook verzwakt en verminkt, toch den Bonaparte in zich: hij wilde dat men naar
hem toe kwam, en niet omgekeerd. Ook zal de geneigdheid om Gijsbert Karel te
gebruiken door een groot deel van 's konings omgeving niet zijn aangemoedigd;
onder de lieden van zijn eigen leeftijd, die thans aan het hoofd der zaken waren, was
Gijsbert Karel ver van populair, en een Nederburgh en van der Heim konden met
zijn liberale denkbeelden op koloniaal gebied niet ingenomen

1) III, 273.
2) III, 275.
3) Je suis persuadé que je ne ferois pas bien de refuser mes services, si le roi les requerroit (III,
259). - Si le Roi m'appelloit, je ne ferois pas même ces difficultés qu'on n'oppose que pour
la forme... (III, 271). - Si le Roi m'appelle, j'en ressentirai une satisfaction intérieure (III,
273).
4) III, 259.
5) III, 230.
6) III, 271.
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zijn. De zaak, ware zij beproefd, zou ook ongetwijfeld op wederzijdsche teleurstelling
zijn uitgeloopen. Gijsbert Karel was in zijn hart de regent, hij vatte het ambtenaarschap
niet op in den modernen zin. Over al die nieuwe gesterde en gestrikte dignitarissen,
hoog tegen het ambtelooze publiek, kruipend dikwijls voor den koninklijken meester,
kon hij zich niet genoeg ergeren en verbazen. ‘Je vois les Ministres dans la plus
grande dépendance du Roi, se tenir toujours prêts à être appelés chez lui, ne pas
découcher sans sa permission’1).... ‘Tous les Ministres m'ont paru avoir mauvais
visage’2).... ‘Le bourguemaître van de Poll se réjouit comme un enfant d'avoir obtenu
du Roi un congé de deux ou trois jours pour passer la fête de Pâques à sa
campagne’3).... Voor een burgemeester van Amsterdam, welk een val! Zijn voorganger
betitelde nog voor geen twintig jaar den Prins van Oranje met ‘Monsieur le
Stadhouder!’ Beter dan iets anders doet een anecdote als deze het verschil der tijden
gevoelen. Wat moet men toen snel hebben geleefd; wat was men, eenmaal midden
in den stroom gekomen, ook snel afgedreven. Geen wonder dat een zelfstandige
geest bepaald werd bij zelfobservatie4). Wij hebben er een der merkwaardigste
dagboeken van een zielebestaan aan te danken, dat ons uit die jaren (niet uit Holland
alleen) overgeleverd is.
Natuurlijk duurde de onzekerheid, of Gijsbert Karel in een hoog ambt zou komen,
niet zoo heel lang. Het eenig gunstige oogenblik zou zijn geweest dadelijk bij, of
kort na 's konings komst, toen gansch het land in afwachting lag van het nieuwe, het
onbekende in onze geschiedenis... DE KONING. Voor de oud-Nederlandsche politieke
gedachte een vreemde, vijandige waardigheid, hier gedragen door Filips II het laatst,
en waar de Oranje's nooit de hand naar hadden durven uitsteken. ‘De Prins’, dat was
in het vaderlandsche leven een bekende voorstelling geweest,

1)
2)
3)
4)

III, 262.
III, 282.
III, 287.
‘Se reconnoître’ (III, 291).
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maar hoezeer die verschild had van de idee van den Koning, bleek wel in den zomer
van 1806. Men verwachtte in Lodewijk Napeleon niet een Franschen opvolger van
den zooeven gestorven Willem V, men gevoelde te staan voor het onbekende. Het
oude scheen te hebben afgedaan, voor goed; iets nieuws ging beginnen. Die
zomermaanden van 1806 zijn in Gijsbert Karel's levensgeschiedenis ongetwijfeld
een hoogst belangrijke datum geweest, wij kunnen het uit het vervolg van het Journal
d'Adrichem vermoeden, wij zouden het uit het begin waarschijnlijk kunnen lezen,
wanneer dit in extenso ware uitgegeven1). Het verschil in standpunt tegenover de
Revolutie, vóór en na dien datum, is onmiskenbaar. Tot nu toe was het er Gijsbert
Karel wezenlijk om te doen geweest, op de Revolutie terug te komen: niet dat hij
een volbloed reactionnair was en het oude alleen als oud terug wenschte, maar hij
wilde op de Revolutie terugkomen om de hervormingen in te voeren die hij, gesteld
hij ware Raadpensionaris geweest, b.v. in 1790 zou hebben voorgestaan. Al is er
spoor van een geleidelijke vervorming van denkbeelden, zijn laatste manifestatie,
de Verklaring aan het Staatsbewind, begreep de zaak toch nog wezenlijk in geschetster
voege. De hoop op verwezenlijking van dit ideaal bleek tegen den tijd niet bestand;
- het nieuwe ideaal kon geen ander zijn, dan aansluiting aan het bestaande, niet om
het te vergoden maar om het te verbeteren. In 1806 is het beslist: Gijsbert Karel bleef
geen anti-revolutionnair; hij stond bereid de uit de omwenteling voortgekomen
regeering te dienen, niet slechts uit ambtsbejag, maar evengoed uit een besef dat het
heden, door zijn bestaan alleen, rechten had verkregen, een recht ook op den dienst
van wie zich tot dienen bekwaam voelde. Welk een kwelling moet het een geboren
regent als Hogendorp zijn geweest, om anderen, zijn broer Dirk b.v., aan het actieve
leven te zien deelnemen, en zelf gedoemd te zijn tot een kamerleven, hij

1) Zie de mededeelingen van Dr. Byvanck, Gids 1901, IV, 14. Het is te hopen, dat dit hoogst
gewichtig journaal ons nog eenmaal geheel of althans in talrijker fragmenten worde ter
beschikking gesteld.
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die geen geleerde was! ‘La sphère des grandes idées administratives est proprement
celle qui convient à mon esprit, et dans laquelle il se plaît comme dans son
élément’1)...... ‘Appelé à un emploi je rentrerai dans ma sphère. J'ai pû m'en convaincre
le peu de fois, que j'ai paru à la cour. Habillé pour m'y rendre, entretenant le Roi,
j'ai toujours eu un sentiment d'aise, qui m'a prouvé que j'étois à ma place’2). Hoevelen
zouden, in zijn geval, niet slechts een oud, verouderd inzicht hebben opgegeven,
maar ook den knieval hebben gedaan ten teeken van bekeering! Het werd October
1807 eer hij voor de eerste maal een bizonder gehoor aanvroeg, altijd nog over zijn
aanspraak op schadevergoeding wegens het gedrag der Kaapsche regeering. De
koning, wiens tegemoetkomende gezegden ten aanzien van Gijsbert Karel toen al
meer dan een jaar oud waren, had zeker iets anders van hem gewacht. ‘Il avait un
regard froid, qui glaçait’3).
De tijd bracht de twee mannen niet bijeen4). Ook niet den koning en de natie.
Lodewijk Napoleon was, bij groote begaafdheid, niet in het bezit van twee
eigenschappen die onmisbaar zijn om het Nederlandsche volk te regeeren: bedaardheid
en rechtsgevoel5). Met warmte nam hij de Nederlandsche belangen ter harte, die hij
te minder dienen kon, naarmate hij er openlijker voor partij trok; immers onmiddellijk
kwam hij daardoor in botsing met den Keizer. De pogingen van iemand, in zóó
valsche positie geplaatst, hadden wel tot teleurstelling moeten leiden, ook al ware
hij persoonlijk nog zoo geschikt geweest voor den omgang met het Nederlandsche
volk. Maar hij was dit niet: het zelfbewustzijn der Bonaparte's kwam in zijn
onharmonische,

1) III, 262. Wij weten thans uit de mededesling van graaf van Hogendorp (VI, 420), dat deze
2)
3)
4)
5)

plaats in het IIIe deel volstrekt niet is misdrukt.
III, 271.
III, 266.
Je l'ai vu six fois peut-être depuis son avènement, et je puis dire que chaque fois il m'a paru
moins aimable (III, 287; aanteekening van 1 April 1809).
Il ignoroit qu'un prince doit être moins bon que juste (III, 293).
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halfvolgroeide persoon als zenuwachtige eigenzinnigheid aan den dag, die heden
eischte, wat gisteren uit den eigen mond was verboden. Hij trok de lieden beurtelings
aan en stootte ze weder van zich; verbond zich op den duur niemand. Zijn naaste
omgeving sprak na eenige jaren van hem ‘zonder respect’1); en na zijn val sprak men
heelemaal niet meer over hem, of noemde hem: ‘die zot’2).
In 1809 had Gijsbert Karel een beslissenden stap gedaan: hij had het verblijf te
Adrichem, dat als iets voorloopigs was bedoeld geweest en als een afwachten kon
worden uitgelegd, opgegeven en zich voorgoed als particulier ingericht, in het door
het hof verlaten den Haag. Na de wreede ontgoocheling van het eerste gehoor bij
den koning had het aanstonds bij hem vastgestaan: ‘Je ne puis pas vivre toujours
dans cette solitude avec huit enfans. Dans un an j'irai demeurer à Leyde’3); nu was
den Haag gekozen, dat, na het vertrek van hof en regeering, een binnenstad geworden
was, een echte wijkplaats4). ‘Il m'est assez indifférent de vivre à la Haye ou autre
part. Je ne suis charmé de ce changement que pour mes enfans’5).
Het Journal d'Adrichem is niet vervolgd als Journal de la Haye. De tijden waren
er niet naar, om vrijuit zijn gedachten op te schrijven, ook niet over zichzelf. Hij
zocht afleiding in studiën op het gebied der vaderlandsche geschiedenis, ver
verwijderde en zelf beleefde: een Discours sur l'histoire de la Patrie, in gedachten
voor den zoon van den Erfprins bestemd, en loopende van de vroegste tijden tot den
dood van Maurits; - en een opstel over Nederland op het einde der achttiende eeuw.
Van de eerste studie zijn fragmenten afgedrukt6) in het derde

1) III, 287 (aanteekening van 4 Mei 1809). G.K.'s appreciatie van Lodewijk Napoleon komt
met die in de persoonlijke briefwisseling zijner ministers (in onderscheiden verzamelingen
bewaard) wèl overeen.
2) III, 293.
3) III, 267 (aanteekening van 10 Oct. 1807).
4) III, 275.
5) III, 290 (21 Sept. 1809).
6) III, 317-333.

Onze Eeuw. Jaargang 3

374
deel der Brieven en Gedenkschriften; de tweede, reeds vroeger uit een vertaling van
de hand van van Kampen in de Mnemosyne van 1819 bekend, is in het oorspronkelijke
fransch medegedeeld in het tweede deel1). Die mededeeling heeft Fruin overbodig
genoemd; hij kende aan het stuk geen bizondere waarde toe2). Ik kan met dit oordeel
niet ten volle instemmen; naar mijn inzien getuigen beide studiën, de laatste alleen
minder dan de eerste, van een opmerkelijken historischen aanleg, en zijn zij voor de
kennis van des auteurs voorstelling van het onmiddellijk en van het verder afliggend
verleden van zijn land allermerkwaardigst. Die voorstelling is van wezenlijken invloed
geweest op zijn ontwerp van Grondwet en verdiende reeds daarom alleen in de
Brieven en Gedenkschriften een plaats. Uit den ganschen arbeid blijkt dat Gijsbert
Karel de toen toegankelijke bronnen der vaderlandsche geschiedenis van den opstand
af - hij geeft er elders een lijst van3) - uitnemend kende en zich volgens goede methode
een zelfstandig geschiedkundig oordeel wist te vormen. Let men op de dateering van
beide stukken, 1810-1813, 9 November 1811, dan klimt, bij vergelijking met het
daarvóór en kort daarna door anderen geleverde werk, onze waardeering. Wij zijn
hier even ver boven de naieve partijdigheid van een Wagenaar als boven de kleuren bloedeloosheid van van Kampen. Gijsbert Karel was geen historicus van professie;
men proeft gedurig weer den dilettant. Maar hoe scherp heeft hij de omtrekken gezien
en hoe wezenlijk modern is hij in zijn resultaten. Dat Fruin zoo weinig hoog tegen
het opstel over de tweede heeft der 18de eeuw heeft opgezien verwondert mij hierom
te meer, daar diens eigen opvatting der geschiedenis van dat tijdperk hier wezenlijk
in eersten aanleg gevonden wordt. Eerst wanneer de schrijver tot het jaar 1795
gevorderd is, wordt het onderwerp hem te machtig, gelijk hij in een naschrift van
1829 ruiterlijk erkent4). Hij zag, onder den druk der vreemde

1)
2)
3)
4)

II, 3-39.
Verspr. Geschr. V, 243.
III, 313-316.
II, 39.
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heerschappij, de lichtzijden van het tafereel te veel voorbij. Zijn later excuus is
aannemelijk, maar toont tevens, dat hij toch niet ten volle de onbevangenheid van
den historicus bezat, die zich door het heden zoo weinig mogelijk beheerschen laat:
‘je ne pouvais avoir en vue les principes d'un régime constitutionnel qui n'existait
plus nulle part. On n'avait conservé les institutions que nominalement et comme pour
se moquer du genre humain.’ Vermoedelijk zou dan ook, in zijn geheel, het andere
opstel meer bevredigen; de medegedeelde fragmenten doen dit verwachten. Het
oordeel over den tijd van Leicester, de waardeering der staatkunde van
Oldenbarnevelt, zijn naar mijn inzien buitengemeen zuiver gevormd en goed
uitgedrukt; ook hier is Gijsbert Karel de voorlooper van geen minder dan onze
moderne historische school zelf. Alleen het portret van Maurits schijnt mij misteekend,
maar Groen's Archives stonden hem dan ook niet ten dienste.
In het Discours is opmerkelijk de strekking om te doen gevoelen dat een nieuwe
Staat der Nederlanden niet de herleving der Republiek mag zijn, maar eerder zijn
zenuw zoeken moet in de monarchale gedachte. De Republiek wordt in het stuk geheel in overeenstemming met de moderne historische opvatting - als een afwijking
beschouwd, te verklaren uit, maar ook alleen te rechtvaardigen door buitengewone
omstandigheden, die in 1810 lang hadden opgehouden te bestaan. Dat reeds Maurits
niet tot souverein der Nederlanden is verheven, wordt ernstig beklaagd, en daarbij
een schets gegeven van de Nederlandsche monarchie zooals zij in 1618 en 1619 in
te richten ware geweest. Wij laten de geschiedkundige waarde dier fantasie voor wat
zij is; waar het op aankomt is, in te zien hoe Gijsbert Karel in deze jaren van de
gedachte der wederoprichting van den Nederlandschen Staat, bepaaldelijk van de
inrichting der Nederlandsche constitutioneele monarchie vervuld was. Men leze
aandachtig dat zoo het heet aan Maurits gestelde programma: de souvereiniteit, niet
der gewesten afzonderlijk, maar over het geheele land, gevestigd in den Prins van
Oranje; een constitutioneele adel; steden met kiescollegiën
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die er de regeering stellen; ‘à tous les bourgeois aisés le droit de nommer au scrutin
ces Electeurs’...; ‘une démocratie tempérée et très limitée à côté de l'aristocratie,
pour empêcher celle-ci de dégénerer comme elle a toujours fait’..; ‘le pouvoir
monarchique, aristocratique, populaire, sagement combinés’1)..., maar het is de Schets
zelf van 1812 die hier aan den Maurits van 1619 wordt voorgeschreven! Zoo
onmiddellijk knoopt zich het Grondwetsontwerp bij Hogendorp's historische studiën
aan. Voorwaar, wij zouden de opstellen niet uit de verzameling willen missen.
Het besluit zelf van het Discours is een manifest. ‘Les Princes d'Orange n'ont
jamais voulu forcer la nation à leur conférer la puissance souveraine tempérée par
les lois, mais ont attendu cet acte de sa gratitude pour leurs services et de sa conviction
qu'il y alloit de son propre intérêt. Toute notre histoire postérieure n'est que le
développement de ces principes’2).
Het Discours is, in den vorm, gericht tot den zoon van den Erfprins. Of Gijsbert
Karel gehoopt heeft, dat hij voor dien zoon het koninkrijk der Nederlanden zou
mogen oprichten?
De vraag naar den persoon was ijdel, zoolang de oprichting zelf een droombeeld
bleef. Het opstel ‘La Hollande à la fin du 18me siècle’ eindigt nog met geen blij
verschiet. ‘La nation a obéi...; il ne lui reste que son caractère national qui ne peut
être effacé que par le temps. Ce n'est que dans une génération nouvelle que le caractère
pourra offrir des changements remarquables’3).
Men schreef toen 1811. Maar Napoleon zou naar Rusland gaan.
(Wordt vervolgd).

1) III, 330.
2) III, 332.
3) II, 38.
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Potgieter's Brieven.
Door Prof. Dr. P.D. Chantepie de la Saussaye.
E.J. P o t g i e t e r . Brieven aan Cd. B u s k e n H u e t . Uitgeg. door G.
B u s k e n H u e t 3 d. Haarlem T j e e n k W i l l i n k en Z n . 1901'02.
Niet minder dan 268 brieven van P o t g i e t e r : zulk een uitgaaf brengt heel wat
pennen in beweging en wordt begroet als een groote gebeurtenis in onze letterkunde.
Zij is dat ook voor zoover zij ons bescheiden in handen geeft die op belangrijke
personen en toestanden licht doen vallen. Wel doorbladert men zulke deelen niet
altoos met de zuiverste bedoelingen. Men zoekt naar persoonlijke, liefst pikante,
trekjes, men wil indringen in intiemere verhoudingen en achter de schermen gluren;
men vindt het prettig wat te hooren praten over families die men half kent. Vandaar
het genoegen en de ergernis indertijd gewekt door een boek als dat waarin J. v a n
L e n n e p de levens van zijn vader en grootvader beschreef. Men vangt in brieven
altijd iets op van den achterklap van een vorig geslacht. Wij willen evenwel zulke
schrifturen niet opslaan om de ondeugendheden of onthullingen die zij mogelijk
bevatten. Het is er ons om te doen belangrijke menschen en den invloed die van hen
uitgaat nader te leeren kennen. De litteraire
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kritiek onderzoekt of reputaties te recht zijn gevestigd, en waagt al iets te voorspellen
omtrent haar duur. Voor dien arbeid zijn brieven en dagboeken van onschatbare
waarde.
Het springt echter in het oog dat de roem der schrijvers vaak weinig gediend is
met de uitgaaf van zulke particuliere geschriften, die maar al te dikwijls zoowel
vereerders als weetgierigen teleurstellen. Zij die gehoopt hadden dat de verwijten
tegen het karakter van D o u w e s D e k k e r of tegen dat van den schrijver der
litterarische fantasiën zouden verstommen zoodra men die mannen van naderbij
leerde kennen, zagen zich bedrogen. Uit hun brieven traden geen edeler gestalten
naar voren dan die uit hun werken spraken. Wanneer wij zeggen dat den lezers van
P o t g i e t e r 's brieven een soortgelijke teleurstelling wacht, willen wij toch behoorlijk
den afstand in het oog houden tusschen hem en de genoemde mannen, gelijk wij
trouwens ook H u e t niet onder de minachting voor M u l t a t u l i mogen laten lijden.
P o t g i e t e r 's karakter is onbesproken, ook bij hen die voor hem slechts matige of
geen sympathie koesteren. Hier behoeven wij geen verdenking of smet te verstoppen
of weg te redeneeren, gelijk by den assistent-resident van Lebak en min of meer bij
den conservatieven beteugelaar der drukpers in Indië. Wie mij om deze burgerlijk
brave bewering onbevoegd acht om over ‘artistieke’ zaken mee te spreken, late het
hier volgend opstel ongelezen. Hij beproeve inmiddels de vraag te beantwoorden,
waarom ook zij die te groot doen om karakterfeilen bij het oordeel over schrijvers
mee in rekening te brengen, toch bijna altijd wanneer zij over M u l t a t u l i of H u e t
schrijven hun opstellen kruiden met een uitvoerig relaas van de aanstootelijke gevallen
waarop ik zinspeelde.
Schoon P o t g i e t e r niets dergelijks op zijn kerfstok had, zijne vrienden hadden
toch van zijn brieven iets anders gewenscht: al staan deze niet ver beneden 's mans
gewone proza, zij doen toch aan de reputatie van den mensch weinig goed. Het zijn
knappe stukken van een ontwikkeld man, vol hartelijkheid voor den vriend tot wien
zij zijn gericht; maar zij hadden dieper, zij hadden
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belangrijker kunnen wezen, men had gehoopt dat zij van hooger karakter zouden
getuigen. Wanneer men uit deze brieven zijn oordeel moet opmaken over den
schrijver, dan kan dit moeilijk luiden: deze was een groot man. Niet omdat men er
ook kleingeestige trekjes in vindt, meer omdat het beste niet uitsteekt boven een vrij
bescheiden peil.
Het een en ander uit en over deze brieven hebben onze lezers reeds genoten bij de
verschijning van het eerste deel. Wanneer ik na het belangrijke opstel van Mr. W.H.
d e B e a u f o r t 1) dit onderwerp nogmaals onder de aandacht breng, dan is het omdat
inmiddels het tweede en het derde deel het licht zien en op allerlei punten ons inzicht
wijzigen en onze kennis aanvullen, ook omdat ik op 't een en ander een eenigszins
anderen kijk heb dan mijn voorganger.
Bezwaar om een vrijmoedig oordeel uit te spreken bestaat hier niet. Van
P o t g i e t e r zijn geen betrekkingen meer in leven, en het is de zoon van H u e t die
ons deze correspondentie in handen geeft. Beide mannen behooren tot de geschiedenis.
P o t g i e t e r heeft er op gerekend, dat de dag zou komen (na 75 jaar, dacht hij) ‘que
tout s'imprimera’ (II 274, I 312). Wel is waar zijn wij nog eenzijdig ingelicht. De
brieven van H u e t blijven nog 22 jaar verzegeld. Zal er in 1925 veel belangstelling
voor wezen? De vraag op zich zelf drukt reeds twijfel uit. Ik kan nog maar niet denken
dat die uitgaaf tot de gewichtige feiten der twintigste eeuw zal gerekend worden. Ik
vermoed zelfs dat zij hen die dan nog geneigd mochten zijn H u e t hoog te houden
zal bedroeven. Naar P o t g i e t e r 's brieven te oordeelen waren die van zijn vriend
bij tijden, ja doorgaande, uiterst schaarsch, en als zij kwamen lang niet altijd
verkwikkelijk; ten minste naar het staaltje dat wij I 341 lezen: ‘ik keur alles af, ik
gevoel sympathie voor niets, ik doe aan niets mede.’ Het is te vreezen dat H u e t
dikwijls in dien toon heeft geschreven.
Doch ter zake. De briefwisseling van een letterkundige geeft ons tweeërlei te zien:
den mensch in zijn tijd en om-

1) ‘Onze Eeuw’ Januari 1902.
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geving, en den achtergrond van zijn arbeid, zijn willen en bedoelen in onderscheiding
van zijn kunnen en volbrengen dat uit zijn proza en poëzie blijkt. De eerste
beschouwing omvat allerlei persoonlijke verhoudingen van voorbijgaand belang,
toch vaak karakteristiek; de tweede iemands voortdurenden invloed en blijvende
plaats in de geschiedenis der beschaving van zijn volk.

I.
Persoon en werk: de litteraire kritiek laat beurtelings licht vallen op den een of op
het andere. In de laatste halve eeuw heeft zij steeds meer, al is het niet zonder
uitzonderingen, den mensch achter zijn werk gezocht. Hoeveel rijker, dieper,
vollediger is daardoor ons inzicht geworden in de beteekenis van menig
kunstgewrocht, dat wij hebben leeren begrijpen als geboren uit geestelijken strijd,
uit zielesmart of groote vreugde. Kleingeestig is het daarentegen wanneer men het
kunstwerk waarmede de bezielde dichter zijn vlucht heeft genomen hoog boven zijn
enge omgeving en boven eigen beperktheid, omlaag trekt en weet te verklaren uit
povere beweegredenen en invloeden, met pikante of gewaagde nieuwtjes komt
aandragen ten bewijze dat het groote eigenlijk niet zoo groot is en het schoone slechts
de bedriegelijke schijn waarachter zeer alledaagsche en gemeene dingen schuilen.
Den psychologischen kriticus en den litterairen reporter: men verwarre deze twee
niet.
Persoon en werk staan in nauw, vaak moeilijk na te speuren, bij ieder geheel
eigenaardig aangelegd verband. Een algemeene formule laat zich er niet voor
bedenken. Vaak zijn zij door grooten afstand gescheiden: diepzinnig is de gedachte
van den Deen H e i b e r g , in zijn dramatisch gedicht een ziel na den dood, dat menig
dichter in de hel is en zijn werk in den hemel. Toch heeft ook d e M u s s e t gelijk,
dat de groote dichter doet als de pelikaan die zijn jongen met zijn hartebloed spijst.
Dit laatste kan zelfs gelden van meesterstukken welker makers wij niet meer
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kennen: ook anonyme werken leven van de ziel door hun dichters er in uitgestort.
Bovenstaande gedachten vinden haar uitgangspunt in de lectuur der drie deelen
die vóor mij liggen. Brieven: de meest persoonlijke uitingen; van P o t g i e t e r : een
man die zichzelf weinig gaf. Niet alsof persoonlijke eigenaardigheden hem ontbraken:
integendeel, H u e t kon hem kenschetsen als een bundel van sympathiën en
antipathiën. Diezelfde H u e t wijst er echter op, dat P o t g i e t e r ‘in het algemeen
zeer gesloten was’1). Hij deelde zijn levenservaringen niet mede2), ook aan vertrouwde
vrienden stortte hij zijn hart niet uit, zijn grieven hield hij sterk vast maar mat ze
zelden breed uit, hij was er te fier, hij had er te goeden smaak voor. Indien het waar
is, wat sommigen willen weten, dat afgunst en gekrenkte eigenliefde bij hem een rol
speelden, dan wist hij toch de uiting dezer gevoelens te bedwingen; men leidt hun
aanwezigheid in zijn gemoed af uit bittere uitvallen en zure opmerkingen aan het
adres van meer geëerde, meer invloedrijke, meer populaire mannen, die hij toch niet
zijn meerderen achtte. Wat hiervan in zijn werken, ook in de brieven, staat, moet dus
meestal tusschen de regels gelezen worden. P o t g i e t e r 's geschriften zijn allerminst,
gelijk de meeste van G ö t h e , stukken eener autobiographie.
Toch is het de moeite waard op te merken wat wij van P o t g i e t e r 's persoon te
zien krijgen. Hij is noch een groot man noch een gewoon type van een periode of
een soort geweest. Maar ook wat tusschenin ligt kan zeer onze aandacht verdienen.
Wat ons dadelijk treft zijn de tegenstrijdigheden die wij in meer dan gewone mate
bij hem vinden. Zij hebben hem waarschijnlijk het toch niet geheel billijke verwijt
bezorgd van een nukkig man te zijn die zich door zijn luimen liet beheerschen. Gaarne

1) C. B u s k e n H u e t , P o t g i e t e r 1860-1875. Persoonlijke herinneringen 1877.
2) Zie hierover de persoonlijke herinneringen aan P o t g i e t e r door N. B e e t s , Nieuwe
verscheidenheden meest op letterkundig gebied 3e stuk 1892 p. 15, 43.
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schenken wij geloof aan H u e t die hem van de beschuldiging van slecht humeur
vrijpleit, al klopt dat pleidooi niet geheel met sommige ons bekende feiten.1)
Sterke tegenstellingen vinden wij reeds in P o t g i e t e r 's uiterlijk bestaan. Hij
leidde een dubbel leven tusschen de zaken en de studie; op de beurs vermoedden
slechts enkelen dat die meneer P o t g i e t e r dien zij als een solieden agent kenden
dezelfde was die in boeken en tijdschriften schreef. Vriend van huiselijkheid is hij
er niet toe gekomen een eigen gezin te stichten. Warm vaderlander, dwepend met
onzen grooten voortijd, een republikein (‘verstokt gemeenebestgezinde’ III 254) en
libertijn uit de 17e eeuw, gevoelde hij weinig voor wat tot onze grootheid en onzen
roem zooveel heeft bijgedragen: het christelijk geloof en het huis van Oranje. Op
zekeren afstand sprak hij met eerbied over vroomheid, schoon met weinig sympathie
over de vromen, op enkelen na, zooals de tante in wie hij ook haar geloof eerde. Hij
behoorde tot de lieden die een gebed vooral goed vinden als het ‘kort’ is (I 206), die
men vaak prijst als ‘echt godsdienstig’ of ‘innig godsdienstig’, daarmede bedoelende
dat men er geen last van heeft. Zelf wilde hij gaarne bemoeiing met stichtelijke
onderwerpen ‘tot een volgend leven uitstellen’ (III 296).
En wat ons vorstenhuis betreft: P o t g i e t e r spreekt er doorgaande op
onvriendelijken toon over; de geringste aanleiding, het onbeduidendste gerucht uit
de wereld van het hof ontlokt dezen burger, wien het schijnt te drukken ‘onderdaan’
te heeten (II 278), hatelijkheden tegen ‘de Oranjeappeltjes’ (II 152, 232, 269, 292,
310 e.a.). De lof voor de groote Oranjes uit de eerste lijn klinkt veel zwakker dan de
wrevel en persiflage over de lateren en tegenwoordigen (III 146, 195). Zoo heeft
P o t g i e t e r zich in dezen stellig niet verheven boven het gevoel van den partijman.
Trouwens ook tegenover het nederlandsche volk had hij niet elken dag een ‘billijker
vlaag’ (III 3). Hij deelde

1) H u e t , P o t g i e t e r p. 34.
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niet in het optimisme van het geslacht waartoe hij behoorde. Liberaal van 1848 schijnt
hij vroeger dan de meesten ontnuchterd te zijn, althans ten halve. Nu en dan droomt
deze oud-liberaal, dit ‘overijsselsche patriottenkind’ (II 221) als de braafste demokraat
van een gouden eeuw waarin ‘de scheidsmuren’ van ‘standen en van volk zullen
wegvallen’ (II 212, III 119). Hoe diep zou een dergelijke verwachting bij hem gezeten
hebben? De verzuchting dat zijn portret hem ‘toch maar een burgerman’ te zien gaf,
zal wel niet bedoeld hebben dat hij liever ‘citoyen’ dan ‘bourgeois’ ware geweest.
Veeleer wilde hij een man van distinctie wezen en als zoodanig erkend. Wanneer
wij nu daarbij voegen dat de conservatief geworden H u e t het hem wel niet naar
den zin maakte, maar hem toch nader stond dan de liberale ‘geestverwanten’, dan
hebben wij de laatste schakel geleverd van het betoog dat er in P o t g i e t e r 's persoon
weinig eenheid, in zijn beschouwingen geen houvast was.
Onopgeloste tegenstellingen blijven wij in hem zien; hij had niet vermocht zichzelf
tot een eenheid af te werken. Hierin ligt wel voor een groot deel de verklaring zijner
ontevredenheid, want, wat hij er zelf ook van denken mocht, bij hem lag niet, gelijk
bij G r o e n kracht in het isolement (II 270). De verkleinende belangstelling waarmede
hij de gebeurtenissen volgt (o.a. II 227) gelijkt allerminst op de eenzaamheid van
den profeet, van een d a C o s t a b.v. die daarbij toch ‘een verterend aandeel nam
in al wat deze tijden baarden.’
Als een eenzaam leven wordt dat van P o t g i e t e r telkens voorgesteld, terwijl
anderen er nadruk op leggen dat hij, zoo niet een eigen kring (hoe gaarne zou hij zelf
het den grooten Drossaert nagedaan hebben, indien onze tijd maar zulke vernuften
had opgeleverd!) toch vele kennissen en een vrij drukken omgang had. De brieven
wijzen uit dat beide beweringen juist zijn. Eenzaamheid was, en werd vooral bij
toeneming, P o t g i e t e r 's stemming; maar ook aan menschen had hij behoefte, en
waar hij niet steeds bij zich had wie hij verlangde, stelde hij zich tevreden met
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kennissen over wie hij, niet altijd billijk, eenigszins verschoonend en beschermend
uit de hoogte plag te spreken, zooals H a s e b r o e k , den Berner hoogleeraar
N i p p o l d e.a.
Halve onvriendelijkheden, heele schimpscheuten, en de gansche toonladder die
daartusschen ligt: ziedaar wat wij in deze drie deelen kwistig te hooren krijgen. Gelijk
ik reeds te kennen gaf ligt daarin voor velen het aantrekkelijke van zulke brieven.
Ook onschuldige bijzonderheden leest men gaarne. Men vindt het zoo aardig dat
P o t g i e t e r op een warmen zomermiddag bij A l b e r d i n g h T h y m ook het
driejarig ‘reuzenkind’ C a r e l t j e te zien kreeg (I 256), en bijzonder merkwaardig
dat S c h a e p m a n in 1872 voor het eerst een letterkundig congres bijwonen en bij
die gelegenheid, ook voor het eerst, B e e t s ontmoeten zou (III 218). Met dergelijke
stof zou men een lang artikel kunnen vullen. Mijn doel is een ander.
Bij het zoeken naar den mensch die in deze brieven meer schuilt dan te voorschijn
treedt, treft ons ook in zijn verhoudingen een dier sterke contrasten, die nu eenmaal
van hem onafscheidelijk zijn. P o t g i e t e r was uiterst beleefd, hoofsch in zijn vormen;
die hem hebben gekend bewaren er de heugenis van. De vrouw van zijn jongeren
vriend, in wiens huis hij jaren lang in en uit was geweest gelijk de H u e t 's bij hem,
noemt hij in zijn brieven nooit anders dan ‘mevrouw H u e t .’ Hij zocht in het leven
vorm en stijl te brengen, zoowel in zijn geschenken, in den opschik van tante van
U l s e n of zuster S o f i e , als in het opdisschen van een maaltijd en in het huisraad.
Al wat ruw was hinderde hem; zelfs al zou hij het met den inhoud van een gesproken
of geschreven woord vrij wel eens zijn, als het ruw was uitgebracht verwierp hij het
(II 269). En toch kon deze man, dien men voor fijn, voor teergevoelig kon houden,
soms zelf grof worden en gevoelloos, ja zelfs de betamelijkheid uit het oog verliezen.
Daar ik niet op mijn woord geloof kan vergen, zal ik deze aantijging met een drietal
voorbeelden staven.
Het eerste ontleen ik aan zijn omgang met mevrouw B o s b o o m - To u s s a i n t .
Jaren lang stond P o t g i e t e r

Onze Eeuw. Jaargang 3

385
tot de ‘Bosboompjes’ in vriendschappelijke betrekking, hij zocht ze in den Haag op,
zij logeerden wel bij hem te Amsterdam. Opwekkend moet die beschermende
vriendschap voor de groote romancière niet geweest zijn; P o t g i e t e r kan er wel
niet van tusschen haar karakter, haar warm hart te prijzen (I 101), maar achter haar
zenuwachtige prikkelbaarheid vermag hij toch alleen ‘zelfvergoding’ te zien (I 79),
en wanneer hij het goede in het echtpaar erkent, lacht hij ze toch gaarne eens uit, niet
bepaald goedig, en gevoelt ‘het is mijn mooi niet’ (III 125). Het een en ander doet
noch zijn hart noch zijn oordeel eer aan. Sterk komt P o t g i e t e r 's onbillijkheid uit
in een geval naar aanleiding waarvan twee brieven van mevrouw B o s b o o m zelve
hier zijn ingelascht (I 142, 148), brieven, die zeker in stijl en vernuft niet halen bij
die te midden waarvan wij ze lezen, maar die getuigen van een eenvoud en nederigheid
van hart waarbij P o t g i e t e r 's geschrijf ongunstig afsteekt. De zaak betreft de
plaatsing van de verrassing van Hoeij in de Gids van 1864 en 1865. P o t g i e t e r en
H u e t , die een zeer ruime opvatting hadden van de rechten en plichten eener
litterarische redactie, hebben in dien roman zeer de hand gehad. Het is vrij zeker dat
de verrassing van Hoeij daaraan dankt dat strengere, ik zou haast zeggen meer
litteraire, waardoor het onder de romans van mevrouw B o s b o o m een eereplaats
inneemt. Wat ons echter ergert, is de hooge toon en de eigenmachtige manier waarop
de beide redacteurs met deze copy, als ware zij die van een eerstbeginnende,
omsprongen (zie o.a. I 90, 115, 122, 127, 135). De ‘medewerking’ ging voor een
goed deel buiten de schrijfster zelve om; P o t g i e t e r had al het een en ander gedaan,
H u e t moest nu ‘hier en daar een toetsjen aanbrengen, een redeke schrappen, een
lichtje sparen of hoogen’ -, de schrijfster zou het in de revisie wel merken. Over den
gang van het verhaal, het aanbrengen van nieuwe tooneeltjes, ja van een geheele
figuur pleegde P o t g i e t e r overleg.... met H u e t . Aandoenlijk is wat mevrouw
B o s b o o m schreef: ‘daar was in die medewerking wat mij vleide en vertrouwen
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gaf - maar daar was ook in wat mij belemmerde en bezwaarde - ik heb het u meer
dan eens te kennen gegeven, en al ben ik niet verwaand noch stompzinnig genoeg
om de kritiek te verachten, noch geen voordeel te willen doen met hare opmerkingen,
telkens te midden van 't bewerken - hare eischen te hooren en daarna mijne
voorstellingen te moeten regelen, dit valt mij te moeilijk en waar ik er naar trachtte,
miste ik dikwerf de inspiratie’. Is hier inderdaad ‘zelfvergoding’ aan het woord? En:
wie heeft le beau role voor het nageslacht?
Een tweede voorbeeld levert mij de overbekende geschiedenis van H u e t 's bijdrage
in de Gids van Januari 1865 een avond aan het hof. Ik zou het geval niet ophalen
indien het niet op P o t g i e t e r 's gemis aan kiesch gevoel verrassend licht wierp. Het
verbaast mij dat dit niet algemeen is opgevallen; ik heb de opmerking nergens
gevonden. Ziehier een man, wien niemand te na mag komen; ik had wel eens willen
zien hoe hij den vermetele zou hebben bejegend, die hem met zijn zuster en gasten
ten tooneele zou hebben gebracht. En diezelfde man gevoelt niet hoe weinig het
voegt de koningin met haar hofdames sprekende in te voeren. ‘Gij kunt het gerust
doen’ (I 84) schrijft hij, en raadt H u e t zelfs aan, zinspelend op ‘'t jong gestorven
Mauritsje’ een ‘mot du coeur aan te brengen.’ Het vermoeden dat hier wel een smart
kon wezen die niet duldde dat men er over sprak1) kwam in dezen fijngevoeligen man
niet op. Een ‘mot du coeur’ bedacht door H u e t : wat wil men meer? En toen de
koningin zich gebelgd toonde, toen was het: ‘wij hebben ons in de Vrouw bedrogen,
zij maakt misbruik van haar positie’. Zij had toch niet anders gedaan dan wat ieder
particulier, P o t g i e t e r zelf waarschijnlijk veel krasser, zou gedaan hebben, zeggen:
ik wensch in mijn intiem leven ongemoeid te blijven. Doch zij vergat dat het zelfs
voor Hare Majesteit een hooge eer was te mogen spreken in het proza van H u e t !

1) Dat dit werkelijk het geval was, toont Mr. d e B e a u f o r t in zijn boven aangehaald artikel
in ‘Onze Eeuw’ Jan. 1902.
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Minder nog van gemis aan tact dan van gemis aan hart getuigt P o t g i e t e r 's houding
tegenover oude metgezellen en vrienden, in de eerste plaats wel tegenover dien
trouwen J o h . C. Z i m m e r m a n , zijn schildknaap, zijn impressario, die deze rollen
bij 's meesters leven en na diens dood eerlijk heeft vervuld, hoog opgevende zelfs
van P o t g i e t e r 's ‘groote piëteit’1) en wiens aanhankelijkheid met vrij vinnige zetjes
wordt vergolden (I 307, II 107). Ook B e e t s , die in de eerste jaren van de Gids hoog
stond aangeschreven, kon later geen goed meer doen. Nog minder waardeering had
P o t g i e t e r voor zijn voormalige mederedacteuren van de Gids, die St. Huet hadden
miskend en nu zonder hen beiden het tijdschrift in stand hielden. Bekend is dat het
zakelijk verschil tusschen de beide partijen hierop neerkwam of de Gids voornamelijk
een litterair karakter zou dragen dan wel of politiek en populaire wetenschap er het
overwicht in zouden hebben. Ware dit verschil niet door persoonlijke wrijvingen in
Januari 1865 verscherpt, het had niet tot een breuk behoeven te leiden. Nu het zoover
gekomen was schoot P o t g i e t e r in hooge mate te kort in die ‘bedaardheid,
inschikkelijkheid, edelmoedigheid’ die hij aan zijn vriend voorschreef (I 103). Niet
slechts wilde hij in de eerste verbolgenheid van geen toegeven weten en miskende
hij geheel het edelmoedig aanbod der tegenpartij bereid hem zijn tijdschrift over te
laten; op den duur bleef zijn stemming bitter, elke maand werd de Gids met een
‘hemel, welk een nummer!’ of een dergelijken uitroep ontvangen, de redacteuren
werden zelden meer zonder hoonende epitheta genoemd. P o t g i e t e r was bij uitstek
een man van rancune; tegenover velen miste deze criticus geheel het hooggeprezen
vermogen van waardeering. Alleen maar de letterkundige, om te zwijgen van den
mensch, had toch niet behooren te spreken van het ‘molenaartje F r u i n ’, den
‘herkauwer B u y s ’, noch mogen beweren dat een man als G r o e n met iemand als
F r u i n ‘niet had te rekenen’ (I 267, II 107, III 172, 205, 250).

1) ‘De Gids.’ Dec. 1886.
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Naast deze uitgewerkte voorbeelden is het een kleinigheid dat zoo velen met
onvriendelijke gezegden ruimschoots worden bedeeld. De professoren te Leiden en
te Utrecht zijn in 't generaal ‘uilen’; t e n K a t e wordt herhaaldelijk terloops, eens
uitvoerig afgesnauwd (I 171, 191 II 298); het slechtst komt A. P i e r s o n er af, van
wien de lezer dezer brieven wel den indruk moet krijgen dat hij de meest karakterlooze
aller menschen was (I 133, II 102, III 23 en telkens). Zonder verder de personen te
vergelijken, moest ik toch vaak denken aan het gezegde van een geestig philoloog
(Luzac) over den spot dien Lucianus met zoo velen zijner dagen dreef: de
smaadredenen en verwijten van dezen mensch verlagen niemand (‘nullius famam
minuunt’). En L u c i a n u s deed het ten minste geestig, en minder eentoonig. Schraal
klinkt de lof voor sommigen tegenover dien hoon voor velen: Q u a c k komt er vrij
goed af, ook van C h a r l e s B o i s s e v a i n wordt de hulde genadig aangenomen.
Hartelijke tonen zijn zeldzaam, zij ontbreken niet geheel: zoo bij den dood van tante
v a n U l s e n en bij dien van B a k h u i z e n v a n d e n B r i n k (I 131).
Door dit wrokkend en mokkend bestaan liep een groote lichtstreep: de vriendschap
voor H u e t ; en ook de koele en strakke H u e t dankt P o t g i e t e r , die ‘gedurende
een reeks van jaren een der zonnestralen van mijn leven’1) was. In de trouwe
vriendschap dezer twee onbeminnelijke menschen, zooals die uit de brieven spreekt,
vinden velen een aandoenlijke teerheid. Het maakt mij schier verlegen te moeten
bekennen dat ik het verheffende en liefelijke dezer verhouding niet heb gevoeld.
Terwijl ik in P o t g i e t e r gisp dat hij de menschen met zoo weinig welwillendheid
en sympathie beschouwde, schijn ik tegenover hem aan hetzelfde euvel te lijden.
Intusschen, het moet mij van het hart: P o t g i e t e r -H u e t kan mij ook als
vriendenpaar niet bekoren. De lezer beslisse of vooroordeel mij verblindt.
Piëteit, zoo hoor ik sommigen zeggen, moest ons bij

1) H u e t , P o t g i e t e r p. 4.
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den ingang van dit heiligdom doen omkeeren. Niet zonder glimlach hoor ik dat vaak
in bijzondere mate onze piëteit wordt geëischt voor M u l t a t u l i en H u e t , voor de
twee mannen die het meest hebben gedaan om dit gevoel te onzent uit te roeien.
Doch, al ware dit niet zoo, indien H u e t ergens den tel kwijt raakt bij het opsommen
der redenen waarom hij van B e e t s minder houdt dan van andere menschen, zal het
anderen, ook mij, wel vrijstaan uiteen te zetten waarom zij niet van H u e t houden.
Wat P o t g i e t e r betreft, hij weet niet onaardig te praten over het verwijt dat hij
geen eerbied zou kennen (I 2, 20, 59), maar in elk geval mogen ook zijn aanspraken
op onze bewondering en dankbaarheid gewogen worden. Vindt iemand deze niet
volwichtig: welnu, ook de vurige vereerder van, of de modelofredenaar op
P o t g i e t e r , moge hem nazeggen, - ‘that, if he had his say, another may have his’
(I 2).
‘Ik grom vaak, maar ik prijs liever’ zegt P o t g i e t e r ergens (II 266). Om hem
althans in dit laatste na te volgen ga ik nu de lichtzijden van zijn verhouding tot
H u e t breed uitmeten. Met groote hartelijkheid houdt hij aan den vriend vast in
weerwil van vele grievende bejegeningen; daarbij bedekt hij allerminst diens zedelijke
feilen. Voor en na had hij zich over hem bitter te beklagen. Het was al heel weinig
aardig dat H u e t op de reis naar Florence in Mei 1865 door P o t g i e t e r met
overvloedige vriendelijkheid voor hem beraamd en in orde gebracht, er zoo weinig
werk van maakte den ouderen reisgenoot die verdriet had op te monteren. H u e t had
blijkbaar de bokkenpruik op en was ‘bijwijlen stil, soms zoo stil dat ik’ (Potg.) ‘mij
zelven afvroeg, of ik er misschien, stellig onwillens, onwillekeurig1) aanleiding toe
had gegeven’ (I 121). Het zou nog erger komen. Om het gevoel van den vriend, die
om zijnentwil de Gids, een stuk leven, had opgeofferd, zich niet bekreunende, ging
H u e t naar Indië, met een opdracht, met een reispenning van een conservatief bewind,
het een

1) ‘Onwillens, onwillekeurig’: kan het er als stijl van P o t g i e t e r door?
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en ander zonder met P o t g i e t e r te raadplegen, ja zelfs zonder er hem van te
verwittigen. Bekend is de cynische wijze waarop H u e t deze weinig
bewonderenswaardige daad erkende. Wat ons hier vooral treft is de schennis die hij
er bij pleegde aan de vriendschap en het vertrouwen van P o t g i e t e r . Deze komt
hier uit in een grootheid van ziel die wij nog geen gelegenheid hadden bij hem op te
merken. Met onuitputtelijk geduld, met hartelijkheid als voor een zoon of jongeren
broeder verdraagt hij H u e t 's afval. Het staat vast ‘dat van mijne zijde de vriendschap
onder al dat verdriet niet geleden heeft’, ‘dat geenerlei politieke excentriciteiten mij
u zullen doen opgeven’ (II 12, 225). P o t g i e t e r vermijdt het ‘droevig onderwerp’
niet (I 277); hij spint het niet uit, hij vervolgt H u e t niet met zedelessen, maar hij
handhaaft tegenover diens sofismen dat ‘zonder deze (ernst) en warmte van
overtuiging (nooit) iets goeds of iets groots geboren wordt’ (I 270); hij is op H u e t 's
toekomst bedacht (I 283) en wil hem den eenigen dienst bewijzen die ‘den vriend
overblijft, te beproeven in hoeverre hij behulpzaam zijn kan u uit den doolhof uwer
eigene meeningen vrij te maken - tot gij weder vasten grond onder uwe voeten hebt’
(I 292). Nog eens: toon en inhoud van P o t g i e t e r 's brieven uit dezen tijd zijn
voortreffelijk. Geen wrevel of krenking, waartoe hij maar al te veel reden had;
evenmin verschoonen of vergoelijken der daad, waarin hij het bestanddeel van
overdrijving en overijling zoo groot mogelijk stelt, maar die hij toch met gezond
zedelijk oordeel onverholen afkeurt. Groote trouw en groote waardigheid spreken
uit zijn houding tegenover den afvalligen vriend.
In den loop der jaren zal deze nog vaak vergeving zeer behoeven. Hij laat
P o t g i e t e r maar schrijven lang en veel, en klagen dat de correspondentie een
monoloog is (III 156). In 1870 schijnt het tusschen de vrienden stormweer geweest
te zijn (III 27); in H u e t 's brieven kwam ‘persifleeren’ voor, stonden ‘enormiteiten’
aan P o t g i e t e r 's adres (III 37, 38); in dat jaar verslapt de correspondentie zelfs van
P o t g i e t e r 's kant; doch ook nu zag
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de vriendschap over de grievende ervaringen heen en kwam ongekrenkt weer boven.
Toch had P o t g i e t e r een scherpen blik voor de fouten, ook van H u e t 's pen.
‘Uwe geschriften der laatste jaren verraden door menige kalme opmerking heen en
tal van blijken van geest vooral, een bitterheid uit krenking gesproten’ (II 268). Zoo
schrijft hij in 1869. En enkele maanden later: ‘het is, of de O.I. dampkring, de
Javaansche maatschappij, de ader voor wat zal ik het noemen, grove boert is misschien
het beste woord, weliger doet vloeijen, liever nog 't wilde haartje groeit à faire peur’
(III 4). Bij dit alles wil hij niet van hem vervreemden. Zij moge aandoenlijk zijn, zij
is ook wel wat ziekelijk, die seniele gehechtheid waarmede P o t g i e t e r zich aan
H u e t vastklampt als aan het eenige dat hem restte. De uiting van dat gevoel moet
H u e t beschaamd, te gelijk hem soms verveeld hebben; indien tegenover een
vriendschap die zoo zwaar op de hand was geen woord van humeur of ironie hem
ooit ontsnapt is, zullen wij dat knap vinden. Menig volwassen kind wordt korzelig
over vrij wat minder beschikking en bemoeiing van ouders; en ten slotte was
P o t g i e t e r H u e t 's vader niet. Wel was hij met hem voortdurend bezig, alsof het
een zoon gold. Ieder dien hij ontmoette moest over H u e t spreken, van H u e t hooren.
Bracht de mail geen brief of kwam de Javabode niet aan, terwijl anderen wel tijding
of bladen ontvingen, dan was Holland in last. Zou het aan de bezorging te Batavia
of aan het postkantoor te Amsterdam liggen? Of was het verzuim van zijn vriend?
Dit kon hij niet denken, maar in elk geval hij gevoelde zich misdeeld, beroofd. Want
naar het Oosten ging zijn blik aldoor, en indien hij verlangde te blijven leven het was
om H u e t terug te zien, hier te lande werkzaam en gevierd (III 86, 87).
Want dat Nederland het alleen van H u e t moest hebben, dit stond bij P o t g i e t e r
als een geloofsartikel vast. Al stelt zijn vriend hem, ook in diens pennevruchten,
teleur, hij is vast overtuigd dat H u e t 's talent groot genoeg is om zich te vernieuwen
en in herboren glans ook
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tegenstanders te doen buigen. Dan zal men niet meer de oude geschiedenis van 1865
ophalen, van vergeven zal geen sprake zijn. ‘Een geest als die van H u e t staat niet
stil. In een nieuwe phase accepteert men hem om zijn talent, quand même.’ (II 197).
Helaas, het lijkt er nog niet naar; het is soms alsof er geen stilstand maar achteruitgang
is. De politieke vertoogen en zelfs de litteraire beschouwingen blijven ver beneden
hetgeen H u e t kon en moest leveren. Nu prikkelt P o t g i e t e r zijn vriend: ‘Hercule,
réveille toi’ (II 59, 67, III 8 e.a.). Neemt H u e t 's talent af? Is hij klimaatschieter
geworden? Schaamt hij zich niet? Aan wenken, aan gegevens laat P o t g i e t e r het
niet ontbreken. Hij wijst er op dat de nieuwe omgeving H u e t 's talent breeder en
rijker had moeten maken. Wat merkt men er van? Waar blijven reisindrukken, een
schets uit de kampong, een blik op het leven op Java? ‘soeur Anne, ne vois tu rien
venir?’ (III 267). Waar blijft de voortzetting van letterkundigen arbeid, nieuwe reeksen
van fantasiën, der vorigen waardig? (II 321). Er is iets vermoeiends, iets schroeverigs
in dat altijd op den uitkijk staan: nu komt het. En dan de triomf als er werkelijk eens
iets komt, een stuk over J.P. K o e n , over L a m a r t i n e . ‘Onze kritiek komt uit de
Oost’ pocht P o t g i e t e r dan ‘à qui veut l'entendre’. Verzamelt H u e t zijn kritieken
in een paar bundeltjes: te onzent is niets uit de laatste jaren aan te wijzen dat
daartegenover ‘eenige houding heeft’ (III 122, 338). Maar eer dergelijke juichtonen
klinken, welk een lange tijd van uitgestelde hoop! Het geheele tweede deel der
brieven, de drukke correspondentie van een enkel jaar, maakt daardoor een pijnlijken
indruk. P o t g i e t e r is voortdurend in spanning. H u e t is Indisch conservatief
journalist; P o t g i e t e r zou deze drievoudige grief wel moeilijk, maar desnoods nog
kunnen vergeten, indien H u e t nog.... maar neen hij slaapt; wacht, hij schijnt wakker
te worden; neen hij slaapt weer; wat is dat? ach, hij droomt en zegt dingen die hij
niet zeggen moest; maar: hij zal ontwaken, zeker hij zal ontwaken:
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wacht maar de volgende mail en de eerstkomende nummers van de Javabode.
En H u e t ? Leefde hij met zijn vriend eenigermate mede gelijk deze zoo veel met
hem? Gaf hij veel om diens wenken en klachten? Het kan eerst over 22 jaren ten
volle blijken. Voorloopig moeten wij deze vragen beantwoorden uit H u e t 's
persoonlijke herinneringen aan P o t g i e t e r en uit de drie deelen brieven die voór
ons liggen. Van deze twee bronnen nu geeft de eene zoet, de andere brak water. Uit
de brieven maken wij op dat H u e t zijn vriend liet praten, of liever liet schrijven,
van diens brieven de stof en de inlichtingen gebruikte, er stukjes uit afdrukte in zijn
courant, en verder zijn eigen weg ging. De persoonlijke herinneringen daarentegen
geven zoo hoog op van P o t g i e t e r 's invloed, spreken met zooveel liefde en vereering
van hem, dat men in dit boekske een piëteit heeft gevonden gewoonlijk bij H u e t
ver te zoeken.
Voor een deel is deze tegenstrijdigheid te verklaren uit de verschillende
dagteekening der twee bronnen. Toen H u e t de persoonlijke herinneringen schreef
was zijn vriend gestorven, hij zelf uit Indië terug; na jaren tooverden herinnering en
verbeelding hem weer de verre dagen voor den geest waarin P o t g i e t e r zoo vaak
zijn gast was geweest op Sorghvliet en met hem Haarlem's dreven had doorkruist.
De geschenken van zijn vriend, met de schoone verzen die ze verklaarden, hebben
hem vergezeld op zijn reizen: het gordijn voor ‘Sorghvliet's zaal’ door juffrouw
S o f i e gewerkt met anemonen en ‘vlinders van elk jaargetijde’, de hansom-cab voor
den kleinen G i d e o n met de Speelgoeds-phantasie, die voor den nu volwassen man
waarde zal hebben behouden, maar waarin wij verder staanden slechts een ijselijk
omslachtige aardigheid zien.
Ik twijfel niet of H u e t heeft, toen hij deze herinneringen schreef, met weemoed
en zacht gevoel gedacht aan den vriend die hem zoo lief had gehad. Hij roemt diens
kennis, geest, vormenden omgang. Hoeveel had hij hem niet te danken! Met hoe
fijnen tact had niet die vriend eer H u e t van iets wist, alles voor hem in orde gebracht,
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verlof voor hem verkregen bij de heeren E n s c h e d é voor de reis naar Florence.
Toen H u e t bij zijn terugkeer uit Indië P o t g i e t e r niet meer onder de levenden
vond moet hij wel hebben gevoeld dat hij van niemand trouwer, vindingrijker,
verwarmender vriendschap had genoten.
Dat H u e t dit heeft erkend blijkt uit zijn boekske. Maar noode missen wij daarin
een toon, dien men wel van hem niet verwacht, maar die in dit geval niet had mogen
ontbreken om de echtheid en diepte van zijn gevoel te waarmerken: den toon die van
inkeer blijk zou geven en van schuldgevoel. H u e t had zich toch waarlijk tegenover
P o t g i e t e r vrij wat te verwijten, en hij verstond de kunst van lezen genoeg om ook
wel de klachten uit diens brieven te hebben opgevangen. Geen woord echter dat
daarop slaat. Wel gelieft H u e t zich te herinneren, hoe fijn en scherp P o t g i e t e r
hem een flater deed gevoelen bij het vervaardigen van een slot aan een stuk voor de
Javabode, toen de copy uit Holland zoek was geraakt1). Een psycholoog moge
ophelderen waarom eigenliefde eer gedoogt een dergelijke tekortkoming te biechten
dan zedelijke tekortkomingen te erkennen. Zou H u e t geheel blind geweest zijn
voor wat allen in 't oog springt, of niet hebben willen zien wat hem moest
verootmoedigen? Wie zal het uitmaken?
Opvallend is, dat H u e t in P o t g i e t e r 's breken met de Gids het aandeel van
persoonlijke vriendschap vrij wel wegcijfert, ‘il ne faut pas mettre du sentiment
partout’2). Wat in zijn gaan naar Indië krenkends voor P o t g i e t e r lag tracht hij niet
te verschoonen, hij zegt er niets over; en al zijn wij dankbaar dat ons de kronkelingen
gespaard zijn van hem die krom recht wil praten, H u e t zou in onze achting gerezen
zijn indien hij het beproefd had, indien althans van eenig berouw tegenover zijn
vriend ware gebleken. Het tegendeel is het geval. Zonder blikken of blozen zegt hij,
P o t g i e t e r 's trouw prijzende: ‘levenslang kon op zijn vriendschap rekenen, wie
zich haar

1) H u e t P o t g i e t e r p. 43.
2) t.a.p. p. 18, 20.
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levenslang waardig toonde’. Wie zich haar levenslang waardig toonde.... is het niet
brutaal?
Van de persoonlijke herinneringen kan ik geen afscheid nemen zonder de enormiteit
waarmede het boekje eindigt in het licht te stellen. Ik schrijf de bedoelde zinsneden
hier over verzekerd dat zij algemeen fraai gevonden worden. ‘Had P o t g i e t e r mij
overleefd, ik ben overtuigd dat hij een vervolg op zijn Sorghvliet van 1868 gedicht
en, naar Te n n y s o n 's voorbeeld, in een reeks bevallige lays, - - zangen van
scherende zwaluwen noemt de Engelsche dichter ze, die den tip hunner vleugelen
in tranen doopen, - nogmaals den vrijen loop zou gelaten hebben aan de herinneringen
onzer vriendschap. Mogen zijne vereerders maar van mijn In memoriam getuigen,
dat bij het ontbreken van maat en rijm, de zwaluwslag van Te n n y s o n 's muze
daarin niet te eenemaal gemist wordt!’ Mooi gezegd: zonder twijfel; ook zuiver
gevoeld? Mist de criticus H u e t dan geheel het orgaan voor de eigenaardigheid van
Te n n y s o n 's gedicht? In de opvolging van stemmingen door de herinnering aan
den overleden vriend gewekt, wordt diens beeld telkens reiner, scherper, omdat het
geloof aan eeuwig leven, den twijfel overwinnende, de persoonlijke betrekking
bestendigt en wijdt, en hen die in de eeuwigheid zijn ingegaan ver van ons af, ons
nabij brengt. Men denke over dat geloof wat men wil, het is zeker dat de teere en
diepe tonen van Te n n y s o n 's in memoriam daaruit voortkomen. Het is een povere
zelfverblinding wanneer H u e t zijn vriendschap met P o t g i e t e r in de aangehaalde
fraseologie verheerlijkt. De ‘zwaluwslag van Te n n y s o n 's muze’ was buiten beider
bereik; blijkbaar ook boven het begrip van H u e t .

II.
‘Gist in het duffe beslag’: deze minder gelukkige beeldspraak; - huismoeders
verzekeren mij dat wanneer het beslag eens duf is, gist de koek niet smakelijk kan
maken; - keert onder de pen van P o t g i e t e r telkens
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terug. Het duffe beslag is dan zoowat alles in het Nederland dier dagen, de politiek,
de samenleving, vooral wat men letterkunde gelieft te noemen. Zelfs de B o s b o o m 's
behooren tot het duffe beslag, waar N.B.! zuster S o f i e de gist in zal brengen (III
110).
Waarin bestaat nu die gist? Welken invloed heeft P o t g i e t e r geoefend op zijn
geslacht? Welke blijvende plaats komt hem toe in de geschiedenis onzer beschaving?
Ik vlei mij niet op deze vragen afdoende antwoorden te geven, maar ik wil niet nalaten
er mijn meening over te zeggen, vooral daar zij van de heerschende afwijkt.
H u e t schrijft ergens met het oog op P o t g i e t e r : ‘het model-zijn wordt niet
bepaald door het gemak waarmede een kunstenaar nagevolgd wordt, maar door de
vormende kracht die van hem uitgaat, - door de deugdelijkheid zijner methode, door
zijne bedrevenheid in het openen van nieuwe wegen en nieuwe vergezichten’.1) Wat
is nu van P o t g i e t e r 's werk gebleven? Welke ‘vormende kracht’, welke ‘wegen’
en ‘vergezichten’? Hij heeft de Gids opgericht; maar ook verlaten; - en wanneer hij
de Gids van B u y s en F r u i n verloochende, zou hij die van de heeren Va n H a l l
en B y v a n c k als zijn schepping hebben erkend? Hij heet H u e t gevormd te hebben;
- is deze waarlijk zijn geesteskind? Tal van deelen proza en poëzie, met schoone
bladzijden en fraaie verzen blijven van hem na; - H u e t klaagde reeds dat zijn vriend
daarin als begraven was; zal hij voor het nageslacht er door leven? Nogmaals: welke
is P o t g i e t e r 's beteekenis en blijvende plaats? Waarin bestaat de ‘gist’? In zijn
stijl? zijn smaak? zijn geest? zijn litteraire kennis? in hoog inzicht of een vast
beginsel?
In ware kunst zijn stijl en geest en smaak stellig onontbeerlijk. Maar toch, zeg ik
niet te veel? Zijn er geen groote werken waarin deze eigenschappen zwak zijn? Ligt
in stijl, geest, smaak de grootheid van D a n t e of van S h a k e s p e r e ? Wij moeten
het geheim van groote kunst elders zoeken.

1) Litter. fant. XV. p. 16.
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De Grieken, zegt men, hebben de kunst geschapen door hun zin voor maat; zij zouden
het niet vermocht hebben indien hun meesterwerken niet geboren waren uit
geweldigen hartstocht, uit diepe emotie, in hooge visie. Alleen wat zoo ontstaat treft
het innigste in den mensch en wordt een historische macht.
‘De kunst om de kunst’ is een bruikbare leus om hiëratische of dogmatische of
moraliseerende hinderpalen weg te zetten; ik kan mij best voorstellen dat men, zulke
ketenen moe, de kunst wil bevrijden van de zedelijke strekking, ja zelfs losmaken
van de gedachte. Maar dit geldt niet verder dan voor dien strijd noodig is, en het
blijft waar dat geen ‘zuivere’ kunst levensvatbaar is, die niet wortelt in den bodem
van het algemeene geestesleven. Kunst leeft niet door den vorm maar doordat zij
hooge inzichten en diepe gevoelens uitdrukt.
P o t g i e t e r zou deze beschouwing hebben gewraakt. Toch handhaaf ik haar ook
als maatstaf voor zijn werken, want zij alleen schenkt den juisten blik op zijn streven.
Hij beoogde een litteraire herleving; van de voorwaarden daarvan had hij geen besef.
Waar zijn bij hem de inzichten, de overtuigingen, het innige en toch krachtige gemoed,
die meeslepen en bezielen, die iets nieuws scheppen? Ja, hij is diep ontevreden over
toestanden en menschen; maar geen hoog ideaal staat hem helder voor den geest.
Zijn omgeving is dompig en kleinzielig; zegt hij: vraagt hem eens wat hij wil. Dan
spreekt hij van het buitenland waarbij hij meent dat wij achter staan. In Nederland
is alles zoo klein; maar gebeuren er op het wereldtooneel groote dingen, gelijk in
1866 en 1870, dan geeft hij er toch geen acht op. Wat wil hij eigenlijk? H u e t moet
terugkomen: zoo drenst hij.
En met al zijn ontevredenheid blijft hij een zoon der liberale periode van 1848.
De ‘liberale beginselen’ bonden hem, beperkten zijn horizon, ook toen zij hem geen
bezieling en blijdschap meer gaven. Als eerlijk man bleef hij getrouw aan zijn
overtuigingen, maar hij vond er geur noch fleur meer in. Wij kunnen het begrijpen,
want hij
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heeft van het liberalisme de meest gelijkvloersche opvattingen overgenomen, waar
zijn zuiverder smaak geen behagen in kan scheppen. Als hij een paar keeren
levensbeschouwingen ten beste geeft (I 294, II 310) is het, om zijn eigen stijl te
bezigen, ‘slappe soep’; hij voegt er dan ook zelf bij ‘oef! welk een preek’. In zijn
letterkundige kritieken overkomt hem soms hetzelfde, wanneer hij het zuiver
‘artistieke’ terrein verlaat. Vandaar dat hij zoo onbillijk oordeelde over de piëtistische
poëzij van A l b e r t i n e K e h r e r , en door B e e t s terecht moest worden gewezen
in een opstel bevoegde kritiek?1) B e e t s ontzegt aan P o t g i e t e r het recht om de
christelijke, als piëtistisch uitgekreten levensbeschouwing onvereenigbaar te achten
met poëzie en kunst. Niet minder erg is wat P o t g i e t e r onder den titel kopyeerlust
des dagelijkschen levens over de Camera obscura schreef.2) De geheele satire op de
burgerlui in de familie S t a s t o k is hem niet naar den zin, maar vooral tegen het
diakenhuismannetje heeft hij bezwaren. Hilde-b r a n d heeft verkeerd gedaan onze
sympathie te vragen voor Keesje, dat ziekelijk sentimenteele en onlogische mannetje,
dat ‘jaren lang genadebrood heeft gegeten van de Diaconie’ en nu uit eergevoel
begraven wil worden in een eigen doodshemd. Dit is een vooroordeel, en erg dom
van Keesje, vindt de verlichte heer P o t g i e t e r .
Wij zien dus dat zelfs deze zich niet tot een ‘zuiver litteraire’ beoordeeling vermag
te bepalen; en wanneer hij van dien maatstaf afwijkt dan is het om klein burgelijke,
brave, verlichte meeningen te verkondigen. Daarin ligt de reden waarom wij hem
nooit kunnen rekenen bij die groote eenzamen, profeten, geloovigen, kunstenaars,
zooals D a n t e , B i l d e r d i j k , K i e r k e g a a r d , C a r l y l e . Toen P o t g i e t e r na
droevige ervaringen in Mei 1865 de Dantefeesten te Florence bijwoonde vergeleek
hij zijn stemming en toestand

1) Het opstel van P o t g i e t e r , eerst in de Gids geplaatst, vindt men in de Versprelde en
nagelaten werken. Kritische studiën III; de repliek van B e e t s uit de Recensent 1853, in de
Nieuwe verscheidenheden 3e stuk.
2) Kritische studiën I.
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van verre met die van den grooten balling. Ook A. Ve r w e y spreekt van een ‘zegen
D a n t e 's’ op hem1). Welnu, ongetwijfeld heeft D a n t e P o t g i e t e r geboeid; maar
het is toch al te dwaas beide namen in één adem te noemen of P o t g i e t e r 's
genrestukjes (want ook zijn langste en beste werken geven niet anders) naast de
Divina Comedia te vermelden. Ook hier blijkt weer dat ware inspiratie niet in den
vorm maar in den inhoud te zoeken is. De eenzaamheid van den man die uit de hel
scheen te komen, maar ook de groote visie had van vagevuur en paradijs; en....
P o t g i e t e r 's standje met F r u i n en B u y s !
Inmiddels schijnt het onbillijk aan iemand euvel te duiden dat hij niet tot de
allergrootsten behoort. Eischen wij niet te veel door van P o t g i e t e r iets te
verwachten waartoe hij de middelen niet bezat? Laat ons zijn zeer achtbare
letterkundige nalatenschap, kost voor fijnproevers, genieten. Laat ons dankbaar zijn
voor de deelen zijner goed verzorgde correspondentie vol van grepen, schetsjes,
wetenswaardige of teekenachtige bijzonderheden. Waartoe meer gevraagd? Het
antwoord is onafwijsbaar: omdat P o t g i e t e r zelf meer heeft gewild. Hij koesterde
een ideaal voor zijn volk, hij wilde een litteraire renaissance bewerken. Wij
miskennen, wij beleedigen hem, wanneer wij hem prijzen om vlijt, kennis, vernuft,
terwijl het van zelf spreekt dat zijn groot pogen en bedoelen een hersenschim was.
Maar zoodra wij dit pogen ernstig opnemen, zien wij dat het mislukt is. Mislukt, niet
door den ongunst van tijden en omstandigheden waardoor hij bij zijn leven niet
populair was, maar door een tekort in hem zelf. Wanneer van zijn geschriften en in
zijn lijn geen groote invloed is uitgegaan of alsnog is te verwachten, dan is dit omdat
hij geen superieur man is geweest, en dingen gewild heeft boven zijn kracht. Zegt
men, met de bekende latijnsche spreuk, dat zulk een willen van het groote volstaat,

1) Ik misken niet dat het bedoelde opstel van A. Ve r w e y over E.J. P o t g i e t e r in
Tweemaandel. tijdschrift Nov. 1901 fijne opmerkingen bevat, vooral over de beteekenis van
den versbouw in Florence vergeleken met dien der Divina Comedia.
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dan is dit, gelijk de meeste spreekwoorden, slechts ten deele juist. Het komt er daarbij
minder op aan dat dit willen ook een kunnen, dan dat het waarlijk een groot willen
zij. Indien er niet meer achter zit dan een denken en gevoelen dat middelmatig, niet
beneden peil, niet verwerpelijk, maar toch stellig niet groot is, dan krijgen wij den
onharmonischen indruk van een mensch die geestelijk op te hoogen voet leeft.
Nergens en nooit is een geestelijke renaissance uitsluitend litterair geweest. En
P o t g i e t e r was op en top, was zuiver een letterkundige. Hier ligt de grens van zijn
talent. Maar in de letterkunde heeft hij een plaats ingenomen, die wij allerminst willen
verkleinen, die wij trachten te bepalen.
Wanneer H u e t spreekt van P o t g i e t e r 's buitengewone ‘boeken- menschen- en
wereldkennis’1), dan valt althans op de eerste niet af te dingen. Ongemeen was zijn
kennis van bellettrie, te bewonderenswaardiger wanneer wij bedenken dat zooveel
van zijn tijd door den handel in beslag werd genomen, en dat hij bij zijn studie geen
leiding had genoten. Toch was zijn lectuur niet wild, ongeregeld of dilettantisch, hij
was zeker van zijn weg en vast in zijn oordeel. H u e t had alle reden zich te verbazen
toen hij P o t g i e t e r leerde kennen, dat deze man die slechts lager onderwijs had
genoten zoozeer zijn meerdere bleek. Voor P o t g i e t e r was nieuwe litteratuur geen
liefhebberij, maar voorwerp van gezette studie; men ziet het uit zijn rijke en keurige
boekerij die een sieraad is der Amsterdamsche Universiteitsbibliotheek.
Toch ligt noch in den omvang zijner kennis noch in de sterkte van zijn geheugen
het eigenaardige van P o t g i e t e r 's geest: dit vinden wij als wij letten op zijn wijze
van het gelezene op te nemen en terug te geven. In de boeken gelijk in het leven, op
straat, op tochtjes, op reis, overal zag hij tafereeltjes; zijn oog was dat van den schilder,
zijn pen min of meer een penseel. Ve r w e y wijst zeer

1) H u e t , P o t g i e t e r p. 7.
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terecht op zijn zin voor de ‘kleurige bijzonderheid’. Aan dezen aanleg beantwoordde
zijn theorie: alle kunst is beeldende kunst.
Over dit onderwerp laat zich veel zeggen. In Lessing's Laokoön is daarover wel
een fundamenteel, maar niet het laatste woord gesproken. Want al moeten wij de
‘woordkunst’ van de beeldende kunsten onderscheiden, het is toch zeker dat ook de
litteratuur telkens zich verbindt met, of de grenzen nadert van andere kunsten, en dat
wij het ‘beeldende’ en het ‘muziekale’, de verrassende lichteffecten en
toonschakeeringen, ook in proza en poëzie, waarlijk niet als louter storend, maar
dikwijls als een hooge voortreffelijkheid aanmerken. Zoo wil ik allerminst het oog
sluiten voor de schoonheid in P o t g i e t e r 's tafereeltjes. Hij zag zoo veel en zoo
scherp, ik wilde neerschrijven zoo ‘artistiek’, indien de heer J a n Ve t h in een nog
niet verschenen boutade niet waarschuwde tegen het slordige gebruik van dit woord,
dat ‘sich einstellt eben wo Begriffe fehlen’. Wat ik bedoel is echter duidelijk: in zijn
proza nog meer dan in zijn poëzie, ook in zijn brieven geeft P o t g i e t e r tal van
schijnbaar vluchtig geschetste en toch fijn bewerkte genrestukjes, enkele omtrekken
slechts en toch zoo sprekende toetsen.
Ook in zijn oordeel over boeken komt hetzelfde uit. Hij prijst en laakt naar gelang
de dichter al of niet ‘teekenen’ kan (III 116). In psychologische problemen ligt zijn
kracht niet, het blijkt wanneer hij M i l l 's Autobiography heeft gelezen (III 344), het
blijkt telkens in de Kritische studiën. In wat buiten zijn meesterschap lag was hij
uiterst zwak. Ook de geroemde ‘wereld- en menschenkennis’ had niet over. Maar in
zijn ‘voorstellingsvermogen hors ligne’1) ligt zijn beteekenis.
Deze eenzijdigheid draagt bij tot den onbevredigenden indruk dien de brieven op
ons maken. Er wordt in deze drie deelen ontzaglijk veel omgehaald; en toch: welk
nieuw licht werpen zij op gebeurtenissen en menschen dier jaren

1) H u e t , P o t g i e t e r p. 44.
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1861-1874? Stellig zullen ook volgende geslachten deze brieven willen lezen; de
oogst dien zij voor de historie opleveren, zal men evenwel gering vinden. Hetgeen
men er uit leert kennen is: een man die in de schoone letteren leefde, van wien men
gaarne verneemt wat hij las en hoe hij het opvatte.
Men kan geheel in een sfeer opgaan en toch niet gelijken op anderen die dit ook
doen. Zoo was litteratuur voor P o t g i e t e r levensinhoud en geestesvoedsel op geheel
andere manier dan voor v a n D e y s s e l . Laat men bij het lezen der verzamelde
opstellen het een en ander voor litteraire inkleeding houden, er blijft genoeg over
om te doen zien hoe diep de lectuur van een boek van Z o l a , een drama van
M a e t e r l i n c k den criticus ontroert. Va n D e y s s e l leest hartstochtelijk; de
nieuwe roman of het pas verschenen stuk is voor hem een openbaring, een inwijding,
een katastrofe; hij maakt ons deelgenoot van zijn gewaarwordingen: hoe het was eer
hij las en hoe het gebeurd is; nu is hij nog verbijsterd en voor goed een ander dan te
voren. P o t g i e t e r blijft leuker onder het geval. Als hij iets gelezen heeft toont hij
ons weinig wat in hem omgaat, geeft evenmin verslag van den inhoud van het gedicht
of verhaal, maar zinspeelt op bijzonderheden er van, die hij als bekend onderstelt.
Het is een groote illusie, wanneer hij van zijn stijl zegt ‘duidelijkheid is mijn
hoofdverdienste’ (I 137); want, al zijn er geen duistere of diepzinnige gedachten in,
hij geeft veelal raadseltjes op. Zoo ontsnapt veel van wat hij zeggen wil den
ongeletterden lezer en eigenlijk ook den geletterden; want in wiens geheugen zijn al
de gestalten of trekjes bewaard van de novelle die P o t g i e t e r juist toevallig gelezen
heeft? Men kan zonder overdrijving beweren dat niemand P o t g i e t e r geheel vat.
Toen H u e t de voornaamste en meest bekende kritieken van zijn vriend in een
bundeltje bijeenbracht1), moest hij bekennen dat ook hij niet alle toespelingen van
dien ‘ijzervreter in de letteren’; dien ‘boekverslindenden

1) Voorrede voor de bloemlezing onder den titel Personen en Onderwerpen 1885.
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Petrus comestor’ kon ophelderen. H u e t 's zoon, den uitgever der brieven, is het niet
anders gegaan. Daar lezen wij van A. P i e r s o n (I 266) ‘dat heeft hij niet van de
Sullivan's maar van de Dawsons, in casu quo (sic) mevrouw zijne moeder’. Geestig
misschien; maar volkomen onverstaanbaar. Zijn wellicht de Tullivers en de Dodsons
uit G. E l i o t 's Mill on the Floss bedoeld? Dan is het stellig niet zoo onaardig in het
bedoelde geval aan de ‘Dodson-family’ te denken. Maar, wat ik zeggen wilde is, dat
de grap den uitgever is ontsnapt, gelijk tal van toespelingen mij.
Geeft P o t g i e t e r ons dus telkens harde nootjes te kraken, ook de talrijke citaten
waarmede hij zijn proza kruidt zijn weinig verkwikkelijk. Laat ons erkennen dat er
belezenheid uit spreekt gelijk H u y g e n s en... vader C a t s hadden. Ook bedrevenheid
in vreemde talen moet blijken uit de massa eigenaardige zegswijzen en spreekwoorden
die hij gebruikt; de talrijke fouten zullen wij aan vergissingen van 't geheugen of aan
't onleesbaar schrift wijten. Den lezer verdriet die bonte stijl en vreemde opschik erg.
Wij vinden het banaal wanneer wel honderdmaal geïnformeerd wordt: ‘que diable
allait il faire dans cette galère?’ of: ‘où sont les neiges d'antan?’ Wat Potgieter ook
heel mooi vond was: ‘Chimène, qui l'eût cru? Rodrigue, qui l'eût dit?’ Hij scheen te
denken dat zulke strikjes voornaam stonden. Of wilde hij den Nederlanders op deze
wijze wat prikkelen tot lectuur? Wij weten alleen dat het ons verveelt.
‘Uiterst leerzame en uiterst taaie lectuur’1): is van P o t g i e t e r 's proza gezegd. De
groote eigenschappen van zijn stijl zijn niet te miskennen. Alle hulde voor den rijkdom
van woordenkeus, de pittigheid veler volzinnen. Deze stijl is gevormd in den omgang
met onze schrijvers der gouden eeuw, hij wendt zich af van de slapheid en stijlloosheid
van het hedendaagsche proza met zijn afgetrokken begrippen en ongeziene beelden.
Het is of hij

1) Dr. H.J. P o l a k . Tweeërlei letterkundige kritiek. ‘Da Gids’ 1891 II p. 275.
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voortdurend er op bedacht is het profanum vulgus, het ploertendom buiten te sluiten.
Zijn stijl zal den lezer nooit spontaan verheugen, nu en dan hem de voldoening geven
te kunnen zeggen: ik heb het heusch begrepen, maar dan nog wordt de moeite slechts
zelden beloond door een evenredige winst aan genot of inzicht. Daarbij komt de
afwezigheid, of liever het weinig verkwikkelijke van de spranken van humor.
P o t g i e t e r vond zichzelf erg ondeugend en verkneukelde zich in zijn guitigheid;
maar naar zijn litterarische nalatenschap te oordeelen moet hij sterk geweest zijn in
aardigheden waar niemand om lachte; veel vernuft maar allerminst opvroolijkend.
Mijn lezer denkt aan Mooi Klaartjen op 't ijs en de andere liedekens van Bontekoe
als aan een uitzondering: - een halve uitzondering, zou ik zeggen, indien ik niet
vreesde voor den schijn van gelijk willen hebben.
Na al het gezegde kan het niet verbazen dat ik van Potgieter geen nieuwe era in
onze letterkunde dagteeken. Hij zal een eervolle plaats onder de grootere schrijvers
blijven bekleeden. Men zal steeds vermelden dat in het tweede kwart der 19e eeuw
in Nederland waarschijnlijk geen beter stuk proza is geschreven dan zijn Rijksmuseum
te Amsterdam. Men zal stukken van hem in bloemlezingen van proza en poëzie
aantreffen, waarin zij steeds minder verstaanbaar door philologen zullen worden
bestudeerd als moeilijk hollandsch uit de 19e eeuw.
Geen leidsman dus. En Huet heeft uitdrukkelijk verklaard dat P o t g i e t e r juist
dit voor hem geweest is: hij had van hem niet slechts meer geleerd dan aan de
Universiteit, hij roemt ook de warmte die van Potgieter uitging. Als motto der
persoonlijke herinnering staat een woord van H a w t h o r n e : ‘eens dichters geest is
de eenige die voor zijn medestervelingen voortleeft, als zijn gebeente tot dat van
zijne vaderen is verzameld, - niet als een spook, niet als een schim, neen, harte bij
harte opbeurende en verkwikkende door de warmte die het overhoudt, ook in den
kilsten dampkring des levens’.
Zulke betuigingen dient men wel te gelooven. Even-
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wel behoeft dit geloof niet verder te strekken dan tot de persoonlijke oprechtheid
van hem die dergelijke dingen zegt: de juistheid valt te onderzoeken. Welnu, de
inhoud van het werk der beide mannen moet ons doen zien waarin de invloed van
P o t g i e t e r op H u e t bestaat. In een boven reeds aangehaald, zeer lezenswaardig
opstel spreekt dr. P o l a k van tweeërlei letterkundige kritiek1): die van H u e t prijst
hij hemelhoog, met die van P o t g i e t e r is hij slechts matig ingenomen. Heeft hij
gelijk ze tegenover elkander te plaatsen? Dan heeft P o t g i e t e r zich vergist toen
hij in H u e t den man zag die zijn werk zou voortzetten, zijn bedoeling uitvoeren.
Of heeft H u e t inderdaad de kunst van P o t g i e t e r afgekeken?
Den lezer der persoonlijke herinneringen treft het welke eigenschappen de schrijver
in zijn vriend prijst: zelfbedwang, optimisme, liberalisme, minachting voor 't lage2),
m.a.w. juist die stemmingen en gevoelens die bij H u e t 't verst te zoeken zijn, ja
wier afwezigheid of zwakheid P o t g i e t e r zelf hem herhaaldelijk verwijt. Is hier
zelfverblinding.... of iets anders?
In elk geval, de vraag is alsnog open: wat heeft H u e t van P o t g i e t e r geleerd?
Indien wij op détails letten, dan is het antwoord niet moeilijk: H u e t heeft uit
P o t g i e t e r 's brieven en gesprekken vrij wat kennis opgedaan. Maar, hierop komt
het eigenlijk niet aan: de questie is of P o t g i e t e r H u e t 's geest heeft gevormd,
zijn richting bepaald. En hier vinden wij H u e t 's betuigingen niet bewaarheid. Want
wij zoeken te vergeefs naar datgene waarin zijn leven en werken door P o t g i e t e r
zouden zijn beheerscht. Ongetwijfeld heeft diens omgang H u e t 's litteraire roeping
versterkt; deze moest telkens van zijn vriend hooren dat nergens elders dan in litteraire
kritiek zijn taak lag. Zou hij dit zonder dit onophoudelijk vermaan ook niet zelf
ontdekt hebben? Het tegendeel komt mij waarschijnlijk voor. H u e t 's geheele aanleg
dreef hem daarheen.

1) ‘De Gids’ 1891 II.
2) H u e t , P o t g i e t e r p. 34, 72, 63, 46.
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Niet minder ontschiet ons de draad wanneer wij in den inhoud van H u e t 's
beschouwingen P o t g i e t e r 's invloed willen vinden. Gloeiende liefde voor
Nederland, ijver voor onze beschaving en de eer onzer letteren: ziedaar wat men
gewoonlijk als den band van gemeenschap tusschen beide mannen noemt. Zien wij
echter nauwkeuriger toe dan merken wij op dat er toch van zulk een gemeenschap
weinig sprake kan wezen bij zoo groot verschil van inzicht in wat het vaderland
noodig had. De republikein dacht daarover anders dan de monarchaal, de liberaal
dan de conservatief.
Zelfs in opvatting van kunst loopen zij ver uiteen. Wij zagen reeds dat bij
P o t g i e t e r het plastische op den voorgrond stond; H u e t die het ‘beeldende’ talent
in veel geringer mate bezat, ziet dat ook in de kunst niet in de eerste plaats. Volgens
het motto van Lidewijde zou passie het een en al wezen; zijn eigenlijke meening zal
wel die zijn welke hij in het land van Rubens uitspreekt, dat ‘nog nooit iemand heeft
weten te zeggen wat kunst is’1).
Zoo zien wij P o t g i e t e r en H u e t verbonden door persoonlijke genegenheid,
vele herinneringen, warm gevoel wederzijds; maar een geestelijke afstamming? Wij
zouden tot lezen en oordeelen onbevoegd zijn, wanneer wij die uit de vergelijking
van hun litterarische nalatenschap vaststelden.
Toch heeft niet slechts Huet er op gebluft; ook P o t g i e t e r 's geheele houding
wijst H u e t als zijn opvolger aan. Ziedaar het groote raadsel. P o t g i e t e r troostte
zich moeilijk over zijn eigen inpopulariteit; alleen de gedachte dat H u e t 's boeiende
stijl aan datgene ingang zou verschaffen wat hij zelf niet aannemelijk kon maken,
gaf hem eenig soelaas. Indien men dan niet naar hem wilde luisteren, men hoore
Huet.
Dat P o t g i e t e r zoo heeft gevoeld is even zeker als onverklaarbaar. Hoe kon hij
in de litterarische fantasiën en kritieken mede zijn eigen nalatenschap zien aan zijn

1) Zie nog andere soortgelijke uitspraken van H u e t bij P o l a k t.a.p. p. 302.
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volk? Mocht al H u e t 's geest, vlugheid, vernuft hem bekoren, moge hij zich verheugd
hebben dat de deeltjes der fantasiën vrij wat litteratuur in de logge geesten der
Hollanders binnen smokkelden; het is toch onmogelijk dat zooveel roekelooze
anecdoten en oppervlakkige overzichten, als waarvan de fantasiën wemelen, den
dichter van Florence, den schrijver van het leven van Bakhuizen van den Brink konden
behagen. P o t g i e t e r kan geen ruwheid of wansmaak verdragen. Van M u l t a t u l i
zegt hij: ‘die dolleman maakt meer jongelui ongelukkig dan men gelooft’, diens
‘wilde haren’ hinderen hem (I 79, III 261, 262). Hebben wij hem ook niet over het
‘wilde haartje’ bij H u e t hooren klagen? Het is opmerkelijk dat hij in de brieven
steeds met uitbundigen lof, met groote verwachting van H u e t spreekt in het
algemeen; op diens enkele stukken vallen vele aanmerkingen, ja zelden keurt hij iets
van zijn vriend zonder voorbehoud goed.
Ik kan de vergelijking tusschen beider aard en talent hier niet in bijzonderheden
uitspinnen; in hoofdzaak moet ik mij tot P o t g i e t e r bepalen. Het is zeker dat reeds
in de wijze van opnemen en zich toeeigenen tusschen beide mannen groot verschil
was. Veel-lezers waren beiden; maar P o t g i e t e r zette zijn eigen stempel op hetgeen
hij bewerkte, hij deed een keus en ging nooit geheel met zijn auteur mede. Vlugger
en vollediger, maar veel oppervlakkiger gaf H u e t terug wat hij gelezen had. Zijn
proza is veel opzichtiger, veel minder vast dan dat van P o t g i e t e r , hij jaagt op het
pikante en verrast dan ook veel meer door onverwachte wendingen. Doch, nog eens,
ik kan dit niet uitwerken, zonder Huet in zijn ontwikkeling na te gaan, hem met
buitenlandsche, met name Fransche critici als S a i n t e -B e u v e , S c h e r e r , E.
M o n t é g u t te vergelijken. Hier doe ik alleen uitkomen, hoe wondervreemd het is
dat P o t g i e t e r H u e t 's stukken heeft aanvaard als uitdrukking van wat hij zelf
bedoelde. Hij die een oog had voor het bedenkelijke van M u l t a t u l i 's invloed heeft
niet beseft dat er gevaar school in de vooze ontwikkeling door H u e t 's fantasiën
onder halfbeschaafden
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verspreid. P o t g i e t e r was door en door een aristokraat op geestelijk gebied, hij
wist dat alleen arbeid en studie en fijnere schoonheidszin toegang verschaffen tot
den tempel der kunst. En den demokratischen invloed van den conservatieven, den
autokratischen H u e t heeft hij toegejuicht; toegejuicht dat deze dien tempel ontsloot
voor Jan en alleman, en met soms zeldzaam lichtzinnige praatjes de schatten er van
vertoonde aan onzelfstandige menschen van allerlei slag, onrijpe jongelui,
hulponderwijzers en zoovelen voor wie de fantasiën vrij wel hun eenige litteraire
lectuur zijn.
Het wekt altijd weer verbazing dat P o t g i e t e r , herhaaldelijk van deze gebreken
iets bespeurende en er H u e t tegen waarschuwende, zich toch niet van hem heeft
afgewend. Integendeel laat hij zich nu en dan meeslepen door diens wansmaak. Eén
voorbeeld. Huet had van het begin onzer jaartelling geschreven, dat in dien overouden
tijd in Palestina de vraag: wat dunkt u van den Christus? een vraag van den dag...
een soort van Sleeswijk-Holsteinsche kwestie was. Is het niet om op te springen over
zoo groote dwaasheid? P o t g i e t e r teekent er kalm bij aan: ‘in de zaak hebt gij
gelijk, in de gelijkenis niet; que le bon Dieu nous préserve dat men zich achttien
eeuwen met Meerumschlungen zou bezighouden’ (I 20). Slechts H u e t kon
P o t g i e t e r 's zin en smaak zoo benevelen.
Zoo staan wij ten slotte zonder bevredigend antwoord op de vraag naar de
nawerking van P o t g i e t e r 's geest. Want H u e t 's fantasiën mogen wij niet
aanmerken als vruchten van P o t g i e t e r 's streven en trachten. Veeleer ben ik geneigd
hun gelijk te geven die in H u e t iets van een boozen genius van P o t g i e t e r zien.

III.
Het litteraire leven door P o t g i e t e r zoo vurig begeerd maar dat hij niet vermocht
te scheppen is enkele jaren na zijn dood gekomen. Ik acht dat wij over hem niet
volledig spreken zonder hem in verband te brengen

Onze Eeuw. Jaargang 3

409
met het geslacht van 1880. Is hij een van de voorloopers dier beweging, ongeveer
wat B a l z a c is geweest voor de naturalisten? Daar er geen directe betrekkingen zijn
geweest; geen der jongeren was zijn leerling; kunnen wij hierop slechts bij benadering
antwoorden.
Het eerst vragen wij aan de schrijvers der genoemde bent zelf wat zij van
P o t g i e t e r denken. Hun uitingen over hem zijn schaarsch maar over 't geheel
loffelijk. De jongeren weten het den oudere dank dat hij het beste proza heeft
geschreven uit het vorige geslacht, zij eeren hem als zuiver letterkundige om zijn
hartstochtelijke liefde voor onze litteratuur. Toch weten zij niet goed weg met hem.
In zijn studie over het ontstaan van de Gids zegt Ve r w e y bijzonder weinig over
P o t g i e t e r ; in zijn straks aangehaald opstel van 1901 doet hij alsof hij hem zooeven
had ontdekt. K l o o s spreekt van P o t g i e t e r 's rijkdom en forschheid, maar meent
dat diens werk nog geschift en gerangschikt moet worden eer men er een beslist
oordeel over kan vellen; bij voorbaat pleit hij al verzachtende omstandigheden met
het oog op het diepe verval onzer letteren in de dagen van P o t g i e t e r 's optreden.1)
H u e t , die den dageraad van 1880 nog even schijnt begroet te hebben, ontvangt bij
K l o o s hooger eer. Bij v a n D e y s s e l is ‘de heer H u e t ’, ‘oome H e r m a n ’, wel
‘de eenige verstandige letterkundige in een heel gezelschap domme lieden’, toch
‘geen kunstenaar en geen groot kriticus’, ‘ouderwetschjes en geborneerdjes’.2)
P o t g i e t e r en H u e t beiden zijn dus in de schatting der nieuweren wel heel wat
beter dan hun tijdgenooten; toch klinkt de lof schraal. Positieve aanknoopingspunten
voor eigen willen en werken vinden de nieuweren ook bij deze besten der ouderen
niet.
Hoe zou P o t g i e t e r zelf, had hij een tien jaar lang-

1) A. Ve r w e y , Toen de Gids werd opgericht 1897, en: E.J. P o t g i e t e r , Tweem. Tijdschr.
Nov. 1901. W. K l o o s , Veertien jaren literatuurgeschiedenls 1880-1893. 1896 I p. 110.
2) K l o o s , t.a.p. II p. 184. Va n D e y s s e l , Verzamelde Opstellen I 16, 155.
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er geleefd, tegenover den nieuwen bloei der letteren gezind zijn geweest? Veel er in
zou hij wel hebben toegejuicht. Hier waren mannen die geheel voor en in de letteren
leefden, die S h e l l e y weer in eere brachten. Zou P o t g i e t e r niet genoten hebben
bij meer dan één klinkdicht van J a c q u e s P e r k en K l o o s , bij regels als:
‘Klinkt helder op, gebeeldhouwde sonnetten
‘Gij kinderen van de rustige gedachte

bij Iris en zoo menig ander vers? Ik kan niet anders denken of hij zou den
vaderlandschen zin bij Ve r w e y , het natuurgevoel, de woordkunst bij verscheidenen
hebben geroemd. Wie weet hoeveel hij met het oog op die deugden zou hebben
vergeven. Ook bij H u e t stapte hij over veel heen, omdat H u e t nu eenmaal in zijn
dagen een heel klein beetje voor ‘Uebermensch’ speelde; wellicht had het zooveel
sterkere leven der jongeren hem geïmponeerd of meegesleept.
En toch geloof ik het niet. P o t g i e t e r zou over de ruwheid van toon en ook wel
van inhoud b.v. bij v a n D e y s s e l niet zijn heengekomen. Evenmin zou hij vrede
gehad hebben met het overboord werpen der geheele oudere wereld- en
levensbeschouwing. Hij moge er nog zoozeer op afdingen, hij is er toch allerminst
los van. Hij smaalt op de bekrompen rechtzinnigen, op de pedante modernen; zelf
behoort hij tot de verlichte liberalen, d.w.z. tot die varieteit van het menschdom, die
voor nieuwe waarheid het minst toegankelijk is. Wanneer hij over H u e t al het hoofd
schudde en een waarschuwenden vinger opstak, wat zou hij gezegd hebben van een
groep letterkundigen die van hun materialisme geen geheim maakten en straks weer
overhelden tot mystiek? Materialisme en mystiek... fi l'horreur!
Intusschen ben ik hier aan het onprofijtelijke werk van gissingen maken, hoe het
zou geweest zijn, indien... Wat ik zeide baande mij den weg tot het opmaken van
een slotsom. Of bij P o t g i e t e r sympathie voor dan wel vooroordeel tegen het
nieuwere geslacht zou hebben boven gedreven: wie kan het met zekerheid zeggen?
Maar wel

Onze Eeuw. Jaargang 3

411
kunnen wij op goede gronden vaststellen dat zijn geest een andere was dan de hunne.
Dit gevoelen wij duidelijk wanneer wij b.v. uit het Rijksmuseum te Amsterdam den
schoonen aanhef herlezen. ‘Er was een tijd, waarin de weegschaal der volkeren van
Europa door hare vorsten niet ter hand werd genomen, of de hollandsche maagd, aan
hunne zijde op het regtsgestoelte gezeten, wierp er mede haar oorlogszwaard of haren
olijftak in, en deed door deze bijwijlen den evenaar overhellen.... Er was een tijd,
dat de hollandsche vlag werd begroet als de meesteresse der zee...’; doch ik wil niet
verder overschrijven wat velen zich herinneren en gaarne nog eens opslaan. Uit het
geheele opstel blijkt dat de renaissance door P o t g i e t e r als een nationale werd
bedoeld. Hij werkte er aan op litterair terrein, en had sterk de eenzijdigheid die elke
beperking, ook deze, medebrengt; toch wist hij dat Jan de Poëet niet de eenige zoon
is van Jan en Jannetje, en dat het huisgezin eerst kan bloeien als al de flinke zonen
hun gaven ontplooien, hun krachten inspannen, en als Jan Salie buiten de deur wordt
gezet. Zijn oogmerk was op de verheffing van het geheele volk gericht. Deze
verwachtte hij van aanknoopen aan het glorierijk verleden onzer gouden eeuw en
langs de lijnen der liberale ontwikkeling van zijn eigen tijd. Zoo is P o t g i e t e r
volstrekt gekant tegen den geest der nieuweren, waarvan enkelen de kunst uitsluitend
beoefenen zonder belangstelling voor het openbare leven, terwijl zij die zich wel met
de openbare zaak bemoeien alles verwachten van een socialistische ontwikkeling
der maatschappij, waarin P o t g i e t e r louter omkeer en barbaarschheid zou hebben
gezien. Dit verschil kan ik niet van ondergeschikt belang achten. De mannen van
1880 zijn niet de erfgenamen of voortzetters van het geslacht van 1848.
Zoo blijft dan voor den schrijver dezer drie deelen brieven niet anders over dan
historische belangstelling. Deze lijkt een aalmoes, alleen omdat men zoo onredelijk
voor hem overvraagt. Doch zij behoeft niet pover te zijn. P o t g i e t e r is een kundig,
smaakvol, waardig man geweest,
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die zichzelf en anderen hooge eischen stelde, die verstand had van stijl in een tijd
toen dit begrip zeldzaam was, die voorging in het ontginnen der schatten van eigen
en vreemde letteren, die gespierd proza en krachtige verzen heeft nagelaten. Niet
genoeg om een allereerste, genoeg om een eervolle plaats in de geschiedenis der
letteren in te nemen.
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Het inwerkingtreden der Ongevallenverzekering
Door Jhr. Mr. H. Smissaert.
Op 1 Februari 1.1. is artikel 1 der Ongevallenwet in werking getreden, d.w.z. is het
samengesteld en ingewikkeld raderwerk der wettelijke ongevallenverzekering ten
onzent in gang gebracht. Van dien dag af zijn de werklieden in de
verzekeringsplichtige bedrijven dus verzekerd tegen ‘geldelijke gevolgen van
ongevallen, hun in verband met de uitoefening van het bedrijf overkomen.’
Over de keuze van dien datum - 1 Februari - viel veel te zeggen en is dan ook een
en ander gezegd. Herinnert men zich dat het eerste ontwerp-Ongevallenwet van het
vorig kabinet reeds in April 1898 werd ingediend, dan schijnt hier een nieuw bewijs
voor den tragen gang onzer parlementaire machine te zijn geleverd, daar toch eerst
weinig minder dan vijf jaar tusschen die indiening en de finale uitvoering der wet
zijn gelegen. Doch men moet hierbij niet voorbijzien, dat het niet vooral de schuld
der Tweede Kamer was, dat zij het aanvankelijk ontwerp eerst in December 1899
aannam, noch ook die der Eerste, dat zij dit ontwerp op 1 Juni 1900 verwierp. Had
de Regeering destijds meer waarde toegekend aan de bezwaren van twee minderheden
in de Tweede Kamer, die elk haar eigen stelsel tot verbetering der wetsvoordracht
onder de bestrijding van minister L e l y verworpen zagen en toen voor het ongewij-
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zigd ontwerp stemden, dan zou de Eerste Kamer waarschijnlijk niet haar veto hebben
uitgesproken. Zeker is echter, dat de Regeering na dat incident vlug genoeg was met
de formuleering van het concessie-voorstel, waarbij zij thans bood wat vroeger,
althans in substantie, door de amendementen-de S a v o r n i n L o h m a n en -G o d i n
d e B e a u f o r t was beoogd: meer vrijheid voor den werkgever in het opbrengen
der middelen; verbreking van het monopolie der premie-verzekering bij de Rijksbank.
Nog niet vijf maanden waren na het afwijzend votum der Eerste Kamer verloopen,
of reeds had de Tweede het ‘nader gewijzigd’ ontwerp (met de ‘concessie’)
aangenomen (25 October 1900) en vóór het einde van dat jaar had ook de Senaat
zijn zegel thans aan de ‘vermeerderde en verbeterde editie’ der wetsvoordracht
gehecht. Een trage gang mocht dàt zeker niet heeten!
Nu was echter deze groote spoed slechts mogelijk geweest, doordat in de
nieuw-ingelaschte bepalingen alleen het nieuwe stelsel was neergelegd en het
zeer-vele, dat tot uitwerking en uitvoering van dit stelsel noodig was, overgelaten
werd aan Koninklijke besluiten en algemeene bestuursmaatregelen. En daardoor
moest natuurlijk, tot teleurstelling voor velen in den lande, het inwerkingtreden der
wettelijke ongevallenverzekering zich nog van December 1900 tot Februari 1903
laten wachten. Vooraf toch moesten de voor dit inwerkingtreden noodzakelijke
uitvoerings-regelen worden vastgesteld en dat dit tijd, veel tijd zou kosten, besefte
ieder, die zich rekenschap had gegeven èn van de veelheid èn van de moeilijkheid
der nader te regelen onderwerpen.
Doch bovendien deed zich hierbij een eigenaardige vraag voor. De ‘concessie’
van de ministers L e l y en C o r t v.d. L i n d e n had hierin bestaan dat de werkgever
de benoodigde middelen niet per se behoefde op te brengen door premie-betaling
aan de Rijksbank; de werkgever was bevoegd aan de Kroon te vragen zelf zijn risico
te mogen dragen of dit risico te mogen overdragen aan een naamlooze vennootschap
of rechtspersoonlijkheid bezittende vereeniging. Door de Regeering was verklaard
dat zij, deze concessie
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doende, haar ‘royaal en loyaal’ wilde doen en op grond dier verklaring meenden
velen - terecht - dat elk werkgever met volkomen kennis van zaken, voordat de
ongevallenverzekering in werking trad, zou kunnen oordeelen over de vraag of voor
hem premie-betaling aan de Rijksbank beter was dan zelf-dragen of overdragen van
risico, - of omgekeerd. Wilde echter zoodanig op vaststaande feiten gegrond oordeel
mogelijk zijn, dan moest, voordat de ongevallenverzekering in werking trad, de
Rijksbank niet slechts haar premie-tarief hebben gepubliceerd, doch moest bovendien
vóór den fatalen (aanvangs-)termijn zooveel tijd verloopen dat ieder kon nagaan wat
voor hem het zelf-dragen van risico beteekenen zou (met name hoe groote zekerheid
elk zou moeten stellen), zooveel tijd ook dat vennootschappen en vereenigingen,
welke de risico's van werkgevers wilden overnemen, haar voorwaarden konden
vaststellen. Voor de vaststelling dier voorwaarden was niet genoeg de kennisneming
van het tarief der Rijksbank, doch moest men ook weten welk aandeel in de
administratiekosten der Rijksbank voor de risico-overdragende werkgevers betaald
moest worden, op welke wijze de algemeene waarborgsom werd berekend enz. En
nu valt het niet te ontkennen dat de tijdruimte tusschen de publicatie van het
premietarief der Rijksbank, de openbaarmaking der bestuursmaatregelen die op de
uittredende werkgevers betrekking hadden, en den aanvangstermijn der
inwerkingtreding te kort is geweest.
Eén belangrijk punt komt hier mede nog in aanmerking. De Rijksbank heeft 14
‘gevarenklassen’ vastgesteld en elk der 629 verzekeringsplichtige bedrijven in een
dier klassen ingedeeld. Nu bevat elke k l a s s e een aantal g e v a r e n p e r c e n t e n ,
omdat natuurlijk van twee ondernemingen, waarin een en hetzelfde bedrijf wordt
uitgeoefend, de een door allerlei oorzaken veel minder gevaarlijk kan zijn dan de
andere. Wie dus het bedrijf van ‘zagen van brandhout met cirkelzaag en
krachtwerktuig’ uitoefent, valt wel generaal in de hoogste (14de) gevarenklasse, maar
het aan zijn onderneming toe te kennen gevarenpercent kan binnen de grenzen dier
klasse gelegen zijn tusschen 73 en 100 en
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dienovereenkomstig bedraagt zijn premie als minimum ruim 6 1/2, als maximum
ruim 9 cent per f 1. - loon. Het is dus niet genoeg dat de werkgever wete binnen
welke gevaren-klasse zijn bedrijf valt; ter berekening van de premie moet hij het
gevarenpercent kennen zijner onderneming. Een verschil van 2 1/2% meer of minder
(als in het gekozen voorbeeld) is van overgroot belang juist voor de vraag of op
andere wijze dan door premie-betaling aan de Rijksbank het risico goedkooper te
dekken zal zijn. Nu doet zich echter hierbij dit bijzondere voor, dat aan de
onderneming van hem, die niet aan de Rijksbank premie betaalt, geen nauwkeurig
gevarenpercentage wordt toegekend. Men draait hier dus in een cirkel. Zal ik mij bij
de Rijksbank aansluiten? Of mijn risico hetzij zelf dragen of overdragen? Wat de
verzekering bij de Rijksbank mij kosten zal, verneem ik eerst als ik verklaard heb
bij haar mij te willen verzekeren!
Doch staat dan de zaak aldus, dat op 1 Februari ieder bij de Rijksbank aangesloten
werkgever vernomen heeft welk gevarenpercent aan zijn onderneming toegekend
was en ieder dus over zijn jaarloon zijn premie berekenen kon? Ook dat niet! Het
gevarentarief is 28 November 1902 gepubliceerd, dus slechts twee maanden voordat
de verplichting tot premiebetaling zou aanvangen voor de werkgevers, die niet uit
het verband der Rijksbank traden. Bedenkt men nu dat naar schatting 50.000
ondernemingen verzekeringsplichtig zijn; dat slechts enkele duizenden niet bij de
Rijksbank verzekerd zijn; dat de toekenning van een gevarenpercentage beteekent:
de schatting van het gevaar in een bepaalde onderneming, gewaardeerd op grond
van allerlei speciale omstandigheden en feiten, die onderzocht moeten worden of
althans bekend moeten zijn; - dan is het duidelijk dat dit werk voor... zeg 40.000
ondernemingen, tenzij dan ‘met den Franschen slag’, niet in enkele maanden kon
worden verricht. En zoo zijn dan vermoedelijk zeer vele werkgevers bij de Rijksbank
gegaan, in de hoop dat het gevarenpercent (en dus de premie) later zal meevallen!
Was men op 1 Februari gereed? Kon werkelijk op 1 Februari de
ongevallenverzekering in werking treden? In
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het bovenstaande is reeds een en ander medegedeeld, waaruit blijkt in hoever men
niet gereed was. Niet gereed ook ook wat betreft de beroepsraden.
De Beroepswet is op 23 September 1902 door de Tweede, op 5 December d.a.v.
door de Eerste Kamer aangenomen. De belangrijke bestuursmaatregel, waarbij
uitvoering gegeven werd aan artikelen nopens de benoeming der leden van
beroepsraden door Gedeputeerde Staten op voordracht der gemachtigden van
werkgevers en van werklieden, is 8 December 1902 in het Staatsblad verschenen;
de publicatie wachtte klaarblijkelijk slechts op het votum der Eerste Kamer. Maar
deze bestuursmaatregel, die de ‘getrapte’ verkiezing der candidaatleden van de
beroepsraden reglementeert, bepaalt in art. 32 dat Gedeputeerde Staten 3 0 A p r i l
1 9 0 3 die leden zullen benoemen. Vóór Mei 1903 zullen dus zeker niet de colleges
geconstitueerd zijn, die in beroep uitspraak hebben te doen over de sedert 1 Februari
genomen beslissingen der Rijksbank. Men zal drie maanden moeten wachten - als
men op 1 Februari een appellabele beslissing te zijnen opzichte heeft genomen gezien
- alvorens de rechter gaat zitting houden. En die rechter? Hij zal aanstonds voor een
achterstand van zaken over een vol kwartaal worden geplaatst. Bedenkelijk schijnt
dit te meer, waar het gansch nieuwe element van leekenrechtspraak staat ingevoerd
te worden, waar werkgevers en werklieden geroepen worden tot een voor hen geheel
vreemde taak. De minister van Justitie schreef1): ‘Juist in den aanvang zal de uitvoering
der Beroepswet de grootste moeilijkheden opleveren, omdat alsdan zich nog geene
jurisprudentie heeft kunnen vormen en allen, die tot de uitvoering worden geroepen,
zich zullen moeten bewegen op een nieuw en onbekend terrein, waarop nog geene
ondervinding is opgedaan.’ En verder: ‘De goede werking der Beroepswet is in
belangrijke mate afhankelijk van de wijze, waarop deze van den aanvang af wordt
toegepast.’ Het eene is even waar als het andere. Maar is daarmee

1) in zijn Nota naar aanleiding van het verslag over het ontwerp tot verhooging en wijziging
van het IVde Hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1903.

Onze Eeuw. Jaargang 3

418
dan niet tevens erkend dat die ‘goede werking’ in de waagschaal wordt gesteld,
wanneer bij de groote moeilijkheden, welke zich in het begin zullen voordoen, zich
deze voegt: dat het onafgedaan werk van drie maanden de nieuwelingen overstelpt?
Zoo men dus op 1 Februari ‘gereed’ was om de ongevallenverzekering in werking
te doen treden, dan was dit gereed-zijn toch niet meer dan formeel, in dien zin dat
de Rijksbank toen voldoende georganiseerd en geoutilleerd was om haar taak te gaan
beginnen; dat de werkgevers, die niet verklaarden buiten het verband dier Bank te
willen treden, later wel zouden vernemen hoe hoog hun gevarenpercent en hoe hoog
dus hun premie was; formeel ook in dien zin, dat de colleges voor appèl van de
Rijksbank-beslissingen na drie maanden zullen geconstitueerd zijn ....!
Vraagt men welk motief de Regeering er toe gedreven heeft art. 1 der
Ongevallenwet in werking te doen treden op een tijdstip, waarop alles slechts in den
bovenaangeduiden zin ‘gereed’ was, dan moet het antwoord luiden dat dit geschied
is ter wille der werklieden, die zij (de Regeering) niet langer nog verstoken wilde
zien van wat hun na het inwerkingtreden wegens een bedrijfsongeval zou worden
uitgekeerd. De Regeering ontkende niet de bezwaren, die tegen dat tijdstip werden
aangevoerd op grond van de belangen der werkgevers, doch zij achtte deze bezwaren
deels overdreven of van louter theoretischen aard, deels ondergeschikt aan het belang
der werklieden. Het is duidelijk dat het laatste met het eerste samenhangt; wie van
oordeel is dat.... nu ja, wel bedenkingen tegen 1 Februari als aanvangs-termijn der
ongevallenverzekering konden worden ingebracht, doch dat deze bedenkingen wel
wat al te breed werden uitgemeten en eigenlijk niet heel veel beteekenden, zal allicht
geneigd zijn het belang der arbeiders in deze zaak den doorslag te doen geven. Doch
hierbij moest niet uit het oog worden verloren - en wij zouden meenen dat de
Regeering dit voorbijgezien heeft - dat het hier niet enkel betrof een dadelijk
aanwijsbaar, een geldelijk belang van
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werkgevers, maar ook de minder of meer volledige en strikte vervulling eener door
het vorige kabinet afgelegde belofte; maar ook het algemeen belang, dat allerminst
gebaat kan worden door een overhaaste invoering van een zoo gewichtigen socialen
maatregel; maar ook het - wel is waar verder verwijderd en meer indirect belang der
werklieden, dat wel degelijk betrokken is bij een gang van zaken, waardoor niet het
welslagen der beroepsrechtspraak wordt in de waagschaal gesteld. Het is begrijpelijk
en verklaarbaar, dat een ministerie, hetwelk (ook) voor de ‘kleine luyden’ iets doen
wil, geen weerstand - langer dan beslist noodzakelijk was - wenschte te bieden aan
den aandrang der werklieden, die het inwerkingtreden der ongevallenverzekering
liever heden dan morgen verlangden. Maar bij de waardeering der noodzakelijkheid
van uitstel had niet slechts het direct belang der arbeiders als overheerschende factor
moeten gelden. Krachtiger had de Regeering zich betoond, meer ver-ziende ook,
wanneer zij gezegd had tot de werklieden: ‘om uwentwil doet het ons leed, dat telkens
en telkens weer de dag moet worden verschoven, waarop gij feitelijk tegen ongevallen
zult verzekerd zijn, maar wij mogen ons daardoor er niet toe laten verleiden dien dag
te stellen op een vroeger tijdstip, dan waarop dit met het oog op het algemeen belang,
het belang der werkgevers, en het uwe kan geschieden.’
Was het voor de Regeering mogelijk geweest het dilemma, waarvoor zij thans
geplaatst werd, te ontgaan? Had zij wellicht door eene andere verdeeling van den
voorbereidenden arbeid, kunnen bereiken dat al wat ter voorbereiding der uitvoering
gereed moest zijn, ook op eenzelfde tijdstip gereed was? Heeft er iets gehaperd, is
er een fout, die voorkómen had kunnen worden, begaan bij het opmaken van het
werkplan, bij de vaststelling van de prioriteit der te ontwerpen bestuursmaatregelen?
Om tot een stellig antwoord op vragen als deze bevoegd te zijn, zou men ingewijde
moeten wezen in de ministerieele keuken. Doch ook zonder die hoedanigheid te
bezitten, kan men er op wijzen dat b.v. de behandeling der Beroepswet eene vertraging
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heeft ondergaan, welke eer aan de omstandigheden dan aan het tegenwoordig kabinet
moet worden geweten. Het eerste ontwerp Beroepswet is door het vorige ministerie
ingediend bij Koninklijke boodschap van 28 Mei 1901, dus aan den vooravond der
verkiezingen, dus bijna een halfjaar nadat het ontwerp Ongevallenwet door de Eerste
Kamer was aangenomen. Door de nieuw-opgetreden ministers van Binnenlandsche
Zaken en van Justitie werd in de eerste dagen van December (1901) een gewijzigd
ontwerp Beroepswet ter vervanging van het eerste ingediend. Het verslag der
commissie van voorbereiding werd begin April 1902 aan de beide betrokken ministers
gezonden, die 29 Juli een memorie van antwoord met nader gewijzigd ontwerp aan
de Tweede Kamer deden toekomen. Daarna werd mondeling overleg tusschen de
Commissie van Voorbereiding en de Regeering gepleegd; op 18 Augustus 1902
diende de Regeering een Nota van wijzigingen in. En zoo was het eigenlijk het vierde
ontwerp, dat 3 September 1902 in openbare behandeling kwam. Het daarna nog weer
gewijzigd ontwerp werd 23 September 1902 door de Tweede, 5 December door de
Eerste Kamer aangenomen. Aldus is anderhalf jaar verstreken tusschen de indiening
van het eerste en de aanneming van het vierde ontwerp, één jaar tusschen de indiening
van het ontwerp der tegenwoordige Regeering en de aanneming daarvan. Men kan
dus zeggen dat de inmiddels voltrokken wisseling van de raadslieden der Kroon de
afdoening dezer wetsvoordracht een half jaar heeft vertraagd.
Heeft die wisseling van ministers ook nog op andere wijze de voorbereiding der
uitvoeringsmaatregelen minder vlot doen gaan dan anders wellicht het geval zou zijn
geweest? Is er zoo iets als wrijving geweest tusschen de mannen, die door het vorig
bewind kort vóór zijn aftreden1) aan het hoofd der Rijksverzekeringsbank waren
geplaatst en den nieuwen minister, onder wiens departement de afdeeling Arbeid
gebracht werd? Men zou een dergelijke vraag in het publiek zelfs niet stellen, wanneer
er niet in

1) Bij K.B. van 6 Mei 1901.
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het publiek woorden gesproken waren, die althans een vermoeden rechtvaardigden.
In de Tweede Kamer (vergadering van 17 December 1902) vestigde de heer
L o h m a n de aandacht des ministers op een van het bestuur der Rijksbank uitgegane
circulaire, welke wel formeel correct was, doch den heer L o h m a n een indruk
gegeven had, als bedoelde zij een onjuiste meening te vestigen. Daarna roerde de
heer L o h m a n de quaestie der tarieven aan, verklaarde niet over de juistheid en
onjuistheid dier tarieven te zullen spreken en zeer goed te begrijpen dat ook de
minister zeer moeilijk kon gaan staan tegenover zijn ambtenaren, maar hij (de heer
L.) wenschte toch te vragen ‘of er in een zaak als deze niet met eenige strengheid
moet worden te werk gegaan.’ En hij vervolgde: ‘Deze ambtenaren, die nu aan het
hoofd staan van de zaak, worden hooger bezoldigd dan andere soortgelijke
ambtenaren, omdat men gezegd heeft, dat men bijzonder geschikte personen moet
hebben. Of men nu verwacht had, dat juist zij benoemd zouden worden, die benoemd
zijn, laat ik in het midden, maar wanneer mocht blijken, dat deze heeren niet geschikt
zijn voor hun taak, dan acht ik het den plicht der Regeering hen te vervangen door
anderen.’ De minister (dr. K u y p e r ) antwoordde dat de bedoelde circulaire geheel
buiten hem om was opgesteld en verzonden: ‘men heeft mij daarin niet gekend.’ En
wat het overige betreft - mogelijk ontslag bij gebleken ongeschiktheid - zeide de
minister dat de geheele verhouding tusschen zijn departement en de Bank vanzelf er
eene is ‘die eerst van lieverlede door de praktijk wordt geregeld.’ ‘Onnatuurlijk is
het niet, dat de directeuren van de Bank geneigd zijn hun eigen weg te gaan, en
daarbij bereid, de verantwoordelijkheid van hun doen en laten te dragen’.... Maar
voor dergelijke van een Bank onafscheidelijke, gedeeltelijke eigen
verantwoordelijkheid moet het correctief worden gevonden ‘in de bevoegdheid der
Regeering om de directeuren, die misbruik van hun positie mochten maken, te
verzoeken hun plaats te ruimen. Ik zeg niet, dat er hier termen voor bestaan, maar
het standpunt van den geachten afgevaardigde is in beginsel juist.’
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Was het niet een uiterst povere waardeering van het werk der Rijksbank-directie,
deze verklaring des ministers, dat er geen termen bestonden het bestuur wegens
misbruik van zijn positie te ontslaan? Werd er hier niet een dreigende vinger
opgeheven, een waarschuwing gegeven?
De heer G o e m a n B o r g e s i u s maakte - ongetwijfeld met de beste bedoelingen
- de zaak voor de betrokken directeuren niet beter door te verklaren dat hun
tractementen niet te hoog, maar nog veeleer te laag waren ‘omdat het niet mogelijk
is voor vijf of zes duizend gulden voor een zoo verantwoordelijke betrekking
vakmannen te vinden, die daarvoor naar Amsterdam willen komen en hun zaak in
den steek willen laten.’ Vakmannen - herhaalde deze spr. later - waren voor deze
traktementen niet te krijgen. - Een disqualificatie dus van het tegenwoordig
Bankbestuur uit het oogpunt der vak-kundigheid.1)
Niet beter ook maakte het de heer G o e m a n B o r g e s i u s door ten aanzien van
des ministers boven aangehaalde woorden nog eens te constateeren, dat de minister
‘zonder een enkel woord van verdediging’ [van het Bankbestuur] ‘te laten hooren’
zich tot het geven van ontslag aan de directie zoo noodig had bereid verklaard; hij
had gewild dat de minister althans daaraan had toegevoegd: ‘De tegenwoordige leden
van het Bankbestuur, zij mogen al geen vakmannen zijn, hebben het geheele jaar
zóó enorm gewerkt, en zóó hun best gedaan om de zaak in het goede spoor te brengen,
dat ik daarvoor niets dan lof over heb, en die heeren zullen vreemd opzien als zij
hooren dat er hier zelfs sprake geweest is van de mogelijkheid om hen uit hun
betrekkingen te verwijderen.’ Doch de minister, daarna nog het woord verkrijgende,
voegde het door den

1) Terecht merkte de heer L o h m a n naar aanleiding dezer verklaring van den heer
B o r g e s i u s op: ‘het gaat hier niet aan, te zeggen: ik heb maar een man van f 7000. genomen, omdat ik geen geschikte heb kunnen vinden. Wanneer er een geschikt persoon
aanwezig is, mag men in deze niet zeggen: hij kost te veel geld; waar wij niet kunnen buiten
een ambtenaar, die van het begin af de noodige geschiktheid bezit, moet men er niet tegen
opzien daarvoor veel geld uit te geven.’
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heer B o r g e s i u s verlangde niet aan het door hem gezegde toe, sprak ook thans
geen enkel woord van verdediging of waardeering van het Bankbestuur, verklaarde
alleen dat bestuur niet te hebben ‘beschuldigd’, doch slechts te hebben gezegd dat
dit bestuur in hooge mate zelfstandig en onafhankelijk moet en kan zijn, juist omdat
de Regeering bij niet behoorlijke waarneming van 's lands belang een beter bestuur
kan aanstellen....!
Niet ‘beschuldigd’ had de minister de directie der Rijksbank; maar hij had haar
ook niet verdedigd; hij sprak, schoon daartoe uitgenoodigd, geen enkel woord tot
haar lof, gewaagde niet van samenwerking, constateerde zelfs dat hij in de zaak der
bewuste circulaire niet was gekend en ‘dat de directeuren der Bank geneigd zijn hun
eigen weg te gaan.’ Is er in dit alles niet aanleiding om de vraag te stellen of er zoo
iets als wrijving geweest is tusschen den minister van Binnenlandsche Zaken en de
directie der Rijksbank? Zeker is, dat de indruk, door dit Kamerdebat in den lande
gewekt, nu juist niet deze is geweest als was het al pais en vree tusschen het Binnenhof
en de Heerengracht. En het verdere debat over dezelfde afdeeling der begrooting
wekte een tweeden indruk, die nu juist ook niet de positie van het Bankbestuur
tegenover het publiek moest versterken. De heer G o e m a n B o r g e s i u s deskundige (ongetwijfeld) op het gebied der ongevallenverzekering - achtte
verschillende der door de Rijksbank vastgestelde tarieven, met name die voor de
minst gevaarlijke bedrijven, niet hoog genoeg en gaf aan dat gevoelen uitdrukking
op een bijzonder stellige wijze. Hij verklaarde er geen ander woord voor te weten
dan dat de tarieven voor de laagste klassen ‘bespottelijk laag, onbegrijpelijk laag’
waren; hij meende dat er geen lange redeneeringen noodig waren ‘om aan te toonen
dat [dus] dergelijke rekening nooit goed kan uitkomen, dat hier zelfs aan een
vergissing moet worden gedacht, dat zulk een tarief eenvoudig onverdedigbaar is.’
En hij voorspelde dat door die te lage tarieven ‘de financieele positie van de Rijksbank
zelf in gevaar’ werd ‘gebracht.’ En de minister? In zijn verweer
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deelde hij mede dat hem door bemiddeling van het Bankbestuur een voorstel nopens
den grondslag der tarieven van den wiskundigen adviseur der Bank had bereikt; dat
echter het Bankbestuur bezwaar had tegen het voorstel van den wiskundigen adviseur
en hem (minister) een ander voorstel had gedaan; dat hij zich met het voorstel van
het Bankbestuur niet vereenigen kon en de methode van dit bestuur ‘niet de juiste’
vond; dat hij daarom de voorkeur had gegeven aan het stelsel van den wiskundigen
adviseur....
Zoo is dus uit dit deel van het debat gebleken dat een ervaren vakman verschillende
premies van het Rijksbanktarief bespottelijk en onbegrijpelijk laag en dus het tarief
eenvoudig onverdedigbaar vindt; dat dit tarief is ontworpen door den wiskundigen
adviseur, door den minister gesteund, terwijl de directie der Rijksbank vruchteloos
aandrong op het volgen van een andere methode. Waren mededeelingen als deze
geschikt om bij het publiek vertrouwen te wekken in het beleid der zaak, tegenover
het publiek de positie van het Bankbestuur te versterken?
Reeds vroeger trouwens hadden zich feiten voorgedaan, die bij velen de vraag
hadden doen rijzen of de nieuwe Rijksinstelling ook in de hoogste regeerings-kringen
wel geacht werd aan haar bestemming te zullen beantwoorden. De waarneming van
het feit dat de ministers van Marine, van Oorlog, van Waterstaat, H. en N., thans ook
van Koloniën voor de ongevallenverzekering der onder hun departementen
ressorteerende werklieden geen gebruik wenschten te maken van het stelsel der
premie-betaling aan de Rijksbank, doch het risico zelf wilden dragen; - deze
waarneming moest wel bij velen twijfel wekken aan de verkieslijkheid van
premie-verzekering bij de Rijksbank. En die twijfel werd nog gevoed door de
kennisneming der motieven, welke deze regeerings-personen er toe hadden geleid
de Rijksinstelling voorbij te gaan. Het betoog van den Minister van Oorlog kwam
hierop neer: dat - hoe laag de premie ook zijn mocht, die de Rijksbank van hem zou
willen vorderen - het zelfdragen van risico voor dit departement altijd voordeeliger
zou uitkomen. Zijn ambtgenoot, de Minister van
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Marine, duchtte dat òf 's Rijks werven in verschillende gevarenklassen zouden worden
ingedeeld, wat een vrij uitgebreide administratie zou met zich brengen òf deze
inrichtingen, op grond van de uitoefening van enkele gevaarlijke bedrijven, voor het
geheele bedrijf zouden worden gerangschikt in een gevarenklasse ‘met hooger
gevarenpercentage dan in werkelijkheid noodig is.’ De heer G o e m a n B o r g e s i u s
merkte op dat de argumentatie, door den Minister van Oorlog gevoerd, ‘geen
vertrouwen in de nieuwe Rijksinstelling toonde’. De Regeering behoorde ‘in plaats
van die Bank met wantrouwen te bejegenen, haar zooveel mogelijk te steunen.’ De
heer van Raalte vond de gedragslijn van Oorlog en Marine een slecht voorbeeld voor
de andere werkgevers. Waarop de Minister van Oorlog antwoordde: ‘dan had men
het niet in de wet moeten schrijven. Het is eenmaal in de wet gesteld dat men het
recht heeft om het te doen’ [n.l. zelf-dragen van risico].
Inderdaad was er hier van ‘wantrouwen’ geen sprake, maar wel van de overtuiging
dat premie-verzekering bij de Rijksbank niet de goedkoopste weg zou zijn. Was dit
een ‘slecht voorbeeld’? Een voorbeeld allicht, in dien zin dat meer dan een werkgever
in de overtuiging bovenbedoeld der ministers een bevestiging vond van wat ook hij
reeds vermoedde.
Vat men al het bovenstaande samen om daaruit den horoskoop te trekken over de
wettelijke ongevallenverzekering, die 1 Februari 1.1. in werking is getreden, dan
bevindt men dit: die inwerkingtreding heeft plaatsgegrepen op een tijdstip, waarop
men niet gereed was met alles wat gereed behoorde te zijn: de bij de Rijksbank
verzekerde werkgevers kenden nog niet hun gevarenpercentages en dus evenmin de
hoegrootheid der verschuldigde premies; de colleges voor appèl van de
Rijksbank-beslissingen zullen eerst geconstitueerd zijn drie maanden nadat de eerste
beslissing genomen is, waardoor de geheel nieuwe beroepsraden aanstonds voor een
achterstand van zaken zullen worden geplaatst; door een debat in de Tweede Kamer
werd de indruk gewekt dat
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het niet alles pais en vree is tusschen den Minister van Binnenlandsche Zaken en de
directie der Rijksinstelling; in een zeer gewichtige aangelegenheid (de vaststelling
van het premietarief) achtte de Minister de methode van het Bankbestuur onjuist en
volgde hij het voorstel van den adviseur; een ervaren vakman-kamerlid kwam dat
tarief ‘eenvoudig onverdedigbaar’ noemen; drie ministers verklaarden voor hun
departementen van de Rijks-instelling geen gebruik te zullen maken....
Het is mogelijk - om met Jhr. Mr. D.J. d e G e e r te spreken - dat dit alles slechts
‘een morgennevel’ is, voorbode van een blijden, zonnigen dag; mogelijk ook dat
deze nog kleine, ijle wolkjes straks zich samenpakken. De toekomst zal leeren wat
hiervan zijn zal. In elk geval, waar zeer onlangs eene nieuwe, uitgebreide administratie
is gaan fungeeren, waar een uiterst belangrijke sociale wet is in werking getreden,
mocht zeker wel eenige aandacht gevraagd worden voor de bijzondere
omstandigheden, waaronder dit is geschied.
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Gebed.
Aan HELENE SWARTH.

I
ô God, voor wien ik kniele in 't stof! 't Behaag' u
Mij aan te nemen voor uw rechterstoel,
Ondanks een hart, voor zóóveel weldaân koel;
In ootmoed kome ik, Vader, en ik vraag u:
Doordring mij van een vlammend, rein gevoel;
Ontferm, ontferm u over mij. Ik klaag u
Mijn ontrouw, gij Getrouwe; ja, 'k verlaag u,
Uw eer, uw heilgen naam, uw liefdedoel...
ô God des lichts, 'k heb immer trouw bevonden
Uw liefde, al deinsde ik angstig voor uw roê,
Rechtvaardiglijk kastijdende alle zonden;
Ach, telkens weêr zalft gij de wonden toe
Van die daar ligt in ketenen gebonden,
Barmhartig God, genezens nimmer moê!

II
ô Ik vergeet u, ik verlaat u te allen tijden,
Ja, U, mijn God! Gij strooidet zilvervuur
Van sterren op uw kleed van klaar azuur;
Gij liet de zon in uwe vingren glijden;
Gij bouwdet om mij, arme, een blanken muur
Van eindlooze genâ, schoon haar ontwijdden
Mijn zonden als scharlaken, schoon geen lijden
Te stalen scheen de' ontmachte van natuur...
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Wanneer loofde u mijn zang, zijn uw geboden
De veilge weg dien vast mijn voet betreedt?
Ik sidd're voor uw zwaard dat mij kan dooden,
Uw schrikbre heerlijkheid, uw starrenkleed,
Uw troon, waar 't rijk voor vàlt der valsche goden:
Maar toch, ik kom tot U, die alles weet.
19 Jan.
SOERA RANA.
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Zonnedag
Door Ida Haakman.
In het glorende zonlicht van den vroegen Mei-morgen gaat broeder B e n e d i c t u s
langs de smalle paden van den kloostertuin, waar lentebloemen geuren wijd en zijd,
seringen blauw en wit, en meidoorn blank en rood, en gouden regen, teer van bloesem
in glans van heerlijkheid. De handen, saamgevouwen op den rug, omsluiten vast het
veel-gebruikte brevier, de oogen strak-ernstig onder de zware wenkbrauwen, staren
recht voor zich uit.... Maar bespeuren niets van 't nieuw ontwaakte, jubelend
lenteleven.
Langzaam treden zijn voeten door 't zandige slingerwegje, waar blauwige schaduw
dommelt tusschen donkere dennen, den heuvel omhoog naar 't zwaar vergulde kruis,
dat onbeschut door boom of struik, als een zonnespiegel de gouden stralen in het
eigen goud verzamelt tot nieuwe zon, en in felflonkerende lichtbundels ze opkaatst
naar den ijlblauwen hemel met zijn drijvende, witte wolken van begin-zomer, en
uitstort over de bloeiende Rijngouw, waar de stroom glinsterend voortglijdt langs
groene wijnbergen en boomgaarden in blanke bruidsweelde.
Maar het ál-leven om hem heen vermag niet broeder B e n e d i c t u s te wekken
uit zijn overpeinzingen.
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Terzijde van 't kruis in gouden majesteit op den eenzamen onbeplanten heuveltop
staat bij de laatste kromming van het slingerpad in het larikslommer een wit-marmeren
bank, - dankbaarheidsgeschenk van een vorst, die vele jaren her na een verwonding
op de jacht in een naburig bosch, door de vrome monniken was opgenomen en in
hun klooster weken lang verpleegd.
Broeder B e n e d i c t u s zet zich neer, breidt de armen in de ruige pij over de koele
rugleuning. En zijn blikken zwerven van het kruis, op-lichtend in de zonneschittering,
naar de vroolijke Rijnoevers met hun wit-en-groene huisjes, naar 't rijke
beeldhouwwerk van zijn rustplaats, totdat zij zich hechten aan 't povere kleed met
het ruwe geeselkoord, geknoopt om de heupen. Broeder B e n e d i c t u s op zijn
marmeren vorstenzetel, het kruisgoud gloeiend in zomerrijkdom, heel de wereld één
jubel van glans, en geur, en kleur, brengt de handen voor de oogen, als werden ze
verblind door de stralende geluks-omgeving.
Maar eensklaps met een forsche beweging richt hij het jonge, donkere hoofd
omhoog, - verzet in zijn blik, een stroeve uitdrukking van onwilligheid als van den
slaaf, geketend door niet te verbreken kluisters............. En dan, - hoewel het sombere
oog nog hard en streng blijft opgeheven, ontspannen zich langzaam de nerveus
gekrampte handen, tastend naar den rozenkrans, maar zich verwarrend tusschen de
wijde plooien van het kleed, als zochten ze iets anders, zinken ze weg in de diepe
zakken, en brengen haastig een brief te voorschijn.
En terwijl hij zich voorover buigt tot lezen, wijkt al de strakheid uit zijn blik.............
‘Vanmorgen is onze zoon geboren, een flinke, gezonde jongen met heldere kijkers,
die de wereld dapper aanzien. We zijn zoo gelukkig, z'n moedertje en ik, zóó gelukkig
als we nooit te voren zijn geweest.... God! een kind, zoo'n eigen kind.... We hebben
besloten, dat hij zal heeten: W i l l e m , A e r n o u t , F r e d e r i k , - maar we noemen
hem N o u t , - net als jij vroeger’.
.......... Tusschen de fijne lariks-
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twijgen spelen de zonnestralen over het papier en de groote, ongelijke letters van het
in zenuwachtige haast geschreven geluksbericht.
De monnik bukt zich om 't aan zijn vingers ontgleden brevier op te rapen. Maar
't hart kan niet bidden, wat de lippen gedachteloos trachten te prevelen.
't Klein jongske, dat geboren is, draagt zijn naam, is het kind van zijn tweelingbroer.
‘N o u t , - net als jij vroeger....’
Twee wilde, stevige bengels waren ze geweest, volkomen elkanders maat naar geest
en lichaam. Maar al heel spoedig bij 't opgroeien had F r a n s zich de krachtige van
wil getoond, zonder omwegen recht afgaand op 't eenmaal aangewezen of gekozen
doel, en N o u t , de zoekende, telkens gelokt, gestuwd door nieuwe indrukken en
nieuwe voornemens. F r a n s , als kind reeds voorbestemd zijn vader op te volgen in
de machinefabriek, zocht met zijn practischen aanleg geen andere richting, zag de
toekomst vóór zich, afgelijnd, vertrouwde rustig op zijn eigen, vasten wil, zijn kalm,
logisch verstand, dat weten zou, hoe ijzer in goud was om te zetten. Maar N o u t
was de fabriek een gruwel met haar zwarte, besmookte gebouwen en haar eeuwig
snorrende raderen, waarvan F r a n s als jongen reeds de constructie en de kracht
begreep. Hij had slechts vage begrippen omtrent de jaren, die komen zouden: hij
wilde zeeofficier worden, of schilder, of violist.... Ja, een groot, gróót artiest, die alle
menschen boeide door zijn kunst, van wien ieder met bewondering sprak, - óf zwerven
op zee naar verre landen, ontdekkingsreizen doen en terug komen als de beroemde,
de lang verwachte ......
Maar zijn vader, het eeuwig weifelen en droomen moe, had hem gedwongen tot
werken. Werken met de kracht van zijn jongen, helderen geest.
Studeeren zou hij. Hij schikte zich. En hij werkte.... tot hij, opeens verzadigd van
een inspanning, van een plicht, waaraan zijn ziel zich nooit gansch en al had gegeven,
alles omver wierp om zich te storten in een woest,
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overdol studentenleven, dat hij genoot in een bedwelming, in een weelderoes, waaruit
hij dof met een onnatuurlijken, vroeger nooit gekenden afkeer van alle vreugde
ontwaakte.
En plotseling toen de machtige verandering, 't onverwachte slot van alle wisselingen
in zoeken naar bevrediging.
't Was voornamelijk in academiesteden, dat een welsprekend priester, heimelijk
uitgezonden en gesteund door een invloedrijke, politieke partij zijn arbeidsveld had
gekozen. In 't bezit van een bizonderen tact en een aantrekkelijk redenaarstalent, dat
de leerstellingen eenvoudig en klaar verkondigde zonder den minsten schijn van ze
te willen opdringen, zag hij bij iedere voordracht het aantal zijner toehoorders
vermeerderen, totdat eenige, geheel beheerscht door zijn steeds meer en bijna
ongemerkt winnende macht over hun denken, door zijn groeienden, onverpoosden
ijver van vurigen geloofsdienaar, die slim genoeg was om bij het toenemen van zijn
bewonderaars geen beslissenden stap te wagen, vóór zij zich uit schijnbaar-eigen
overtuiging aan zijn kerk wilden geven, - totdat eenige, onder welke N o u t , soms
tot diep in den nacht, die nog kort te voren rumoerig werd doorgebracht, zich de
verheerlijkte religie nader deden verklaren. En niettegenstaande de steeds
terugkeerende, liberale conclusie van alle vertoogen, - zoeken tot de volkomen zekere
waarheid, die geen twijfel overlaat, is verkregen, - voelde N o u t zonder de minste
neiging tot verzet, hoe vast zijn tastende ziel reeds omsloten was door de koorden
van Rome.
Nadat de lezingen, voor iedereen toegankelijk, na eenige weken waren gestaakt,
meenden de niet-ingewijden, dat de priester vertrokken was; men sprak nog maar
vluchtig over den redenaar, die was verder gereisd. Maar meer nog dan de druk
bezochte vergaderingen hadden de nu geheime en als een gunst verkregen
bijeenkomsten in haar waas van mystiek een eigenaardige, intieme bekoring voor
N o u t . Des morgens reeds verlangde hij naar den avond, waarop hij met een paar
vrienden bij ingevallen duisternis door een achterdeur de sacristie zou binnensluipen,
luisteren naar
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die klankvolle, onvermoeide stem, hem lokkend tot een rust, die hij te voren nooit
had gekend, en naruischend in zijn ooren bij 't naar huis gaan door de nachtstille
straten. Onwankelbaar als een rots stond nu in hun jonge harten de wil van den
priester, en toch meenden zij, dat het hun eigen, vrije overtuiging was, die hen iederen
avond deed aankloppen aan 't verborgen deurtje en hen eindelijk tot een bekentenis
bracht ....
Bekentenis vreugdig ontvangen als een gelofte, als een verbond, dat onmiddellijk
moest worden bezegeld.
En eenige dagen later, toen drie jonge mannen voor 't hoogaltaar geknield de hostie
ontvingen, zong hoog uit den lichten, wijden koepel een ongezien knapenkoor met
glasheldere stem een lofpsalm om 't groot-genadig wonderwerk te prijzen ....
Vage vermoedens, fluistertongen, saamgeraapte gissingen hadden al spoedig tusschen
hun netwerk van verzinsels, iets van de, hoe zorgvuldig ook geheim gehouden,
waarheid ingevlochten. N o u t in extase over 't gebeurde, dat hem zoo sterk had
aangegrepen, dat hij zijn gansche wezen erin voelde opgenomen, had eerst droomerig
geluisterd naar de driftig trillende stem van zijn vader, den dreigenden blik kalm
weerstaan.
Maar toen een storm van verwijten boven zijn hoofd was losgebroken, - storm,
die van geen einde wist en die zijn gedachten, zoo langen tijd aan een ál-beheerschend
centrum vast geklonken, opzweepte in vlagen van woede, - toen zijn moeder met
tranen in de oogen hem beloofde misschien later de vergiffenis te zullen schenken,
die zij hem niet dadelijk geven kon, en hij zijn broer behandeld zag als met
onderscheiding, en zich zelf als een paria, als den verloren zoon, voor wien alleen
in een heilige legende genade bestaat, - toen voelde hij 't verzet in zich oplaaien als
een vuur, dat plotseling alle liefde en zorg van vele gelukkige jaren verwoestte.
Totdat de monnik, die na den dag van verwijt en
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verwerping het ouderlijk huis niet meer betreden en zijn land verlaten heeft, op den
zonnigen Meimorgen weer ziet lichten, stralen in onverflauwden glans heel zijn
jeugd, zoo lang reeds verborgen onder de asch van 't verleden.
Dat kleine jongske met zijn naam....
Dat jonge wezen, dat zal opgroeien, zorgeloos zooals hij eens was, man worden,
tasten naar 't geluk, blind zich staren aan den flonkergloed.... En na veel jaren
misschien zal glimlachen om den dwazen waan waarin zijn jeugd hem deed leven,
- of eindelijk in eenzaamheid zal schreien om wat verloren ging en nooit zal worden
herwonnen.
.... De monnik voelt het verleden ver, vèr weg als een vorig bestaan, afgesloten
van het heden met poorten van ijzer, onwrikbaar in zwakke menschenhanden.... Zijn
het engelen-vingers of demonsvuisten, die soms even de zware deuren openen,
waarvan de doorgang versperd blijft? Is het medelijden, dat vertroosten wil, - of
foltering zonder erbarmen?
Door den kloostertuin, zwevend hoog over meidoornbloesem en seringentrossen
klinkt klokgelui zacht op naar den heuvel, waar het kruis goud-gloeiend staat in
zonneschittering. En broeder B e n e d i c t u s , langzaam voortschrijdend met gebogen
hoofd, knielt neder voor 't eeuwenoud symbool van Lijden en Geloof, en onder zijn
nerveus-bevende vingers ziet hij op den warmen lentewind in bleeke snippers
wegdwarrelen den brief van blijde tijding uit een wereld van liefde en vrijheid,
waarvan hij als een balling verre leeft.
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De Oorsprong van het stelsel van Karl Marx
Door Prof. D'Aulnis de Bourouill.
Mr. M.W.F. Treub, het wijsgeerigeconomisch stelsel van Karl Marx, eene
critische studie. Eerste deel, 1902.
In een omvangrijk boekdeel, - waarvan het vervolg als tweede deel, naar de belofte
des schrijvers, spoedig het licht zal zien, - heeft mijn Amsterdamsche ambtgenoot
een nieuwe bijdrage geleverd tot de uitgebreide literatuur over het stelsel van Karl
Marx. Het boek is breed van opzet en volgt, scherp critisch, het Marxisme tot in alle
hoeken. De studie van Mr. Treub is zeer geschikt om, voorzoover nog personen
gevonden worden die met het systeem van Marx dwepen, deze van hun
ingenomenheid te bekeeren. Want moeilijk is het te zeggen wat na dezen nieuwen
aanval op het stelsel, eigenlijk hiervan overgebleven is. Het was al lang geen geheim
meer: het stelsel leefde voort door de kracht der traditie en door de behoefte der
geloovigen aan een koran. Hoe meer echter er over gestreden werd, niet het minst
tusschen de socialisten onderling, des te meer kwamen de innerlijke tegenstrijdigheid,
de botsing met de feiten des levens, de dubbelzinnigheid der stellingen, de
oppervlakkigheid der grondslagen aan het licht. De wijze vooral, waarop het in den
laatsten tijd door Karl Kautsky in diens verweer tegen de aanvallen
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van Bernstein verdedigd is en waarbij Kautsky de hoofdstellingen van Marx
verwaterde, diens terminologie verwrong, zich naar het terrein van voor verificatie
onvatbare hypothesen terugtrok, - die vechtwijze vooral moest aan hen, die niet ten
eenenmale waren verblind, de oogen openen. De verdedigers van Marx in den laatsten
tijd hebben mij steeds den indruk gegeven van gevaarlijke vrienden. Men weet dat,
terwijl de grootmeester der Duitsche sociaaldemocratie door zijne geloovigen
buitensporig werd verheerlijkt, een aantal schrijvers in Engeland, Duitschland en
Frankrijk zich vaardig maakten om diens stelsel te toetsen aan feiten en aan logica.
Wat Nederland betreft, ik heb in mijn boek over het Hedendaagsch Socialisme (1886)
en Dr. C.A. Verrijn Stuart heeft in zijn academisch proefschrift ‘Ricardo en Marx’
(Amsterdam, 1890) aan dien arbeid medegewerkt. De socialisten hebben eindelijk
begrepen dat zwijgen niet langer aanging, vooral niet toen Eduard Bernstein, vriend
van Friedrich Engels en aanzienlijk man in het socialistische kamp, het niet langer
met het stelsel van den propheet kon vinden en de bezwaren, waarmee zijn
wetenschappelijk geweten was beklemd, uitstortte in een berouwvolle biecht. En wat
werd van de verdediging door de partijgenooten de uitkomst? De heer Treub deelt
het ons mede en ik schrijf het hem met volle instemming na (bl. 393): ‘De resultaten
van het neomarxisme zijn voor de grondslagen van het marxistische stelsel alles
behalve rooskleurig. De eene neo-marxist stoot den eenen pijler om of hakt er zooveel
van af, dat hij alle draagkracht verliest, een tweede doet hetzelfde slooperswerk met
een anderen pijler, een derde met weer een volgenden; en de waarde-theorie, waarvan
deze sloopers met hoogst enkele uitzonderingen hun handen nog afhouden, blijkt
niet het minst wetenschappelijk houvast te bieden en in plaats van als wetenschappelijk
steunpunt, alleen nog te kunnen dienst doen als propagandistisch monument, dat zelf
op allerlei wijze gesteund worden moet.’
Gaan wij in 't kort het stelsel van Marx na. Volgens hem wordt de waarde van de
goederen gemeten door den
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arbeid die er aan ten koste is gelegd. Het zou dus billijk zijn indien de arbeiders, die
in dienst van een ondernemer werken, zóoveel loon ontvingen dat het overeenkwam
met de waarde van het nieuwe voortbrengsel. Dan zou niets voor grondhuur, voor
kapitaalrente, voor ondernemerswinst overschieten; voor grondstoffen misschien
wel, maar hierover laat Marx zich maar weinig uit. Nu ziet men evenwel in het
werkelijk leven dat er wel degelijk iets voor die andere ‘factoren der productie’ gelijk de gewone term luidt, - overblijft. Dat bewijst, volgens Marx, dat er ten koste
van de arbeiders een kunstgreep wordt gepleegd. Men geeft hun niet genoeg loon.
Zij worden misleid. De meerwaarde, welke de arbeid aan de grondstoffen geeft,
wordt door een geheimzinnige slimmigheid des ondernemers aan de arbeiders
onthouden. Deze werken als 't ware sommige uren per dag voor het volle loon, de
andere uren gratis. De ondernemers nu hoopen die meerwaarde op: zoo ontstaat
kapitaal. Een kapitaal, dat aldoor klimt, terwijl de arbeiders steeds even arm blijven,
eigenlijk nog ellendiger worden. Dat zal zóolang duren, profeteert Marx, tot het
kapitaal in slechts weinig handen is geconcentreerd; dan zal de arme volksmassa met
éen slag de weinige kapitalisten onteigenen en alles, grond en productiemiddelen,
tot gemeen goed verklaren.
Men moet zich dien gedachtenloop nu voorstellen neêrgelegd in een deftig
boekdeel, aangekleed met een mantel van breede, grootendeels aan Hegel ontleende,
althans Hegeliaansch klinkende, terminologie, omgeven voorts door tal van citaten,
doorkruid met bijtende polemiek tegen allerlei schrijvers, en met grootspraak op zich
zelven, - en dan heeft men het geruchtmakende eerste deel van ‘das Kapital’, het
groote boek, waarvan de lezer, die het doorworsteld heeft, ten slotte al dat literarische
en philosophische bijwerk spoedig vergeet om over te houden den zakelijken inhoud,
bovengeschetst. Geen wonder, voorwaar, dat diezelfde lezer al spoedig twijfel aan
dien inhoud voelt oprijzen.
Deze immers is, welbezien, eene voorspelling op grond
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van een beweerden ontwikkelingsgang der maatschappelijke welvaart. Nu weet men,
dank zij talrijke historische bronnen en dank zij de omvangrijke waarneming, aan
welke die welvaart in de 19e eeuw van allen kant onderworpen werd, omtrent hare
ontwikkeling tamelijk veel. Het merkwaardige is dat dit vele niet overeenstemt met
hetgeen Karl Marx verkondigt als feit: de voortgaande opeenhooping van het kapitaal
in de handen steeds weiniger eigenaars en de klimmende armoede van alle andere
leden der maatschappij. De lezer, die dit bedenkt, voelt twijfel oprijzen aan het dogma,
waarop de bewering van Marx rust, want van een werkelijk historisch-statistisch
onderzoek is in diens boek geen spoor: het berust er alles op theorie, op grauwe
theorie. Hij vraagt of wel waar zou zijn, wat er door dien dogmaticus verkondigd
wordt omtrent de waarde der goederen en omtrent arbeidsloon. Is de twijfel hieraan
opgestoken, hij vraagt verder, de onbescheidene: dat betoog van Marx over de waarde
der dingen, waarop rust het eigenlijk? Is het niet een wonderlijke tegenspraak in zich
zelf, dat betoog, waarbij Marx zich beklaagt over het feit dat kennelijk in de waarde
der voortbrengselen meer teruggevonden wordt dan het arbeidsloon, en waarbij hij
tegelijk zich beijvert te verkondigen dat de arbeid de maatstaf is van waarde. Vraagt
de lezer voorts naar de wijze, waarop door Marx gepoogd is van deze laatste stelling
het bewijs te leveren, dan ontdekt hij dat dit is geschied door bloot gebruik van
kunsttermen, eindeloos gevarieerd, geschikt misschien om de stelling, welke bewezen
moet worden, te doen post vatten in het gemoed van een argeloos geloofsgenoot,
doch niet in staat om in wetenschappelijken zin de stelling, waarom het gaat, te
bewijzen. Immers de voortbrengselen worden door Marx genoemd
vergegenständlichte Arbeit; Materiatur menschlicher Arbeit; gesellschaftliche
Incarnation der menschlichen Arbeit; festgeronnene Arbeitszeit; Gallerte
menschlicher Arbeit; blosz sachliche Ausdrücke der Arbeit, maar die termen, op zich
zelve reeds meerendeels onklaar en beeldsprakig, zijn niets anders dan woorden, en
hoe kan men daarmeê bewijzen dat de handelswaarde b.v. van een
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ondoelmatig stoomschip, gelijk indertijd de Great-Eastern was, bepaald wordt door
den arbeid dien de bouw er van heeft gekost?
Neen, dat wijsgeerig-economisch stelsel van Karl Marx is een grove
oppervlakkigheid geweest en zou, bezweken als het reeds lang is onder de kritiek,
in de wereld der staatkunde nauwelijks de aandacht hebben getrokken indien het
niet, dank zij uiterlijk vertoon van diepzinnige geleerdheid, dienst had kunnen doen
als het wetenschappelijk etiket van sommige geliefde propagandaleuzen. Het heeft
niet eens de verdienste van oorspronkelijkheid. Want het is ontleend aan de geschriften
van Pierre Joseph Proudhon, den geestigen Franschman, die het reeds lang vóór
Marx, namelijk in het jaar 1840, verkondigde in zijn werk Qu' est-ce que la
Propriété?, die het met groot zelfbehagen op nieuw uitwerkte in kleinere geschriften
als Avertissement aux propriétaires sur une défense de la Propriété (1842) en in zijn
pleidooi voor het hof van assisen, toen hij in 1842 door het openbaar ministerie
wegens opruiing werd vervolgd, en die het herhaalde in zijn boek Système des
contradictions économiques ou philosophie de la misère (1846).
Op dit punt echter, den historischen oorsprong van het stelsel van Marx, heb ik in
het leerzame boek van mijn Amsterdamschen ambtgenoot tegenspraak ontmoet. Mr.
Treub heeft volgehouden dat Marx zijn grondgedachte omtrent het verband tusschen
ruilwaarde en arbeid ontleend heeft aan den Engelschen economist David Ricardo.
Al moge Proudhon soms sterken invloed op Marx hebben geoefend, toch zouden
tusschen beide mannen een geheel afwijkend resultaat en een diepgaand
methodologisch verschil overgebleven zijn.
Ik veroorloof mij dit alles sterk in twijfel te trekken.
In de eerste plaats het beweerde verband met Ricardo. Deze vraag is niet zonder
gewicht voor het recht verstand van de ontwikkeling der staathuishoudkunde als
wetenschap. Ricardo heeft in de eerste helft der 19e eeuw gegolden als een der
scherpzinnigste economisten, een der grondleggers van dat geheel van leerstellingen
't welk men
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later wel eens, min gelukkig, de klassieke staathuishoudkunde genoemd heeft. Nu
hebben de socialisten steeds op slechten voet gestaan met de economisten, en
wederzijds. Hoe merkwaardig, neen, hoe comisch moest het dan niet klinken, niet
waar? toen de socialisten Friedrich Engels en Rodbertus beweerden, dat Marx zijn
waardeleer, den grondslag van zijn stelsel, aan niemand anders dan Ricardo had
ontleend! Dit beweren is in de 70er jaren en daarna, toen in Duitschland van wege
de professoren Brentano, Held en andere schrijvers de oude economie vele aanvallen
te verduren had, door deze auteurs, misschien niet zonder leedvermaak, met zekeren
ophef herhaald, en zoo heeft zich in Duitschland eene legende gevormd, waaraan
zelfs Fr. von Wieser niet ontkomen bleek te zijn toen hij in 1889 schreef (Der
natürliche Werth, bl. 186) dat het socialistische stelsel de laatste consequentie was
van dat van Ricardo.
Nu is dat alles nog geen bewijs. Onze Duitsche auteurs hadden moeten aantoonen
dat zij Ricardo grondig hebben gelezen. Hieraan ontbreekt het bij hen in hooge mate.
Van eene aan redelijke eischen voldoende tekstcritiek is bij hen geen spoor; hun
éénige landgenoot, die, voor zoover mij bekend, hun bewering heeft gesignaleerd
als ‘une fable convenue’, Carl Knies, heeft evenmin de gronden van zijne overtuiging
wereldkundig gemaakt. De Nederlandsche economisten hebben zich door de legende
niet laten medesleepen. Mr. N.G. Pierson heeft herhaalde malen tegen de Duitsche
opvatting protest ingediend, en ook ik heb in 1886 in mijn boek over het
Hedendaagsche Socialisme (bl. 124 en 160) de vraag gesteld of Ricardo, indien door
Marx nagevolgd, wel behoorlijk door dezen was begrepen? Eindelijk werd de kwestie
tot onderwerp van een academisch proefschrift gekozen door niemand minder dan
door den tegenwoordigen directeur van het Centraal bureau der Statistiek, Dr. C.A.
Verrijn Stuart (Ricardo en Marx, 1890). En waartoe heeft diens nauwgezet onderzoek
geleid? De beweerde eenstemmigheid tusschen Ricardo en Marx blijkt enkel gewaand
te zijn, en Dr. Verrijn Stuart
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concludeert dat Mr. Pierson terecht de Duitsche legende genoemd heeft een
allerzonderlingste vergissing.
Men zou na het voorgaande kunnen meenen, dat de kwestie nu eindelijk van de
baan was. Zij zou dat werkelijk zijn, indien niet weder Mr. Treub ware opgestaan
om den heer Stuart tegen te spreken. Het uitvoerig betoog van den laatste geheel
over 't hoofd ziende, beweert Mr. Treub (bl. 244), dat de heer Stuart een opinie over
de kwestie heeft geschreven ‘op gezag van Mr. N.G. Pierson’; hij drukt er op dat
Piersons uitspraak ‘ongemotiveerd’ was; en vervolgens schrijft hij op dien
eigenaardigen toon, tot welken de bondigheid van noten aan den voet der tekst schijnt
te dwingen: ‘Dr. Stuart had beter gedaan, indien hij in deze in plaats van Pierson met
zijne “zonderlinge vergissing”, Wieser tot baken genomen had.’
Met dergelijke opmerkingen ga ik niet mede. Zij stichten bij het publiek, dat in
economische vraagstukken belang stelt, verwarring van denkbeelden; zij leiden tot
onjuiste appreciatie van personen en van hun ernstigen arbeid op wetenschappelijk
gebied. Naar mijne stellige meening hebben, wat de zaak betreft, de heeren Pierson
en Stuart het recht aan hunne zijde. Van verre gezien gelijkt wel Ricardo's leer
eenigermate op die van Marx, doch van dichtbij komen principieele verschillen aan
het licht, en Karl Marx ging op die verschillen niet weinig groot. Bij Ricardo namelijk
is het verband tusschen arbeid en waarde (ook wel productiekosten en marktprijs)
iets uitwendigs, iets incidenteels, een verband, dat in zóo ontzaggelijk veel gevallen
weêr niet of niet volledig aanwezig is, dat later door sommigen terecht is gevraagd
of hier de uitzonderingen niet talrijker zijn dan de regel. De restrictiën, welke Ricardo
bij zijn leer voegt ten einde niet al te vlak met de werkelijkheid in strijd te geraken,
zijn zóo weinig omlijnd, zóo vaag, dat de leer zelve alle vaste grenzen verliest.
Wanneer men Ricardo vraagt hoe arbeid de maat der waarde kan zijn, daar immers
de grondstoffen ook meêtellen, antwoordt hij dat men de historie dier grondstoffen
moet nagaan en dat men dan altijd zal vinden dat ook zij door arbeid voortgebracht,
en,
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wat de waarde betreft, door arbeid gemeten werden. Een antwoord, door Mr. Treub
(bl. 236) ‘duidelijk en bevredigend’ genoemd, maar dat m.i. alles te wenschen
overlaat, want de historie der grondstof van zelfs een eenvoudig voorwerp, b.v. van
een stalen pen, is een samengesteld vraagstuk, voor geen narekening vatbaar, in
allerlei onderdeelen doorkruist door de zoogenaamde ‘uitzonderingen op den regel’,
zoodat veeleer voor de hand ligt de stelling: arbeid is bijna nooit de maat der waarde
en, wanneer hij zulks is, zal dit aan een zonderlingen samenloop van gelukkige
toevallen te danken zijn. Alles wat Adam Smith en David Ricardo over het verband
tusschen arbeid en waarde hebben geleerd, gaat eigenlijk slechts op in een uiterst
primitieven maatschappelijken toestand, waar tusschen het voor verbruik bestemde
eindproduct en den aanvangsarbeid nog geen belangrijke afstand afgelegd is. Die
schrijvers wisten dat blijkens hun uitlatingen zelve ook wel. ‘In dien vroegen en
ruwen maatschappelijken toestand, welke zoowel aan de vorming van kapitaal als
aan de toeëigening van grond voorafgaat,’ - schrijft Smith, Wealth of Nations, Book
I ch. VI, - ‘schijnt de verhouding tusschen de hoeveelheden arbeid, noodig om
verschillende goederen te verwerven, de eenige omstandigheid te zijn, die voor hun
onderlingen ruil een maatstaf kan aan de hand doen.’ En Ricardo schreef dat zelfs
in een primitief maatschappelijk leven de regel al niet meer ten volle uitkomt: ‘In de
vroege gestalten der maatschappij hangt de ruilwaarde dezer goederen bijna uitsluitend
af van de betrekkelijke op ieder goed aangewende hoeveelheid arbeid’ (Princ. of pol.
ec. and taxation, ch. I, sect. 1.). Sluit dit alles niet de erkentenis in, dat in het
samengestelde verkeer der nieuwere tijden de arbeid geen maat der waarde meer
mag worden genoemd?
Wenden wij ons thans tot Marx. Deze schrijft (das K. tweede uitgaaf, Hamburg
1872, bl. 13) omtrent het hedendaagsche maatschappelijk verkeer de volgende
grondstelling: ‘Ein Gebrauchswerth oder Gut hat also nur einen Werth, weil abstrakt
menschliche Arbeit in ihm vergegenständlicht oder materialisirt ist. Wie nun die
Grösse seines Werths
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zu messen? Durch das Quantum der in ihm enthaltenen Werthbildenden Substanz
der Arbeit. Die Quantität der Arbeit selbst misst sich an ihrer Zeitdauer und die
Arbeitszeit besitzt wieder ihren Massstab an bestimmten Zeittheilen, wie Stunde,
Tag, u.s.w.’ Dit is heel wat anders dan Ricardo's opvatting. Opmerkelijk is het dan
ook dat Marx hier niet naar Ricardo verwijst. Men vindt in het onmiddellijk volgende
slechts een verwijzing naar een anoniem boekje, van onzekeren datum, uit de 18e
eeuw, en een aanhaling uit een geschrift van den physiocraat Le Trosne. Bij Marx
zelven geen bewering hoegenaamd dat hij iets aan Ricardo heeft ontleend, geen
zweem van bewijs zelfs dat hij van Ricardo's leer in haar werkelijken omvang heeft
kennis genomen! In het geheele geruchtmakende boek van Marx vindt men den naam
Ricardo slechts een paar malen genoemd en dan om af te keuren wat Ricardo
geschreven heeft, meestal ook in verband met andere vragen.
Geeft men zich verdere rekenschap van de Marxistische leer, dan valt de legende
meer en meer in puin. Terwijl Ricardo een bloote coïncidentie vaststelt, iets
uitwendigs, met tallooze uitzonderingen; terwijl zijne leer alle eenheid en continuiteit
dientengevolge mist; terwijl hij er niet aan blijkt te denken dat hij een innerlijk
verband tusschen oorzaak en gevolg had moeten aanwijzen, zoekt daarentegen Marx
het verband tusschen waarde en hoeveelheid aangewenden arbeid in iets inhaerents,
iets intrinsieks, iets immanents in de goederen zelve. Wij hebben reeds boven de
kunsttermen leeren kennen, door welke hij dat inhaerente wil doen post vatten in het
voorstellingsvermogen zijner lezers. En dat heet nu juist zijne ontdekking. ‘De
Staathuishoudkunde,’ schrijft hij minachtend, Das K. bl. 58, ‘heeft nooit ook slechts
de vraag gesteld waarom de arbeid zich in de waarde en waarom de maat van den
arbeid door zijn duur zich afteekent in het waardecijfer van het arbeidsproduct.’
Eilieve, hoe had Marx dat in 1867 kunnen schrijven indien hij van meening was zijn
leer ontleend te hebben aan den in 1821 overleden economist Ricardo? ‘De late
wetenschappelijke ontdekking dat arbeids-
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producten, als waarden, bloot zakelijke uitdrukkingen zijn van den aangewenden
arbeid, maakt époque in de beschavingsgeschiedenis der menschheid’, - heet het op
bl. 51. Op bl. 58, noot no. 32 wordt dit alles niet te hebben ingezien, genoemd ‘een
der hoofdfouten der klassieke staathuishoudkunde.... juist bij haar beste
vertegenwoordigers als A. Smith en Ricardo.’
Een tweede belangrijk verschil tusschen Ricardo en Marx is, dat Marx niet weten
wil van de menigte ‘uitzonderingen’, waarop Ricardo, niet bevroedende dat zij zijn
regel vrij wel omverwierpen, gewezen had. Marx althans redeneert ze weg, b.v. door
de medewerking der Natuur, waar zij ruilwaarde schept, niet meê te tellen. Dit zou
b.v. hierop neerkomen, dat in Noorwegen gekweekte kasdruiven van zelf meer
marktwaarde hebben dan druiven uit de open lucht in Frankrijk, immers de
medewerking der natuur komt niet in aanmerking. Dit verschil tusschen Marx en
Ricardo is door Dr. Verrijn Stuart in het licht gesteld, en deze heeft zich op dit punt
niet vergist, gelijk Mr. Treub (p. 242) te kennen geeft.
Het derde verschil tusschen Ricardo en Marx is, dat de laatste de bepaling van de
ruilwaarde niet mede doet afhangen van de kapitaalrente als element in de
bedrijfskosten, terwijl daarentegen Ricardo dit wel degelijk doet, hiermede alweêr
trouwens, zonder het zelf te weten, het bewijs leverende dat arbeid geen maat der
waarde is zoodra in een bedrijf kapitaaldienst noodig is. En in welk bedrijf is dit niet
het geval zoodra de maatschappij haar allereerste ontwikkelingsphase doorloopen
heeft?
Van een rechtstreeks of zijdelings ontleenen aan Ricardo is bij Marx geen sprake.
Ik houd het veeleer er voor dat Marx zijn waardeleer, ja meer nog, heel zijn stelsel
ontleend heeft aan den Franschman Pierre Joseph Proudhon, en wel in zóo sterke
mate dat men aan een intellectueel plagiaat onder verzwarende omstandigheden
denken mag.
Sommigen noemen ook als Marx's voorganger den Engelschman J.F. Bray. Deze
had in 1839 een werk ge-
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schreven Labour's Wrongs and Labour's Remedy. Marx was hiermeê bekend. Toen
deze in 1847 tegen Proudhon's Système des contradictions économiques ou
Philosophie de la misère een bijtend tegenschrift uitgaf onder den titel van Misère
de la Philosophie (later, in 1885, door Friedrich Engels vertaald: das Elend der
Philosophie), beweerde hij daarin dat Proudhon tamelijk wel al diens ideeën aan
Bray ontleend had: ‘Wij gelooven in het boek van Bray den sleutel gevonden te
hebben van de vroegere, tegenwoordige en toekomstige geschriften des heeren
Proudhon.’ Doet de overdrijving, dat zelfs reeds van de toekomstige geschriften de
sleutel gevonden was, aan de kracht der bewering geen afbreuk? De ironie van het
noodlot heeft bovendien gewild dat later zekere denkbeelden van Bray bevonden
werden ook op die van Marx zelven te gelijken als twee droppelen water op elkander,
zóodat, naar Mr. Treub mededeelt, een Engelsch schrijver van naam, Prof. Foxwell,
gevraagd heeft of er in Marx's fameuse theorie over de meerwaarde eenige
oorspronkelijkheid schuilt. Dat begint er voor onzen Duitscher donker uit te zien.
Wie overigens het boek van Bray leest ontdekt spoedig dat er in methode en
schrijfmanier tusschen Bray en Marx veel belangrijker verschil bestaat dan tusschen
Marx en Proudhon. Voorloopig mogen wij vaststellen dat in geen enkel opzicht
waarschijnlijk, veelmin bewezen is, dat Proudhon, toen hij in het voorjaar van 1840
zijn boek Qu'est-ce q.l.P.? uitgaf, reeds bekend was met het in 1839 te Leeds
uitgekomen werk van Bray. Maar wat wel vaststaat is, dat Karl Marx niet alleen de
werken van zijn bovengenoemde voorgangers heeft gekend, maar een geruimen tijd
met Proudhon gemeenschappelijk te Parijs heeft gestudeerd. Een en ander blijkt uit
de volgende uit Marx's pen gevloeide kwaadaardige mededeeling: ‘Während meines
Aufenthaltes in Paris, 1844, trat ich zu Proudhon in persönliche Beziehung. Ich
erwähne das hier, weil ich zu einem gewiesen Grad mit schuld bin an seiner
“sophistication”, wie die Engländer die Fälschung eines Handels-Artikels nennen.
Während langer, oft übernächtiger Debatten infizirte ich ihn zu
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seinem grossen Schaden mit Hegelianismus, den er doch bei seiner Unkenntniss der
deutschen Sprache nicht ordentlich studiren konnte. Was ich begann, setzte nach
meiner Ausweisung aus Paris Herr Karl Grün fort. Der hatte als Lehrer der deutschen
Philosophie noch den Vorzug vor mir, dass er selbst nichts davon verstand.’1)
In deze woorden staan over ons punt in kwestie een paar feitelijke mededeelingen
van belang, 1o dat Marx in 1844 persoonlijk met Proudhon kennis maakte, en 2o dat
die kennismaking voortgezet werd in langdurige gedachtenwisselingen over Hegel.
Eene onwaarheid echter is wat verder in die woorden vermeld staat, dat namelijk
Marx zijn kameraad met Hegelianisme zou hebben ‘geïnfecteerd.’ Reeds lang vóór
1844 was Proudhon aanhanger van dien Duitschen wijsgeer en paste hij diens
denkmanier in zijn geschriften toe. In het geruchtmakende boek Qu'est ce q.l.P.?,
van 1840, resumeert hij een zijner betoogen ‘par une formule hégélienne’ (uitgaaf
te Parijs, 1848, blz. 225), door middel van these, antithese en synthese. Dat boek
draagt den Hegeliaanschen stempel op het voorhoofd. Sterker nog komt deze uit in
een ander werk van Proudhon, 1843, de la Création de l'ordre dans l'humanité, waar
op tal van plaatsen de eigenaardige Hegeliaansche gedachtengang van these, antithese
en synthese is toegepast en Hegel als wijsgeer geprezen is (no. 210). Ook het in 1846
uitgegeven Système des contradictions économiques is Hegeliaansch in aanleg en
uitvoering en werd, naar mr. H.P.G. Quack schrijft, in 1844 begonnen. Dit werk is
de voorzetting van de vroegere geschriften; reeds hierom is het onaannemelijk dat
eerst in 1844 Proudhon den Duitschen wijsgeer zou hebben leeren kennen. Toen
Proudhon in 1846 aan Marx (die reeds in 1845 naar Brussel was uitgeweken) de
uitgaaf van het boek der contradictiën aankondigde, schreef hij, niets kwaads
vermoedende, aan zijn vriend: ‘J'attends votre férule critique,’ maar die kritiek
kwam... hatelijk en persoonlijk. Men luistere maar naar de voorrede van

1) Brief uit Londen, d.d. 24 Januari 1865, Voorwoord bl. XXIV van das Elend der Philosophie.
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Marx in zijn Misère d.l. ph.: ‘De heer Proudhon geniet het ongeluk op eigenaardige
manier miskend te worden. In Frankrijk heeft hij het recht een slecht economist te
zijn, omdat men hem voor een degelijk Duitsch wijsgeer houdt; in Duitschland
daarentegen mag hij een slecht wijsgeer zijn omdat hij voor een der degelijkste
Fransche economisten doorgaat. In onze dubbele eigenschap van Duitscher en
economist vinden wij aanleiding om tegen deze tweevoudige dwaling protest in te
brengen.’ De vriendschap tusschen beide mannen was hiermede voor goed uit. En
Marx noemt in 1867 in das Kapital zijn vroegeren studiegenoot slechts een paar
malen, en wel als ‘schepper van Philisterutopien’, en als stichter eener school van
eigenaardig soort: ‘Nie hat eine Schule mehr als die Proudhon'sche mit dem Wort
“science” um sich geworfen, denn “wo Begriffe fehlen da stellt zur rechten Zeit ein
Wort sich ein.”’ Daar Marx zijn meer belangrijke economische werken in de Duitsche
taal geschreven heeft, wonende te Londen (Zur Kritik der politischen Oekonomie,
1859, en das K., Kritik der politischen Oekonomie, 1867) is het kunnen gebeuren
dat men in Frankrijk met de werken van Marx en dat men in Duitschland met die
van Proudhon onbekend bleef; beide trouwens zijn altijd veel meer bewonderd, dan
nauwgezet gelezen. Zoo is het kunnen gebeuren dat Marx, zonder dat zulks aanstonds
aan het licht kwam, op groote schaal de intellectueele plagiarius werd van den
Franschmam.
Men behoeft, om dat plagiaat zich te zien ontrollen, slechts na te gaan wat de
beruchte paradox beduidt: Qu'est ce que la Propriété? La Propriété c'est le vol.
Proudhon heeft het in 1842 gezegd1): het beteekent eenvoudig dat de kapitaalrente
een ongeoorloofde mindering is op het loon: ‘le propriétaire n'ajoute personnellement
rien à l'utilité produite par le travailleur.’ Die stelling nu, schrijft Proudhon, werd
door hem samengevat in eene energieke formule, la propriété c'est le vol. ‘Cette
proposition fera le

1) Avertissement aux propriétaires sur une défense de la Propriéte, § 8.
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tour du monde et causera plus d'émoi que la cocarde de Lafayette.’
Volkomen juist. Dat denkbeeld van een meerwaarde, die niet uitbetaald wordt aan
de arbeiders; dat denkbeeld van een ‘onbetaalden arbeid’ (‘retenue sur le salaire’);
dat denkbeeld dat het loon even hoog moest zijn als de marktprijs van het
voortbrengsel (pour que le producteur vive il faut qui son salaire puisse racheter son
produit’), - dat denkbeeld was een prachtig agitatiemiddel. Hoe verrukt was Proudhon
over zijn vondst: ‘La propriété c'est le vol! il ne se dit pas, en mille ans, deux mots
comme celui-là. Je n'ai d'autre bien sur la terre que cette définition de la propriété;
mais je la tiens plus précieuse que les millions de Rothschild, et j'ose dire qu'elle sera
l'événement le plus considérable du gouvernement de Louis Philippe’ (Contr. éc. II
p. 328).
Onze guitige Proudhon bedacht niet dat hij met zijn grenzeloos vruchtbare pen
druk bezig was zijn vondst te begraven onder de langwijligheid zijner betoogen, de
onbegrijpelijkheid zijner thesen, antithesen, synthesen. En hij ging door, altijd maar
door, met te proclameeren, dat arbeid de inhaerente maatstaf en de schepper der
ruilwaarde is: ‘Tout produit est un signe représentatif du travail’... (contr. éc. p. 94)....
l'utilité fonde la valeur; le travail en fixe le rapport, (contr. p. 89). De ondernemers
nemen tot zich winst en rente, en dat is diefstal: Proudhon expliceert het alles in het
breede in een pleidooi voor de gezworenen in 1842 (Explications présentées au
ministère public sur le droit de propriété, - cour d'assises du département du Doubs,
séance du 3 février 1842): ‘indien een arbeider voor drie francs werk verricht per
dag, is het rechtvaardig hem drie francs te geven. Elke korting is een misdaad, die
wraak roept, vergeet het niet. De wereld is echter vol van lieden aan wie men dagelijks
een vierde, een derde, de helft van hun daggeld inhoudt, en zonder dat de Code
Napoléon, welken sommige menschen bewonderen gelijk de Tien Geboden, zelfs
het geval heeft voorzien.’ De verdeeling van arbeid, de uitvindingen, de werktuigen,
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het komt alles ten goede aan de ondernemers, de arbeiders ontvangen enkel wat
noodig is om te leven: ‘le salaire est la dépense qu'exigent l'entretien et la réparation
journalière du travailleur’ (qu'est-ce, q.l.P.? pag. 94).
Proudhon heeft beweerd zijne grondstellingen omtrent het verband tusschen
ruilwaarde en arbeid te hebben ontleend aan Adam Smith en Ricardo. Maar de hierop
betrekking hebbende passage raadplegende bemerkt men dadelijk, dat het bij hem
te doen was om een zet op het schaakbord, toen hij met zijn waardeleer door een
ongenoemden tegenstander in het nauw was gebracht. Zij is te vinden Avert. aux p.
(1842), § 5: ‘Adam Smith, et après lui Germain Garnier et Ricardo, ont remarqué
les premiers que la véritable mesure des valeurs était le travail des hommes...
L'anonyme, qui me reproche si aigrement ma polémique contre les économistes, ne
s'est pas même douté qu'en critiquant ma formule il se mettait en contradiction avec
la plus pure doctrine économique.... Ainsi la loi absolue de l'échange est en raison
composée du travail (considéré dans son intensité et sa durée) et de la dépense
nécessaire au producteur. Les conséquences de ce système ont été développées par
Ricardo dans ses Principes d'économie politique.’
Het verwarde overzicht, dat de schrijver vervolgens van de leer dier economisten
geeft, bewijst voldingend dat hij hun werken onvoldoende heeft geraadpleegd. Bij
hem vindt men daarentegen die eigenaardige ideologie, welke men later bij Marx
terugvindt, dat de arbeid zich als 't ware in de ruilwaarde materialiseert, weshalve
dan ook dingen, die geen arbeid hebben gekost, niet met elkander zouden kunnen
worden geruild (Système des contrad. éc. Paris 1846, p. 68): ‘Supprimez le travail:
il ne vous reste que des utilités plus ou moins grandes, qui, n'étant frappées d'aucun
caractère économique, d'aucun signe humain, sont incommensurables entre elles,
c'est-à-dire logiquement inéchangeables’. Men ziet het: de ervaring wordt
achterafgezet; de idee, onder naam van logica, neemt de plaats in van de waarneming.
Hoever onze ideoloog zich door zijn
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voorstellingen liet medesleepen leest men elders (Qu'est-ce q.l.P.? p. 116): ‘La valeur
absolue d'une chose est donc ce qu'elle coûte de temps et de dépense: combien vaut
un diamant qui n'a couté que d'être ramassé sur le sable? - Rien, ce n'est pas un produit
de l'homme’. Noch Smith noch Ricardo zouden zulk een dwaasheid hebben gezegd:
maar Marx zou die consequentie hebben moeten aanvaarden.
Bij Proudhon treft men voorts een uitvoerig verhaal hoe een ondernemer arbeiders
uitnoodigt om tegen loon voor hem te werken en hoe hij, - ‘le perfide invitateur’ deze arbeiders er toe brengt om een contract te sluiten, waarbij zij veel minder
ontvangen dan hun in billijkheid toekomt (Qu 'est ce q.l.P? p. 95 en volgg.); bij Marx
(das K., bl. 162 en volgg.) vindt men hetzelfde verhaal van een kapitalist, die
‘bedeutungsvoll schmunzelnd’ onderhandelt met een arbeider totdat het ‘kunststuk’
eindelijk gelukt en de arbeider daar staat ‘wie Jemand, der seine eigene Haut zu
Markt getragen und nun nichts anderes zu erwarten hat als die Gerberei.’ Wijst
Proudhon zijn lezers (Qu 'estce q.l.P.? p. 97) er op hoe de Obelisk van Luxor te Parijs
door tweehonderd grenadiers in weinig uren op haar voetstuk werd geplaatst en dat
de samenwerking dier krachten een voordeel is, 't welk de ondernemer in zijn beurs
steekt, - bij Marx (das K., bl. 342) vindt men denzelfden gedachtengang en wordt
verwezen naar het geval van oprichting van de Egyptische monumenten; alleen wordt
voor de variatie het tooneel naar Egypte zelf verplaatst! En bij dit alles doet Marx
alsof er nooit een Proudhon geleefd en geschreven heeft.
Bij Proudhon, evenals bij Marx, heet de terughouding van een deel des in billijkheid
verschuldigden loons te liggen in de natuur der dingen. Het is bij hem, evenals bij
Marx, eene wetenschappelijke waarheid in de tegenwoordige maatschappelijke
ordening. Het is een stelling. Hoewel eene stelling, in contradictie met eene andere,
die óók als waar door Proudhon aanvaard wordt. Die andere luidt dat het looncontract
in onze maatschappij volkomen rechtvaardig
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is, dat de kapitaalrente voorgeschreven wordt door het gezond verstand (‘le dictamen
du sens commun’) en door de rechtvaardigheid wordt geboden (Contr. éc. II, bl.
524). Maar Proudhon schept juist behagen in den strijd van stellingen en meent, op
voetspoor van Hegel, dat zulk een strijd het middel is om een nieuwe en betere
maatschappelijke ordening uit te denken. Volgens het eerste stelsel accumuleert het
kapitaal zich voortdurend. ‘La propriété est le monopole élevé à sa deuxième
puissance’ ... (II p. 272) ‘la propriété nous dégrade en nous rendant valets et tyrans
les uns des autres.’ (II, p. 292). Marx heeft dat eerste stelsel overgenomen en daaruit
zijn boek geconstrueerd.
Mr. Treub, na op verschillende plaatsen van zijn werk door welgekozen citaten
uit Proudhons geschriften diens invloed op Marx te hebben doen gevoelen, erkent
in zooveel woorden (bl. 295): Proudhon heeft de stellingen, dat alleen aan den arbeid
waardescheppend vermogen toekomt, dat het kapitaal passief en improductief is en
de kapitaalrente derhalve onttrekking aan den arbeider van een deel der door hem te
voorschijn gebrachte waarde, meermalen uitgesproken. Maar waarom trekt Mr. Treub
dan niet de slotsom, dat het stelsel van Marx tamelijk wel navolging is geweest? Hij
antwoordt: omdat ‘Proudhon in die onttrekking een onrechtvaardigheid zag terwijl
Marx - geleid door zijn historisch materialisme - haar in de kapitalistische
maatschappij door de omstandigheden geboden en in het ontwikkelingsstadium,
waarin die maatschappij verkeert, dus ook niet in strijd met de rechtvaardigheid acht.’
Dit antwoord is m.i. niet overtuigend. Al deed de ethische appreciatie van de
economische ordening hier iets ter zake, waar beide mannen omtrent die ordening
zelve overeenstemmen, - ook Marx heeft over de bestaande ordening zóo geschreven,
dat hij aan zijne lezers de beschuldiging van onrechtvaardigheid rechtstreeks voor
den geest brengt. Zijn boek wemelt van invectieven tegen de accumulatie van kapitaal.
‘Het kapitaal, - schrijft hij blz. 790 - komt ter wereld bloed- en vuildruipend van het
hoofd tot de voeten, uit alle poriën.’ ‘Alle middelen tot voortbrenging,’ -
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zoo heet het elders (bl. 671) - ‘onderwerpen den arbeider aan de kleingeestigste,
hatelijkste despotie, veranderen zijn leven in arbeid, slingeren zijn vrouw en kind
onder het Juggernautsrad der meerwaarde. Aan den eenen kant vindt men accumulatie
van kapitaal, aan den anderen opeenhooping van ellende, arbeidspijn, slavernij,
onwetendheid, verdierlijking en moreele degradatie ....’
Mag men werkelijk volhouden, dat Marx over rechtvaardigheid niets zou hebben
gezegd, neutraal toeschouwer, enkel fatalistisch berustend?
Neen, zijn boek heeft een beslist agitatorisch karakter. Het is enkel de verduitsching
der leuze waarvan Proudhon schreef dat zij meer emotie zou brengen dan de cocarde
van Lafayette: ‘je n'ai d'autre bien sur la terre que cette définition de la propriété,
mais je la tiens plus précieuse que les millions de Rothschild ....’
Aanvankelijk heeft Marx groote bewondering voor Proudhon aan den dag gelegd.
In een dagblad, die Rheinische Zeitung, schreef hij een lofrede. In een brochure van
1844, die Heilige Familie1) getuigde hij van Proudhon, wegens het boek over den
Eigendom: ‘Er hat alles geleistet was die Kritik der Nationalökonomie vom
nationalökonomischen Standpunkt aus leisten kann.’ In 1844 werden beide mannen
persoonlijke vrienden. Tot in 1847 plotseling Marx den oorlog verklaarde. Moet het
niet allerzonderlingst heeten dat hij, die in zijn economische werken later steeds
gaarne een vertoon van belezenheid geeft, die talrijke, destijds in vergetelheid geraakte
geschriften aanhaalt, - dat hij daarentegen bijna nooit schijnt te denken aan zijn
vroegeren vriend uit Frankrijk, den éenigen man, die met hem aan de Hegeliaansche
dialectiek toepassing gaf op economische vraagstukken, den man, die metterdaad
hetzelfde stelsel had gehuldigd? Dit angstvallig zwijgen over zijn geestelijken
voorganger stelt de wetenschappelijke eerlijkheid van Marx op zijn zachtst genomen
in een hoogst twijfelachtig licht, te meer wanneer wij bij hem zelven voortdurend
een kin-

1) Aangehaald door Mr. Treub, bl. 55, noot 2.
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derachtigen lust opmerken om voor oorspronkelijk door te gaan. Op de eerste bladzijde
reeds van de voorrede van das K. heeft Marx de overigens hoogst betwistbare
bewering geuit, dat Ferdinand Lassalle bijna woordelijk den hoofdinhoud van diens
geschrift tegen Schultze-Delitzsch aan een werk van Marx heeft ontnomen! In alle
brochures van Marx treedt de persoonlijke ijdelheid op. Hij polemiseert tegen elk en
een ieder. Steeds poseert hij zich als den man, die het alleen weet. Nietige
kleinigheden worden door hem tot belangrijke verschilpunten opgeblazen, zoodra
hij wil aantoonen dat zijn geestverwanten maar domooren zijn.
In den tegenwoordigen tijd, - nu zijn boek bijna 50 jaren oud is en nu de formule
van Proudhon meer dan 60 jaren achter den rug heeft, - thans kan men over dat alles
kalm blijven. De schelklinkende uitspraak van Proudhon dat Eigendom diefstal is,
is nooit iets anders geweest dan een paradox. Zelf schreef hij het reeds in zijn boek
over den Eigendom (bl. 244): ‘Je prie le lecteur de considérer qu'ayant commencé
par un paradoxe, je devais, si je raisonnais juste, rencontrer à chaque pas des paradoxes
et finir par des paradoxes.’ De Duitsche auteur, die deze paradox in een breed boek
is gaan uitwerken, die haar met een omhulsel van diepzinnige termen heeft getooid,
hij heeft ten slotte slechts een eindeloos stel van tegenstrijdigheden geleverd, zonder
blijvende waarde.
Wie nader weten wil, hoe onnauwkeurig, ja slordig een denker Karl Marx is geweest,
hoe los althans diens redeneeringen in elkander zijn gezet, hij neme kennis van het
werk van mijn Amsterdamschen ambtgenoot. Zelfs de leer, waarop in Nederland,
nu de economische opvattingen van Marx meer en meer zijn verlaten, diens
aanhangers gaarne wijzen als ware althans zij de kostbare nalatenschap van diens
wijsbegeerte, - ik bedoel hier het zoogenaamd Historisch Materialisme, - zelfs die
leer bezwijkt in de uitvoerige beoordeeling, welke Mr. Treub er over geleverd heeft.
Het nieuwe Nederlandsche werk, hetwelk mij aanleiding gaf om dit opstel over den
oorsprong van het
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stelsel van Marx te schrijven, schijnt mij vooral in deze uiteenzetting en kritiek van
het historisch materialisme de meest te waardeeren blijken te geven zoowel van eene
studie, die geen moeite spaart, als van een door eigen onderzoek gevormde
overtuiging. Met levendige belangstelling zie ik de verschijning van het tweede deel
van dezen arbeid te gemoet1).

1) Even voor het afdrukken van dit opstel melden de dagbladen dat het tweede deel verschenen
is.
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Wagner
Door Edward B. Koster.
I
Ik heb gehoord de droeve melodie,
Die jamm'rend opstijgt uit het aardeleed.
Ik heb gerild van der klaroenen stem,
Met hellen galm trompettend hun triomf.
Ik heb 't berustend klagen aangehoord,
Dat stil bleef hangen met gesmoorden klank.
'k Zat roerloos droomend bij de rêverie,
Die schemerfijn ontzweefde aan de viool.
Ik ben gedaald tot diepste droefenis
Bij 't zwaar gedreun van 's helden doodenzang.
Ik heb gehoord het psalmlied van geloof,
Dat vrome pelgrims hieven tot hun God.
Ik heb gehoord het lokken van den lust
In Venus' schaduwduist're wulpsche grot.
Ik heb gedeind op 't zingen van de rei
Der docht'ren van mild-kabbelenden Rijn.
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II
Eerst klinkt de stap van krijgers in mij op
En dreun-marscheert op maat van koper zwaar,
Van dondertrom en schellen bekkenslag,
Met fel geluid doorklievend doff'ren galm,
Als bliksemflits een somb're wolkenlucht,
Die zwaar gestapeld, vol van sluim'rend vuur,
Zich opwaarts torent aan het firmament.
En in het breed gedaver van den marsch,
Een keizer huldigend die roemvol kwam
Uit d' oorlog met den vijand van zijn volk,
Zingt eensklaps zoet gejubel en getuit
Van klarinetten, fluit en oboë,
Een vredeslied na wilden oorlogszang,
Een boodschap van geluk en kalmte en rust,
Na moord en kamp en menschendelgend wee.
Zóó breekt de maan door donk'ren hemel heen,
Wanneer de visscher angstig tuurt op zee,
En troost hem met haar stil-verzilv'rend licht.
En als de krijgszang met een plotsen slag
Verstomde en stilte voor een wijl gebood,
Dan vaart in plecht'ge klanken melodie
Van vuur'gen hemelzin de ruimte door,
De diepe stem van reinheid en Godsdrang;
En tot een macht'gen tempel wordt de zaal,
Waar priesters treden met bedachten stap
En nederzitten bij het hoogaltaar,
Waarboven zwevend in een glorieschijn,
De Heil'ge Graal, het wonder van behoud,
Verzaligend hun opgericht gelaat.
Daar rijst ook langzaam 't hooge koningshuis
In slanke zuilenstijging, en het bloed
Drupt zachtkens uit nog niet gesloot'ne wond,
En grijze Amfortas beidt de stille komst
Van wie hem zal genezen door zijn woord
Uit onbedorven hart, de reine dwaas.
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En met een streeling van mystieken gloor
Ruischt de muziek in kalm-gedragen gang,
Met groote rust vervullend mijn gemoed.
Nu zingt de nymfenrei in zeekadans
Over de baren, over de baren;
Deze bestrijken met wiss'lenden glans
Heur goudene haren, heur goudene haren.
Zij zingen bij 't lenige golvengespeel
Hun ruischende zangen met lokkend verlangen,
En slepend als lied'ren uit dwepende veêl
Vervloeien de tonen der stoeiende schoonen;
De golven bespoelen met schuimig gekartel
Der smijdige torsen blank-scheem'rend gedartel;
Zij buigen voorover de glinst'rende lijven
Of laten gedwee op de strooming zich drijven;
En aldoor gaat
In een roeiende maat
Hun dansende stem als dolfijnengezwem
In rhytmischen gang langs de deinende zee,
In zwellende klanken langs reeden en banken:
‘Wie gaat met ons mêe
Door de purperen zee,
Wie wil er zijn pijnen vergeten in 't deinen,
In 't vloeden en kabb'len, in 't rusteloos babb'len;
Wie zoekt onzen schat
In het blinkende nat?
Wij zullen hem leiden waar zonder verglijden
Het water der zee als een wand van kristal
Stil staat in de diepten
Der kalm-klare krypten
In roerlooze, reine, goud-flonk'rende hal.’
Daar zingt een koorzang zacht in koperklank,
Een plecht'ge hymnus van verheven plicht,
Een orgelbeving, groeiend in geluid,
Zooals, wanneer de herfstwind weer ontwaakt,
Er eerst een flauwe suizing gaat door 't veld,
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En hooger klimmend, in der boomen top
De blaadjes zacht beroert, die opgeschrikt
Uit diepen zomerdroom, hun brooze lijf
In angst'ge rilling reppen heen en weer;
Maar als de storm uit donk'ren mond zijn stroom
Van zware woorden uitschalt over 't land,
En door de luchten rijdt op 't toomloos ros,
Welks manen wimp'lend wapp'ren om den kop,
En vlagen barsch bazuinen in het rond,
De wouden plund'rend, en hun loovertooi
Met luide schaat'ring strooiend om zich heen,
Zoo wies uit zachte beving van geluid
De zware bruising van 't volklankig koor.
En in het statig schrijden van den stoet,
't Verheven psalmgezang dat luide stijgt,
Klinkt plots een toon van wufte spotternij,
Van gillend-heeten wellust, en het wast
Tot ingewikkeld labyrinth van klank,
Tot grillig spelen van hoog fluitgeluid,
En in 't visioen van grijzen beêvaartsgang
Komt Venus' lust-verleidelijk paleis,
Met kleur van purper en met geur van wijn.
En bij den strijd van fel-verwoeden klank,
Snerpt heller, luider, 't schril discantgegil,
En tracht te omwikk'len d' ernstig-diepen zang,
Die plechtig dóórklinkt in een ondertoon,
Hem trachtend te verstikken in 't gewoel
Van dart'len minneklank, zooals een boom
Omwoekerd wordt door weeld'rig slingerkruid,
Dat om zijn stam begeerige armen slaat,
En sluipend met verraderlijk gewring
Als adders opkruipt langs de ruige schors;
Maar hij blijft onbewogen en verwint
Door innerlijke kracht het klemgewas, Zoo steeg de lofzang sterker naar omhoog,
Een macht'ge zuil van klank, een springfontein
Van harmonieën, vloedend weer omlaag
In katarakten, wassend immer voort,
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Totdat in donderval van grootschen galm
De hymnus neersloeg 't lage dat hem bond,
Met klaat'rend daav'ren zegevierde alom.
Met vast-voornamen, zelfbewusten stap
Schrijdt nu der eerbiedwaard'ge goden schaar
't Gewijd Walhalla binnen, begeleid
Door 't jubelen der mind'ren en muziek
Die uitbarst in een luiden zegekreet
Van schellen koperschal en tromgebons.
Waarna hun wijs bestier, genade en macht
Geprezen worden in een vol koraal,
Dat dank-doorsidderd opbeeft naar hun troon.
En zitten ze allen op hun zetels neer
Om Wodan met de wijs-gewelfde brauw,
Planeten om hun held're middenzon,
Dan daalt een diepe stilte, en heel de rij
Blijft lang gebogen om den opperheer,
Alvader stil vereerend in gebed.
Hoe droom'rig gaat refrein
Der mijm'rende viool;
Zacht-kweelend vogelijn
Dat zich in 't loof verschool; Hoe dwepend sleept de toon
Zijn droeve melodie,
En wekt het sluim'rend schoon
Der luchte fantasie; Hoe klagend-kalm verkwijnt
Allangzaam 't lief geluid,
Dat ruw're drift verreint,
Zich zingend zachtkens uit; Gebogen zit ik neer,
Verstomd door zoeten zang,
Geheven in een sfeer
Van innig-schoonen drang.
Een sterke held ligt stervend, en zijn stem
Komt mat uit het ten dood gewonde lijf.
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Hij rekt den adem moei'lijk, als een golf
Verheft zich wild zijn borst en legt zich weer,
Hij denkt aan 't eed'le leven en den strijd,
Aan 't wel en wee dat wiss'lend hem geviel,
Aan zijn geliefde bij 't hoog-laaiend vuur,
Hoe hij haar had gewekt, en 't monster sloeg,
Dat grimmig zich gesteld had in zijn weg.
Nu vliedt het laatste leven, 't bloed leekt loom
Hem uit het kwijnend lichaam, als de wijn
Die langzaam zijgt door 't zuiv'rend filtertuig.
En nu aanschouwt hij met verrukten blik
De blinkende Walküre, die hem mint,
En voelt hoe hem de zwaardmaagd teeder heft,
En medevoert naar 't heerlijk Asenveld.
Doch de aarde weent, als helden henengaan;
Er is om hem geweeklaag en gezucht,
En droeve monden slaken droef geluid,
En tranen vallen zachtkens op de baar.
Hij streed in dezen stond zijn laatsten strijd,
En machtig ruischend rijst de doodenzang
Waarmeê hem 't rouwend volk ter uitvaart leidt.
Een wonder suizen van 't geheimvol woud
Met zachte stooten door het wank'le loof,
En koeltjes, warend om het stammenheer,
Dat groen-festoenig eerebogen buigt,
Te voorschijn hupp'lend met een plotsen sprong
En 't loover kussend in hun dartel spel.
De blaad'ren stooten zacht elkander aan
En fluister-gich'len met elkander stil
Om 't druk geren van wildeman den wind,
Die doelloos streelt en koost en almaar vliegt.
Sylphiden-vleug'lig hangt een luchtig waas
Aetherisch-violet van stam tot stam,
En in het laag're hout verzamelt zich
De trillingteed're tint tot diep'ren toon,
En spint een waâ van dicht're molligheid
Tusschen het warrig, tak-doorwoeld gewas.
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Van verre schiet, een zilv'ren zigzaglijn,
't Kristalgeflonker ijlings van een beek,
Met koel gemurmel stuivend naar omlaag.
En in de dalen, diep en wel-beschut,
Kruipt kart'lig varenkruid de glooiing op,
En vreemde bloemen met langslippig hoofd
Verdroomen daar in ongeziene pracht
Den tijd, die eind'loos toeft in 't wijde woud.
En langs de paden schrijdt een eenzaam man
Met kalmen pas en mijmerbuigend hoofd;
Zijn mantel strijkt het rits'lend struikgewas,
Waardoor een even-vlucht'ge sidd'ring vaart
Om 't vreemde wonder dat het woud betrad.
Op mossig bed, dat hoog-gepeluwd ligt,
Laat hij zich lust'loos neder, en vergramd
Door innerlijke zorgen zucht hij zwaar,
En diepe voren groeven 't fronsend hoofd.
Terwijl hij nederligt, het brein doorwoeld
Van donkere gedachten, mijmerloom,
Die somber spieg'len op zijn strak gelaat,
Klinkt plots'ling op met jubelblijen toon
De wildzang van een vogel boven hem,
Uit vollen gorgel fluitend zijn geluk.
En 't juicht en trillert in het hooge loof,
En 't liedje rolt zoo lustig door de lucht,
Dat ze in een trilling komt van warme vreugd,
Doorhoningd van de zoete melodie.
De klanken stroomen op den peinzer aan,
Als golfgekabbel, loopend tegen 't strand,
En evenals de zeekust wordt gedrenkt
Door 't onweerstaanb're water, zoo verzonk
De vogelzang in 't zorgenvol gemoed.
En langzaam drong een lichte zielevreê,
Een klankendropp'ling louterend en zacht,
In 't hart des droeven, en de vogel goot
Zijn gulle blijheid over in den man,
Die dankbaar oprees, en met vasten tred
En opgerichte blikken verder schreed.
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Nu speelt opeens de luide feestmuziek,
En klanken rijen zich ten lust'gen dans
In wieg'lend rhytme, dat de voeten noodt
Tot medezweven met hun luchten gang.
Violen zingen van hun helle vreugd
En klarinetten tuiten vroolijk op
Bij 't uitgelaten schallen der trompet
En 't hooggestemde juub'len van de fluit.
En zwirlend stijgt de klank in werveldrom
Van vreugdig toongestoei als teugelloos,
Maar samenklinkend tot een harmonie
Van schoone blijheid die de harten streelt.
En in een opperste uiting van hun vreugd
Barst snaar- en blaastuig uit in volle kracht,
En slaakt een laatsten luiden jubelkreet.

Onze Eeuw. Jaargang 3

463

Uit het Rijk der Tonen.
(Eene Vereeniging tot aanmoediging van onbemiddelde kunstenaars.)
Door Dr. J. de Jong.
Deze Vereeniging werd in dit jaar geboren en is derhalve slechts weinige weken oud.
Mij is omtrent haar niets meer bekend, dan ieder weten kan uit een circulaire verspreid
door haar voorloopig bestuur en het eerste nummer van een door haar uitgegeven
maandblad, onder den titel Salve! En van de leden van dat voorloopig bestuur ken
ik er slechts éen persoonlijk en éen bij naam. Dit wordt vooropgesteld, om aan de
hier volgende beschouwingen bij voorbaat zelfs den schijn eener persoonlijke
bedoeling te ontnemen. In een klein land, waar iedereen iedereen kent, wordt daaraan
al heel spoedig gedacht, zoodra men zich tegen iets verklaart, of iemand bestrijdt.
Nog worde vooropgesteld, dat geen twijfel aan de goede intenties van het voorloopig
bestuur die beschouwingen in de pen gaf. Men kan evenwel met de beste bedoelingen
dwalen en zelfs kwaad stichten. Dat, geloof ik, is hier het geval en de zaak is van
genoeg belang, om daarop in wijder kring de aandacht te vestigen. Bovendien vind
ik daarbij een geschikte gelegenheid om aan een en ander, dat mij al lang op het hart
lag over hedendaagsche toestanden in de muziek, uiting te geven en zoo dient dan
de door de nieuwe Vereeniging uitgestoken vaan mij tegelijk
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tot doelwit voor een aanval en tot kapstok om er mijn argumenten aan op te hangen.
‘Er is een krachtig streven in onze Maatschappij naar humaniteit’ - ik resumeer
kortelijk de circulaire, waarmede ook het eerste nummer van Salve! wordt geopend.
‘Tallooze Vereenigingen strekken haar hulp uit tot duizenden voor wie de strijd om
het leven te zwaar dreigt te worden, de hulpbehoevenden in economischen zin. Alleen
echter (met zijn talent) staat de kunstenaar, die naast den strijd om de hem geschonken
gave te behouden en te ontwikkelen, zich in zijn streven baan te breken belemmerd
ziet door de zorg om het bestaan. Aangrijpend is vaak de levenstragedie van den
onbemiddelden kunstenaar, voor wiens streven in deze wereld, waar slechts het
succes wordt erkend, door de menigte geen belangstelling wordt gekoesterd. Tegen
dat euvel wenscht de Vereeniging te strijden, niet bij wijze van liefdadigheid, maar
uit dankbaarheid en waardeering.’
Al dadelijk komt het mij voor, dat hier overdreven wordt en de kunstenaar ten
onrechte op een bijzonder voetstuk wordt geplaatst. Hebben ook de mannen der
wetenschap en der praktijk, ingenieurs, scheikundigen, fabrikanten, kooplieden niet
gaven te onderhouden en te ontwikkelen en wordt hun de strijd om het leven
gemakkelijker gemaakt? Is het treurspel bijv. van een onbemiddeld onderwijzer die
geen lessen krijgt, omdat hij onbekend is, in een verafgelegen buurt woont op een
armoedig kamertje waar hij niemand kan ontvangen en wiens sjofele plunje hem
huiverig maakt zich te vertoonen, minder aangrijpend dan dat van een kunstenaar in
dezelfde omstandigheden? Of is de arme kunstenaar interessanter, omdat hij
kunstenaar is? Dat kan ik niet toegeven. Is het waar dat de menigte voor het streven
van den kunstenaar geen belangstelling koestert? Neen, voor zoover zij van dat
streven eenig begrip heeft. Maar dat begrip is zoo flauw, zal men antwoorden. Wel
mogelijk, maar heeft zij meer begrip van wetenschap dan van kunst? Is het waar dat
in deze wereld
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alleen het succes erkend wordt? Ook dit is zeer overdreven en eenzijdig voorgesteld.
Natuurlijk hecht de wereld aan succes. Waarom zou zij niet? Is het niet in zeer vele
gevallen de bekroning van ware verdiensten? Omdat er menschen zijn, die hun naam
en fortuin niet aan hun talent en ijver te danken hebben, maar aan de gril van het lot,
of aan onwaardige middelen, is succes immers niet iets waarvoor men zich heeft te
schamen? Het is voorwaar geen zekere maatstaf de menschen te schatten naar mate
zij het al of niet vèr in de wereld hebben gebracht, maar hoe er een te vinden die
zekerder is, die minder kansen open laat zich te vergissen? En bovendien, deze wereld
(die niet veel beter of slechter is dan een vroegere, want de menschen blijven vrijwel
dezelfden hoe ook de uiterlijke omstandigheden veranderen) hecht stellig evenzeer
aan het succes van den koopman, of den fabrikant, als aan dat van den kunstenaar.
Ook in dit opzicht is deze laatste er dus niet erger aan toe, dan elk ander die moet
leven van hetgeen hij met werken verdient.
Maar laat ik niet langer stilstaan bij het m.i. sentimenteele in het hierboven
aangehaalde1) en de circulaire verder nagaan. Op welke wijze wil de Vereeniging het
euvel bestrijden? Zij wil iederen kunstenaar, ‘wiens aanspraak op aanmoediging
krachtens zijn persoonlijkheid en zijn werken, wordt bevonden serieus te zijn’, in
staat stellen zijn ideeën in ruimeren kring bekend te maken. Middelen daartoe zijn:
het bezorgen van uitgaven van letterkundige werken, of plaatsing van letterkundige
opstellen in een op te richten orgaan der Vereeniging; het houden van lezingen; het
houden van tentoonstellingen van beeldende kunst; het organiseeren van
tooneeluitvoeringen, concerten en voordrachtavonden; de aankoop van kunstwerken;
kunstenaars in staat stellen, vrij van materieele zorg, kunstarbeid te ondernemen.
Eilieve, wie zal uitmaken of een jong kunstenaar, een

1) Opmerkelijk is dat kunstenaar gedrukt is met een kapitale K. Een spotter zou misschien
vragen of dat een vergoeding moet zijn voor het kapitaal, dat zoo dikwijls bij kunstenaars
ontbreekt.
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beginner serieuse aanspraken op aanmoediging heeft? Niets bijna is zoo moeilijk.
De meeste kunstenaars bedanken er voor de verantwoordelijkheid eener beslissing
op zich te nemen, want men vergist zich zoo licht1) en kan zooveel bederven met een
vergissing. Vraagt men hen om advies, dan is hun antwoord doorgaans: Daar kan ik
niks van zeggen. Laat de jongen maar werken als hij er lust in heeft. Dan zal wel van
zelf blijken of hij talent heeft. - Uit den aard der zaak zijn er gevallen, waarin het
beginnerswerk van zooveel aanleg getuigt, dat aan dat talent niet te twijfelen valt.
Maar dat zijn uitzonderingen en in zulke gevallen wordt de behulpzame hand, zoo
die noodig is, al licht gevonden. Zullen het leeken zijn, die uitmaken of het ‘lieve
vers’, het ‘snoezige crayonschetsje’, het ‘aardige klavierstukje’ van den jeugdigen
artist in spe op steun aanspraak geeft? Lieve hemel, welk een vooruitzicht! Gesteld
intusschen, er zullen zich genoeg mannen van talent en ervaring laten vinden voor
de moeilijke taak die de Vereeniging hun toedenkt, die de verantwoordelijkheid niet
duchten over het lot van een jong medemensch te beslissen, ook omdat zij daarmede
een goed werk meenen te doen, dan nog rijst de vraag of er aan zulk een nieuwen
areopagus werkelijk behoefte is? Wordt er dan niets gedaan tot aanmoediging van
de kunst? Zijn er niet koninklijke subsidies voor schilders? Kent de Staat niet stipendia
toe om onbemiddelde jonge musici in staat te stellen hun studies in het buitenland
voort te zetten? Zijn er niet beurzen en fondsen voor onbemiddelde studenten, ook
in de letteren? Is er niet aan meer dan een instelling gelegenheid kostelooze opleiding
te genieten? Men sta nog meer subsidies en beurzen toe in interessante gevallen, men
vermeerdere het aantal vrijplaatsen. Dat is zeker te verkiezen boven hetgeen de
Vereeniging wil. Is de letterkundige productie dan niet al verontrustend groot en
steeds nog toenemend? Rijzen de tijdschriften

1) Van hoevele beroemde mannen is niet in hun jeugd door vakgenooten voorspeld: Van dien
komt nooit iets terecht!
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niet uit den grond gelijk paddestoelen? Worden wij niet verzadigd, ja overzadigd
met lezingen, voordrachten, tentoonstellingen, tooneeluitvoeringen en concerten?
Moeten wij nog bedacht zijn op middelen, om die productie te bevorderen, dien
stroom te doen wassen? Worden we niet gedrenkt met kunst, vervolgd door kunst?
Moet het zoover komen, dat men de kunst (of wat zich daarvoor uitgeeft) zal schuwen?
Is het noodzakelijk of gewenscht het al zoo welige kunstproletariaat nog aan te
kweeken, wat het onvermijdelijke gevolg zal zijn indien de Vereeniging in haar
streven wordt aangemoedigd?
In een ingezonden stuk gericht tot het bestuur zegt een lid der Vereeniging in het
eerste nummer van Salve!: ‘Reeds lang moet de vraag gerezen zijn, waar blijven die
lieden van talent, die te vergeefs aan de traditioneele (sic) deuren aanklopten en door
de eigenaardige inrichting der Maatschappij zich zagen prijsgegeven aan allerlei
misère, hetgeen voornamelijk voor hun geestelijken aanleg verderfelijk moet zijn.
Hoevele gaan dan niet voor de kunst verloren, die met een weinig waardeering van
hun aanleg in vele gevallen kracht zouden hebben behouden werken van beteekenis
voort te brengen.’ De geachte inzendster behoeft niet lang over die vraag te tobben.
Voor den waren kunstenaar is een beetje misère niet altijd verderfelijk, dikwijls zelfs
heilzaam. De grootsten onder de grooten zijn juist zij geworden, die te worstelen
hadden met geldgebrek, of lichamelijk lijden, of met beiden. En wie de kunst werkelijk
lief heeft, zal haar trouw blijven, al vindt hij niet aanstonds waardeering en steun.
De kunstenaar moet allereerst uit zich zelf de kracht putten om voort te gaan, niet
uit de bescherming van anderen. Lijden loutert, strijd staalt, en die overwinning heeft
luttel waarde, die zonder moeite wordt behaald. A vaincre sans péril, on triomphe
sans gloire, schreef de oude C o r n e i l l e . Er zullen er zijn die den strijd niet
volhouden, de veilige haven nooit zullen bereiken. Maar dezulken zullen er ten allen
tijde zijn, ook al waren er tien Vereenigingen tot aanmoediging van onbemiddelde
kunstenaars.
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Op een andere vraag van de zelfde schrijfster, ‘of het bestuur der Vereeniging
maatregelen neemt dat de kunstenaar zich niet in hun bedoeling vergist,’ antwoordt
het bestuur, ‘dat het, met handhaving van zijn onafhankelijkheid, den kunstenaar als
gentleman zal ontvangen en hem met de grootste differentie (lees deferentie)
behandelen.’ In vraag en antwoord ligt de erkenning opgesloten van de mogelijkheid,
dat er kunstenaars zullen zijn, die liever alleen staan dan openlijk als onbemiddeld
gepatroniseerd te worden. De ware kunstenaar is fier ..... vooral als hij onbemiddeld1)
is.
Het eerste nummer van Salve! bevatte de mededeeling dat in de lokalen der
Vereeniging een kunsttentoonstelling zou worden gehouden, waarop noch amateurs
noch leerlingen zouden worden toegelaten (lees ‘werken van amateurs en leerlingen’).
En deze is inderdaad geópend. Wie ook tusschen de regels lezen kan, zal wel hebben
gemerkt, dat, hoe verschillende meeningen over de waarde dier tentoonstelling werden
geuit, ze in werkelijkheid niet uiteenliepen2). Dat het weinige goede op die
tentoonstelling zeker wel een plaats had kunnen vinden voor de ramen van onze vele
kunsthandelaren, dat daarvoor althans geen bijzondere tentoonstelling behoefde te
worden ingericht, daarover zullen wel

1) In een der bladen werd naar aanleiding van de door de Vereeniging geopende tentoonstelling
de gissing gewaagd, dat met ‘onbemiddelde kunstenaars’ wordt bedoeld ‘schilders die als
kunstenaars onbemiddeld zijn.’ Wil dat dan zeggen: ‘die in zich zelf niet de middelen hebben
kunstenaars te worden?’ Maar dan zouden ze ook geen aanmoediging verdienen.
2) Laat ik mij er toe bepalen te citeeren wat twee zoo geheel verschillende organen als het
Dagblad en het Vaderland er van zeiden: ‘Want waarlijk, goede menschen,’ zoo schreef het
eerste blad o.a., ‘van wat hier geëxposeerd wordt maakt er weinig aanspraak op kunst, nog
minder op goede kunst.’ En het Vaderland sprak van jammerlijke impotentie, van hopeloos
gebrek aan persoonlijkheid. ‘Wat een gemis aan uitbeeldingsvermogen, wat een tragische
massa verf zonder expressie, zonder sentiment, zonder karakter, schildersdeugden die men
nog missen wil voor een poos, wanneer het stamelen voortkomt uit het te veel te zeggen
hebben, voortkomt uit een oorspronkelijke visie, die niet zoo dadelijk gaaf haar vorm vindt,
wat bezwaarlijk hier als argument kan dienen.’
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allen het eens zijn geweest. Mutatis mutandis geldt datzelfde voor het in hetzelfde
nummer van Salve! aangekondigde nieuwe zangkoor, ‘dat werken van nog onbekende
kunstenaars zal beoefenen, maar, vooral in het belang van de openbare uitvoeringen,
ook werken van reeds bekende toondichters’. Tot hiertoe heeft dat koor nog niets
van zich laten hooren, maar geduld slechts! Over een poosje zal het wel tot een
openbare uitvoering komen, want daarop is het streven gericht. Alsof er geen
gelegenheid ware goede zangwerken van nog onbekende componisten onder dak te
brengen.1) Maar de directeuren der reeds bestaande koren verlangen niets liever dan
die uit te voeren; zij kijken reikhalzend uit naar producten van jeugdige genieën en
zij zouden niets liever willen dan er elk jaar éen te ontdekken! Was het noodig
daarvoor een nieuw koor te vormen en de muzikale krachten nog meer te
versnipperen? Hier ben ik beland op een terrein, waarop ik me sedert jaren dagelijks
beweeg. En om nog zekerder te kunnen spreken zal ik mij bij het hier volgende
bepalen, in hoofdzaak althans, tot de residentie, de stad mijner inwoning, wat ik
gerust kan doen; want wat men hier ziet geldt vrijwel voor al onze groote steden.
Welnu, het aantal muziekuitvoeringen in Den Haag is benauwend, angstwekkend.
Jaren geleden reeds vestigde ik in een weekblad2) de aandacht op dat steeds klimmend
aantal als iets onrustbarends; ik wees er verder op dat het aanbod veel grooter was
dan de vraag naar muziek; dat, gelet op de financieele uitkomsten, van voldoen aan
een behoefte geen sprake kon zijn; dat het resultaat niet anders kon wezen dan
oververzadiging van het publiek; dat piepjonge menschen al een Symphonie van
B e e t h o v e n konden ‘droomen’ en genoeg hadden van het Lohengrin-voorspel;
dat op die wijze voortgaande melophobie, vervreemding van de muziek zou moeten

1) Nadat dit geschreven was lees ik in het tweede nummer van Salve! dat het koor de
Avondcantate van (de ‘onbekende componiste’?) C a t h . v a n R e n n e s in studie heeft
genomen. Ieder die met het streven der Vereeniging instemt en minstens 3 gld. per jaar
bijdraagt, kan kosteloos tot het koor toetreden. Komt muzikaliteit of het bezit van een stem
er niet op aan?
2) De Ned. Spectator van 13 Juli 1889.
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ontstaan. Een praktisch voorstel om het kwaad te keeren kon ik niet aan de hand
doen. Schertsend opperde ik het oprichten van een
Anti-Muziek-Oververzadigingsbond, maar verwachtte weinig instemming1), wel a
priori tegenkanting van ondernemers, artisten, componisten, dirigenten, en hoogstens
steun bij een zeer kleine minderheid waarachtige musici en bij eenige afgebeulde
recensenten, voor wie geen Vereeniging als die tot bescherming der dieren zorgt.
Sedert ik dit schreef is de toestand nog aanmerkelijk verergerd. Het is waar, er is
(helaas) geen Duitsche Opera meer, maar daartegenover staat dat thans twee
Hollandsche (of zoo men wil drie) ons met haar bezoeken verblijden.
Concert-Diligentia geeft tien concerten, in plaats van zeven of acht, Toonkunst vijf
avonden in plaats van twee, het Kurhaus, behalve de gewone zeventien Vrijdagsche
concerten, een dertiental Woendagsche concerten met medewerking van solisten.
Het aantal Zangvereenigingen en Mannenkoren is belangrijk toegenomen; hoewel
alle directeuren bijkans klagen dat het zoo moeilijk is goed bezette repetities te
krijgen. Maar wat vooral is toegenomen, dat is de influx van artisten van buiten en
het aantal der zoogenaamde particuliere concerten, d.w.z. uitgaande niet van
gevestigde Vereenigingen en Maatschappijen, maar van het particulier initiatief, voor
eigen rekening der concertgevers. Onze Diligentia-zaal is soms weken achtereen vier
of vijf avonden bezet. De zaaltjes van Pulchri Studio en van den Kunstkring, de zalen
van het Gebouw v.K. en W. en van het Kon. Zoöl. Bot. Genootschap worden eveneens
veel gebruikt. En het blijft niet bij avonden. Zelfs bij dag begint de muziek onze
aandacht te vragen. Voor eenige jaren nog zou men er niet aan gedacht hebben des
Zondags een concert te geven, 's avonds niet, veel minder nog bij dag. Het was,
geloof ik, de directie van de Fransche Opera, aan wie de eer toekomt het voorbeeld
te hebben gegeven. Zij bracht het allereerst middag-concerten in de zaal van het Kon.
Zoöl. Bot. Genootschap, in de wandeling Dierentuin genoemd (evenals men

1) Een paar blijken van instemming ontving ik toch.
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in de wandeling het Koningin Wilhelmina Wandelhoofd Pier noemt). Het voorbeeld
vond maar al te zeer navolging, allereerst bij de directie van de Amsterdamsche
Opera. En nu werd het gaandeweg gebruikelijk zich des Zondags vóór het middagmaal
te laten hooren. De Hagenaars hebben soms de keuze tusschen vier uitvoeringen
tegelijk op een Zondag achtermiddag: in den Schouwburg, in het Gebouw v.K. en
W., in de Dierentuin-zaal, in den Kunstkring (deze laatste doorgaans uitsluitend voor
leden toegankelijk). En naarmate er zalen bijkomen worden de uitvoeringen
menigvuldiger. Als straks misschien de Residentie-schouwburg verrijst, zal die ook
wel des Zondags voor de muziek worden geëxploiteerd. Het is heelemaal niet
onmogelijk, dat men er eens toe zal komen de gelegenheid tot het hooren van muziek
ook Zondagmorgen open te stellen. Inmiddels begint de mode der muzikale 4 of 5
o'clocks schuchter het hoofd op te steken. Dat staat in verband met de toenemende
zucht liefdadigheid met muziek samen te koppelen. G o e t h e schreef:
‘Hoch ist das Doppelgewinn zu schätzen:
Barmherzig sein und sich zugleich ergetzen.’

Laat ons dergelijke liefdadigheidsconcerten eens nader bekijken, en zien hoe het met
dat ‘Doppelgewinn’ gesteld is. ‘Doppelgewinn’, voor wie? Niet voor de artisten
waarlijk, want aangezien de muziek hier slechts het voorwendsel is, niet het doel,
en men het concert bezoekt niet om het te verwachten kunstgenot, maar veeleer om
acte de présence te geven en gezien te worden, zijn niet zij, die zich belangeloos
beschikbaar stellen, de hoofdpersonen, maar wel de heeren en dames van het comité
die het concert inrichten. Naar hun zang of spel wordt nauwelijks, of met een half
oor geluisterd, te meer gelet op en gedacht aan de bezoekers, op den verkoop van
programma's en aan de opbrengst van het buffet. Voor de optredenden is zulk een
uitvoering, waarbij het alleen aankomt op het in de bladen te vermelden cijfer van
de netto-recette, gewoonlijk een verplichting, waaraan zij zich niet onttrekken kunnen
- evenmin als de schilders aan de corvée om programma's te beschilderen en
aquarellen en teekeningen
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voor de verloting af te staan; soms ook niet onttrekken willen, nu ja omdat men zich
gaarne weer eens gedrukt ziet en.... in de hoop op zegen. Zulk een
liefdadigheidsconcert toch kan goede gevolgen hebben, in den vorm van lessen of
betaalde soirée's. Vraagt men naar het ‘Doppelgewinn’ voor de bezoekers, dan zullen
verreweg de meesten dezer, als zij eerlijk zijn, bekennen dat de gang naar zulk een
uitvoering een gedwongen fraaiigheid voor hen was. Men getroost zich die, alweer
uit een complex van drijfveeren. Liefst zou men alleen plaatsen nemen en thuis
blijven, maar er zijn wereldsche verplichtingen waaraan men zich niet onttrekken
kan; men wordt geprest door leden van het comité, of door vrienden van leden van
het comité, of door familie van vrienden van leden van het comité. Zoo offert men
dan met kwalijk verborgen wrevel zijn geld niet alleen, maar ook zijn tijd en zijn
rust, voor de Afrikaanders, voor de Javanen, ten behoeve van de een of andere nuttige
instelling. Zeker, het zou onrechtvaardig zijn alles en allen over één kam te scheren.
Er zijn menschen die uit zuivere menschenmin dergelijke uitvoeringen op touw zetten
en bezoeken. Er zijn artisten die zonder eenige nevenbedoeling daarbij medewerken;
in de meeste gevallen echter is, vrees ik, mijn voorstelling der zaak geenszins
overdreven. Dikwijls brengen liefdadigheidsconcerten veel op, maar kan men dan
niet offeren zonder dat men aanstonds iets voor zijn geld in ruil krijgt in den vorm
van eenige liederen en klavierstukken? En heeft men wel eens nagedacht aan de
indirecte gevolgen van ‘fêtes de charité’? Zij onttrekken veelal een aantal dames en
heeren, die repeteeren moeten, weken lang met hun aanhang aan hun gewone
uitgangen, tot groot nadeel van die ondernemingen, aan wie op den duur de zorg
voor ons muzikaal leven is toevertrouwd en die dat dan aan de recettes gedurende
eenigen tijd vóor en soms nog na het feest terdege kunnen merken. Neen, van welken
kant ik het ook bekijk, deze wijze van ‘barmherzig sein’ dunkt mij niet de ware, de
beste1);

1) Men vergelijke in verband hiermede, wat E d . R o d in zijn laatsten roman l'Inutile Effort
een zijner helden in den mond legt (Revue des Deux-Mondes, 15 Jan.).
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het ‘ergetzen,’ waarvan G o e t h e sprak, uiterst problematisch, en de grootste weldaad
van zulk een feest der weldadigheid veelal... het einde.
De toestand, waarin de aspirant-kunstenaar verkeert, is in waarheid bedenkelijk
geworden. Het publiek, dat veel meer hoort en leest dan voorheen, is spoediger
geblaseerd en moeilijker te voldoen. Het is waar, de gelegenheid voor den artist om
zich te doen hooren is vertienvoudigd door het ontzaglijk vermeerderen van het aantal
uitvoeringen, maar wat baat dat, nu het aantal uitvoerenden niet vertienvoudigd is,
maar honderdvoudig is toegenomen? De muziek is niet meer een roeping maar een
beroep. Men wordt niet meer musicus, omdat men stem heeft, goede ooren of goede
handen, of aangeboren smaak, of onbedwingbaren lust, maar omdat men met muziek
zijn brood denkt te kunnen verdienen, omdat de muziek een middel is om carrière
te maken. Men wordt zanger met een minimum van stem, of met een stem zonder
muzikaal gehoor; men wordt pianist en violist zonder daarvoor de vingers en den
bouw te bezitten. Waarom ook niet? Als men slechts vlijtig oefent kan men het wel
altijd zoover brengen, dat men gevraagd wordt op een concert van een der talrijke
Vereenigingen, waarvan de couranten melding maken, of, zoo niet, dan toch tot een
examen dat recht geeft een nieuw geslacht van middelmatigheden te kweeken. Er is
geen gebrek aan, er is zelfs overvloed van goede muziek en dat wordt dankbaar
erkend; toch beheerscht de middelmatigheid ons muzikaal leven. Van de honderd
concerten, op eigen initiatief gegeven, zijn negentig volkomen overbodig en laten
slechts zeer enkele een verheffenden indruk achter. En zelfs van de grootere concerten
kan men de middelmatigheid vaak niet weren. De werkelijke talenten, zij die door
de natuur uitverkoren zijn, zullen er toch wel komen, maar zij ondervinden niettemin
de nadeelen van den toestand. In het gedrang kan zelfs de werkzaamste, de rapste
niet dan langzaam vooruit komen; hij moge begaafder zijn dan honderd anderen, hij
wordt geduwd en tegengehouden, ja raakt weleens onder
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den voet. De geduchte concurrentie leidt nog tot andere misstanden. Om zich een
gehoor te kunnen verschaffen moet de jonge kunstenaar soms jaren lang voor niet
werken en hij mag dikwijls nog van geluk spreken wanneer hij niet geld behoeft te
betalen om te mogen optreden. ‘Ik zal u engageeren,’ zegt de directeur te A. tot een
beginnende zangeres, ‘indien u te B. heeft gezongen en met goed gevolg.’ Onze
zangeres trekt naar B., zingt voor den directeur daar. Hij is vol waardeering. ‘Heeft
u al ergens gezongen?’, vraagt hij. En op het ontkennend antwoord laat hij dan volgen:
‘Probeer u het eerst te C., dan zullen we verder zien.’ En zoo reist het arme kind een
deel van het alphabet af, zingend, met verlies van geld, tijd en illusies. En zoo gaat
het vaak jaren achtereen, alvorens zij de gewenschte gelegenheid heeft gevonden.
Heeft zij eenige reputatie verworven, dan mag zij haar eischen niet hoog stellen,
want bij een weigering is zij er zeker van dat tien, ja honderd concurrenten bereid
zijn ‘het voor minder te doen’. Daarbij dreigt haar nog een gevaar - en dat van een
zijde waarvan zij het wel het allerminst duchtte. Ook in de groote wereld doet zich
de behoefte gevoelen in het muzikale worstelperk te treden. In de laatste jaren hoort
men te Parijs veel spreken van zoogenaamde ‘artistes mondaines’. Dat zijn dames
uit de betere kringen, uit de eerste kringen zelfs, die in salons spelen en zingen.
Figaro of Gil Blas verkondigt den lof van ‘la belle comtesse de C., l'incomparable
cantatrice mondaine’, of van ‘la baronne de D., l'éminente pianiste’. En ook al kan
men met zekerheid bijna weten dat voor die vleiende woorden betaald is, of dat ze
uit de pen zijn gevloeid van een obscuur schrijvertje, die geen noot muziek kent, ze
worden gelezen en wekken den naijver op van anderen, die zich ook wel eens willen
laten hooren en hun namen gedrukt zien. Welk kwaad steekt daarin? Waarom zouden
dames uit de groote wereld, die niet met kinderen gezegend zijn, of hen overlaten
aan de zorgen van loontrekkenden, die weinig door huishoudelijke beslommeringen
worden gekweld en zich dientengevolge vervelen
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- want ‘s'amuser toute une vie’, het ideaal van Manon Lescaut, gaat zoo gemakkelijk
niet, zelfs al heeft men geld en gezondheid - waarom zouden die dames niet ook eens
actief deelnemen aan de muzieksport? Met een beetje oefening zingt of speelt men
toch waarlijk niet minder goed dan juffrouw die of die (Een ‘horreur’, ma chère. En
zoo burgerlijk! Ze kan niet eens behoorlijk buigen!). Het is wel aardig, zoo'n paar
uren daags aan zang of pianospel te besteden. Dat is weer eens iets anders en breekt
den dag zoo aangenaam. Na een poosje te hebben gewerkt, heel serieus bepaald,
treedt men op, voor een goed doel natuurlijk. Tal van bekenden zijn op het appèl en
niet karig met toejuichingen. Men krijgt bloemen in overvloed en wordt overstelpt
met complimentjes. Kan het er maar even mee door, het publiek klapt dapper mee
en de critiek is allerhoffelijkst, zoo zij niet het zwijgen bewaart, of zich met een paar
gemeenplaatsen van haar taak afmaakt. Eenmaal genipt hebbend van den
bedwelmenden beker van den bijval, wil men verder proeven en zoo groeit uit de
rijke en voorname dilettante een mededingster voor de niet bemiddelde burgerlijke
beroepskunstenares, die haar weg met moeite maken moet, een mededingster die
haar het brood uit den mond neemt, of althans haar kans op bekendheid vermindert.
Naturlijk zijn er rijke en voorname dilettanten die talent, veel talent hebben. Moeten
zij dat dan in eigen kleinen kring begraven? Is het hun zelfs niet geoorloofd daarmede
een goed werk te verrichten? Neen, zal het antwoord op deze vraag moeten luiden,
zoolang dat goede werk kan worden verricht door anderen, die daarmede zelf ook
gebaat zijn en die dat, in den regel, toch nog beter zullen kunnen doen. Want - het
zij met allen eerbeid voor den werkelijk goeden dilettant gezegd - dit is het wat hem
van den beroepskunstenaar onderscheidt: dat hij dikwijls evengoed zal doen als deze,
soms misschien beter, maar dan veeleer door een gelukkig toeval, dan als gevolg
van werkelijk kunnen.
Wat te doen om tot gezonder toestanden te geraken?
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Mij dunkt in de allereerste plaats zorg dragen dat de beoefening der kunst in het
openbaar niet lichter worde gemaakt. Zoo ouders niet kunnen beoordeelen of hun
kinderen bijzonderen aanleg bezitten en hen, zonder dien aanleg, toch voor de
muzikale loopbaan bestemmen, moet dezen het verkrijgen van een diploma dat recht
en kans geeft tot optreden niet worden vermakkelijkt, integendeel. Concertbesturen
moeten nog voorzichtiger worden in het kiezen van artisten. En het is de plicht van
de critiek om, waar kwarttalenten of geheel onbevoegden toch den weg tot het podium
vinden, de waarheid onomwonden te zeggen. Geen vrees voor gevoeligheid, of
galanterie mag hier tot phrases leiden, die de ijdelheid van jeugdige artisten zoo licht
in hun voordeel interpreteert. Juist zij die de kunst waarachtig liefhebben en warm
voelen voor jonge kunstenaars moeten met de uiterste strengheid te werk gaan. Dat
moge pijn doen, wonden slaan, maar wat is die pijn, wat zijn die wonden vergeleken
bij den jammer van een mislukt leven, dat, in een andere richting gestuurd, zegenrijk
had kunnen zijn? In het algemeen is de critiek veel te zacht, te toegevend. De jeugd
van den debutant, de vrees te kwetsen, de zucht aangenaam te zijn, eindelijk een
beetje door het hooren van veel slechts geboren afgestomptheid voor het slechte,
ziehier factoren, die den criticus vaak, ondanks zichzelf en onbewust, tammer maken.
Want geen gedrukte recensie is half zoo streng als de critiek die vaak in gesprekken
wordt vernomen, of als die van den beoordeelaar wanneer hij onder vier oogen is
met zijn patiënt. Alleen door strengheid kan de critiek het hare doen tot zuivering
van de zeer onzuivere muzikale atmosfeer waarin wij ademen.
Een Vereeniging tot aanmoediging van onbemiddelde kunstenaars? Er is veeleer
behoefte aan een Vereeniging tot ontmoediging van onbevoegde kunstbeoefenaars.
Den Haag, Februari.
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Onze leestafel.
N i c o l a a s B e e t s . 4de en laatste stuk. K i n k e r 's Eeuwfeest 1801. Eene
Academische Rede onder de Fransche heerschappij. - J a n v a n
F o r e e s t , Latijnsch dichter. - Rouw en trouw der Tortelduiven. - A n n a
R o e m e r s . - Polygl. uitg. Emblèmes Chrestiens - Bilderdijkiana. - Varia.
- Postscripta. - Corrigenda. Haarlem, de E r v e n F. B o h n . 1902.
Een mirakel mag het heeten, dat een zeven-en-tachtig-jarig grijsaard nog een nieuw
boek de wereld inzendt. En misschien is het, in aanmerking genomen hoe hooge
ouderdom in den regel de kracht van geest en lichaam beiden sloopt, een tweede,
niet minder groot mirakel, als de lezer van dat boek bij zich den wensch voelt
opkomen, dat de auteur het door hem gekozen motto: ‘Discede peritis, tempus abire
adest’ maar weer vergeten mocht. Wat althans den schrijver dezer regelen betreft,
gaarne zou hij nog een geheele reeks dergelijke opstellen ontvangen als Prof. B e e t s
hier tot een bundel vereenigd heeft.
Het opstel, waarmee de bundel geopend wordt, is gewijd aan onderhandelingen
tusschen K i n k e r en A m b r o s i u s J u s t u s Z u b l i , toongevend lid der Kamer
van Commissarissen van den Amsterdamschen Schouwburg, over het zinnespel van
eerstgenoemde, dat op den eersten Januari 1801 ter viering van het aanbreken der
nieuwe eeuw in de hoofdstad zou worden opgevoerd. Aan v a n d e r P a l m was
geschreven, dat Jupiter in het bedoelde stuk ‘zijn bliksem zou uitschieten over de
leeraars van alle godsdiensten’, en deze had in zijn qualiteit van Agent van Nationale
Opvoeding zijn geestverwant en vriend Z u b l i in den arm genomen, ten einde van
K i n k e r gedaan te krijgen, dat hij, zoo noodig, schrappen zou wat den schouwburg
tot een school van ongeloof kon stempelen. Nu, zoo bont had de dichter het niet
gemaakt; er was integendeel een strophe in het stuk, waarin ‘het goddelijk vermogen’
van het oorspronkelijk en onvervalscht Christendom onbewimpeld werd gehuldigd;
maar, met de dogmen en praktijken van later tijd minder ingenomen, liet K i n k e r ,
overtuigd dat de door K a n t verlichte rede
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in de nieuwe eeuw tot heil der menschheid heerschen zou, priesters van alle
godsdiensten, het christendom incluis, hunne kostumen en plechtigheden als
offergaven op het altaar van den tijd neerleggen. Na heel veel moeite slaagde Z u b l i
er in van K i n k e r gedaan te krijgen, dat de priester der Christenheid, gelijk deze
het uitdrukte, ‘niet van de partij zou zijn, maar in de foyer zijn pijp zou blijven
rooken.’ Nog meer wijzigingen werden er aangebracht, waardoor, naar het oordeel
van den dichter, het stuk eenige procenten in waarde daalde, terwijl Z u b l i van
meening was, dat het er bij won en dat talrijke veranderingen, voor welke hij
K i n k e r 's toestemming niet verwerven kon, eigenlijk evenzeer noodig waren.
Hoe het ‘Eeuwfeest’ er vóór Z u b l i 's emendaties uitzag, toont een exemplaar,
waaraan het voor de publieke uitgave bij den Amsterdamschen Schouwburg
gebruikelijk vignet nog ontbreekt en dat de Commissaris van den schouwburg als
ter zijner verantwoording aan den Agent van Nationale Opvoeding heeft toegezonden.
In dat exemplaar, hetwelk Prof. B e e t s voor zijne belangrijke mededeeling heeft
gebruikt, vindt men met de eigen hand van Z u b l i aangeteekend, welke opmerkingen
door hem gemaakt zijn en tevens welk onthaal er van de zijde des dichters aan te
beurt is gevallen.
Va n d e r P a l m ontmoeten wij herhaalde keeren in den bundel van Prof. B e e t s .
Zoo op bl. 126, waar ons een schoone Latijnsche lijkzang van zijne hand op den
beroemden Leidschen hoogleeraar J a n J a c o b S c h u l t e n s (1778 †) wordt
meegedeeld. De dichter was toen nog nauwelijks student en vijftien jaar oud. Welk
een wonderkind! roept men onwillekeurig uit.
Maar wat dan te zeggen van den dertienjarigen J a n v a n F o r e e s t , die in 1600
als nieuwjaarsgift aan zijne ouders eene ‘goede en nauwkeurige’ vertaling in ‘zuiver
en duidelijk’ Hollandsch aanbood van een geschrift van den ‘Cyprischen oudvader
E p i p h a n i u s ’. Men merke op, dat dit de eerste vertaling was in onze ‘Nederduitsche
spraecke’. Het kind voegde er nog verschillende aardige Latijnsche gedichten aan
toe, opdat zijne ouders ‘zouden verstaan’, hoe hij zijn ‘oude leven’ (den tijd op de
Latijnsche school) had ‘aangesteld’ en het ‘nieuwe leven’ (het verblijf aan de Leidsche
academie) ‘nog aanstellen zou’. Hij is later een hooggeplaatst en voortreffelijk
landsdienaar geworden.
Misschien mag men uit zulke gegevens het besluit trekken, dat onze jeugdige
landgenooten in vroeger eeuw met meer vreugde
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en vrucht zich op de studie van het Latijn en misschien zelfs van de moedertaal
toelegden dan heden ten dage het geval pleegt te zijn.
Wat daar ook van zij, Prof. B e e t s vindt gelegenheid hier en daar een wenk te
geven aan moderne taalbedervers. Zoo veroordeelt hij op bl. 115 de uitdrukking:
‘gering aantal.’ Men moet schrijven: ‘gering getal’, daar ‘aantal, onbepaalde
hoeveelheid, het bepaalde denkbeeld van gering uitsluit.’ Hier is wellicht twijfel
mogelijk. Weinig, veel zijn uitdrukkingen van zeer vage beteekenis. Maar stellig
heeft Prof. B e e t s gelijk, als hij op bl. 51 tegen J o r i s s e n toornt, omdat deze v a n
d e r P a l m liet zeggen, dat de Hertog van Plaisance ‘gaarne al het goed deed, wat
niet in zijn vermogen was.’ Va n d e r P a l m had geschreven: ‘al het goed, dat niet
in zijn vermogen stond.’ Onze uitnemende stilist voegt er aan toe: ‘Een vergrijp tegen
de moedertaal, in onze dagen algemeen, en door onze beste schrijvers en sprekers
dagelijks begaan, was nog niet van v a n d e r P a l m 's tijd, en ik maak mij sterk,
dat men het op geen enkele der vele bladzijden, die van hem het licht gezien hebben,
zal aantreffen.’
Ik raad ieder het geheele opstel te lezen, waaraan deze woorden zijn ontleend. Het
doet ons v a n d e r P a l m kennen als moedig, beleidvol en trouw aan zijn land in
een tijd, toen het gevaarlijk was zulke mannelijke deugden te bezitten.
De fraaie bundel wordt besloten met ‘verbeteringen en toevoegselen’ tot vroeger
uitgegeven opstellen. Te midden van deze ‘Postscripta’ treft men een verklaring van
de uitdrukking: ‘mijl op zeven’ aan. Zij schijnt in de wereld gekomen, doordat vroeger
de gemeenschap tusschen M e y e l en S e v e n u m , beiden in Limburg gelegen, door
poelen en veen zeer bemoeilijkt werd.
V.D.W.
Dr. N. M a n s v e l t , oud Superintendent van Onderwijs der Z.-A.
Republiek. De betrekkingen tusschen Nederland en Zuid-Afrika sedert de
verovering van de Kaapkolonie door de Engelschen. Utrecht. C.H.E.
B r e i j e r , 1903.
De titel van dit boek had ook aldus kunnen luiden: Bijdrage tot de geschiedenis van
den roofstaat Engeland en van den bangen staat Nederland.
Ofschoon de toegang tot de Nederlandsche archieven door onzen voorzichtigen
Minister van Buitenlandsche Zaken aan Dr. M a n s v e l t geweigerd werd, en uit den
aard der zaak de Zuid-
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Afrikaansche archieven voor den door Lord R o b e r t s uitgestooten balling evenzeer
ontoegankelijk waren, is hij er toch in geslaagd een hoogst belangrijk boek over het
door hem gekozen onderwerp saam te stellen.
Talrijke feiten worden er in meegedeeld, welke als een commentaar kunnen dienen
op wat Dr. M a n s v e l t bl. 148 zegt: ‘“Voorzichtigheid is de moeder van de
porceleinkast” won het bij ons van een andere leuze “frisch gewaagd is half
gewonnen”; het Engelsche spreekwoord “faint heart never won fair lady” schijnt het
Nederland der 19de eeuw niet gekend te hebben.’
De Boeren hadden ons noodig, maar wij hadden niet minder de Boeren noodig.
Terecht zegt Prof. K a l f f in zijn voorrede tot het boek van Dr. M.: ‘Wat had
Zuid-Afrika niet voor ons volk kunnen worden! Ik ontken de voordeelen van onze
betrekkingen met Nederlandsch-Indië niet; doch dáár vestigen de Nederlanders zich
niet blijvend; er is slechts een vlottende kern van telkens wisselende elementen. In
de Kaap-Kolonie en de overige deelen van Zuid-Afrika zouden zoowel het klimaat
als de stamverwante bevolking een beteren toestand gedoogd, ja begunstigd hebben.’
Wij hebben millioenen weggeworpen aan Amerikaansche Spoorwegwaarden,
maar zelfs na Majuba onze zakken voor de Transvaalsche broeders dichtgeknoopt.
Op bl. 142 kan men lezen waarom. ‘Deftige, soliede bankiers raadden hun klanten
de schuldbrieven der Transvaal af. Het waren “fijnen”, die Boeren, zoo heette het,
en met “fijnen” zij men op zijn hoede. Men kerkte daar druk, maar kneep de kat in
den donker.’
O wij waren zoo voorzichtig! Met instemming citeert Dr. M. deze woorden van
Dr. H e n d r i k M u l l e r : ‘Voor onze regeering waren de Transvalers slechts
vreemdelingen.... Lang na anderen zond onze regeering consulaire vertegenwoordigers
naar Pretoria; lang na anderen aan K r u g e r een grootkruis.’ Op de borst van welken
Boerengeneraal prijkt thans onze Militaire Willemsorde?
Onze regeering heeft verzuimd, gelijk Dr. M. opmerkt, den stroom der
Zuid-Afrikaansche studenten, die zich vroeger over Nederland uitstortte, door een
kleine wetswijziging bijtijds voor ons land te behouden. En zoo zou men veel kunnen
noemen. Maar het baat niet te jammeren over wat verleden is.
In het boek van Dr. M. kan men lezen, dat Lord R a n d o l p h C h u r c h i l l
omstreeks 1901 het waagde met de volgende profetie op te treden: ‘The days of the
Dutch as an independent and distinct nationality in South Africa are numbered; they
will pass
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away unhonoured, unlamented, scarcely even remembered.’ Die voorspelling zou
eerder zijn uitgekomen, als Engeland den laatsten oorlog niet had gewild. Volgens
hen, die het weten kunnen, zal nu de strijd over de toekomst tusschen de twee rassen
eerst ernstig aanvangen. Uit eigenbelang en uit verwantschapsgevoel dienen we
voortaan de Boeren krachtiger te steunen dan tot dusver geschied is.
Daartoe is noodig, dat we ons niet langer zwak en weerloos gevoelen. We zullen
ophouden het te zijn, zoodra wij het ernstig willen. Waarom heeft Nederland geen
vloot overeenkomstig zijn rang als groote koloniale mogendheid? Recht, dat niet
gesteund wordt door macht, beteekent in deze zondige wereld weinig. De geschiedenis
van onze Zuid-Afrikaansche bloedverwanten heeft het ons pas nog geleerd.
Wil Nederland liever gedwongen worden aan de vloot van een vreemde
mogendheid te helpen bouwen dan dat het zich zelf de schepen aanschaft, die noodig
zijn om zijn zeegaten en kostbare koloniën te beschermen?
Wij waren zoo mooi op weg kosmopolieten te worden! Men leze het boek van Dr.
M. Het zal het patriotisme aanvuren, dat door de gebeurtenissen van den laatsten tijd
is wakker geschud.
V.D.W.
Prof. I.M.J. Va l e t o n . Het Oud-Romeinsche Huwelijk in het licht van
het Zedelijk Oordeel, Rede op den Dies Natalis der Universiteit van
Amsterdam 8 Jan. 1903 uitgesproken. J.H. d e B u s s y . Amsterdam.
Uit het oogpunt van stijl en compositie zijn er misschien op deze redevoering
aanmerkingen te maken, maar wie zich meer aan den inhoud dan aan den vorm van
een geschrift laat gelegen liggen, heeft alle reden om Prof. Va l e t o n zijn compliment
te maken over de wijze, waarop hij ter viering van den dies natalis der Amst.
Universiteit gesproken heeft.
De rede bestaat uit twee gedeelten: een historisch en een wijsgeerig. Het historisch
gedeelte zal ieder met vrucht en vreugde lezen; de deskundige bespeurt, dat het
nieuwe dingen behelst. Het wijsgeerig gedeelte is van dien aard, dat men voor de
groote oprechtheid en den diepen ernst van den schrijver eerbied gevoelt.
Ik wil over dit wijsgeerig gedeelte iets zeggen. ‘Historische zin is smaak in alles,
is een ploertige zin,’ schrijft N i e t z s c h e . Dit is schermen tegen windmolens. Wie
van menschelijke toestanden en handelingen kennis neemt, kan niet nalaten voorkeur
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en afkeer te gevoelen. Hij zal b.v. de in de Grieksche wereld heerschende pederastie
verfoeilijk vinden en den overgang van veelwijverij tot monogamie als een schrede
vooruit op den weg der beschaving beschouwen. Ook zal hij sidderen, wanneer hij
leest van de voor ketters in vroeger eeuw opgerichte brandstapels. Hier rijst evenwel
de vraag of het billijk is die wreede vervolgingen van andersdenkenden naar de thans
heerschende begrippen te beoordeelen. Niemand, althans in Westelijk Europa, acht
thans nog herstel der eenheid in het rijk der geesten door ruw geweld wenschelijk
of zelfs mogelijk. Het is duidelijk, dat, wanneer men bij het taxeeren van het verleden
zijn maatstaf aan het heden ontleent, aan de thans als juist erkende inzichten en thans
als goed beschouwde sentimenten, de geschiedenis zich, volgens de juiste opmerking
van Prof. Va l e t o n , ‘in het groot en in het algemeen’ als een tooneel van vooruitgang
aan ons moet voordoen, want de lijnen van het verleden loopen, welke bochten zij
ook mogen beschrijven, ten slotte uit op onzen tijd, ‘den eenigen waarin men zich
tehuis gevoelt.’ Maar even duidelijk is het, dat men een instelling als de inquisitie
valsch taxeert, wanneer men niet vraagt naar wat er eens van haar verwacht werd en
zich niet bekreunt om de opvatting, die vroeger de besten en verstandigsten van
hunne plichten tegenover God en den naaste hadden. De historische beoordeeling,
zegt zeer terecht Prof. V., ‘is niet alleen de billijkste, maar heeft ook blijvende waarde;
vooreerst wisselt ze niet met het standpunt van den beoordeelaar en kan dus het
karakter van algemeene geldigheid, d.i. van wetenschap, verkrijgen, en bovendien
vereischt ze een diep indringen in de zaken, en leidt daardoor tot vermeerdering van
kennis.’
Bij die historische beoordeeling stuit men echter op een ‘veelheid van moralen’
en blijft het niet langer duidelijk dat ons geslacht vooruitgaat. Als een zeer zorgvuldige
gids, die niets vergeet wat voor den reiziger van belang kan zijn, tracht Prof V. ons
over den gevaarlijken berg heen te leiden, welke zich hier aan ons voordoet.
V.D.W.
Mej. H. G o u d s m i t . Voordracht gehouden te Arnhem, 1 Nov. 1902.
Uitgegeven door de afdeeling Arnhem der Vereeniging tot
Vereenvoudiging van Examens en Onderwijs. Twentsche Boek- en
Handelsdrukkerij. Almelo.
Ziehier een voordracht, die warme liefde en diepe belangstelling voor onderwijs en
opvoeding, en tevens een kolossale mate van
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oprechtheid ademt. Door Mej. G o u d s m i t worden verrassende vragen als deze
gesteld: is ‘de veelvuldig voorkomende domheid’ een reden om zich te bedroeven
of om zich te verblijden? Men kan zich over haar verblijden als men ontdekt, dat,
wat voor wreedheid en boos opzet werd gehouden, eenvoudig uitvloeisel van domheid
is. En nu een tweede vraag: Is ‘de veelvuldig voortkomende domheid’ gevolg van
het onderwijs of bestaat zij ondanks dat onderwijs? In beide gevallen moet er iets
haperen aan het onderwijs. Welnu, het euvel is veelsoortig, maar toch zeer goed aan
te wijzen. Ons onderwijs is te veel africhting. Ons onderwijs zorgt niet voor de
vroolijkheid der jeugd, ofschoon vroolijkheid een onuitputtelijke bron zoowel van
geestelijke als van lichamelijke kracht is, ‘beter ontsmettend en meer versterkend
dan de duurste badplaats van het buitenland.’ Het gehalte der scholen wordt
beoordeeld naar het aantal der leerlingen, die door een admissie- of eindexamen
komen. Bij die examens worden de eischen niet te hoog, maar glad verkeerd gesteld,
daar er niet gevraagd wordt of de kinderen geleerd hebben uit eigen oogen te zien,
en begeeren meer te weten van de vakken, die hun onderwezen zijn. Vandaar dat zij
zijn afgewerkt en klaar gestoofd, eer zij aan den eigenlijken werktijd toe zijn. Er is
gebrek aan goede onderwijskrachten, daar de meeste leeraren geen opleiding voor
hun eigenlijke taak genoten hebben, en dus ‘het onderwijsgeven op de kinderen, die
min of meer proefobjecten zijn, leeren moeten, terwijl ook het geval zich voordoet,
dat zij het in 't geheel niet leeren’.
In dat alles kan, ook terwijl wetten en verordeningen niet verbeterd worden,
verandering komen, indien ouders en onderwijzers de leuze ‘eendracht maakt macht’
gelieven ter harte te nemen.
Men bespeurt het: woorden van goud zijn door Mej. G o u d s m i t gesproken.
V.D.W.
J e a n n e R e y n e k e v a n S t u w e . De Loop der Dingen. Twee deelen.
L.J. Ve e n . Amsterdam. z.j.
Men moet, wanneer men het mooie in dit lange verhaal (van bijna 400 blz.) genieten
wil, veel slikken. Dat mooie is de teekening van B e t 's karakter, een der drie
hoofdfiguren, verreweg de meest belangwekkende. Want A l i , het jongere, mooie
zusje, dat dom-naïef gelooft in de beloften van den rijken verleider en na haar
desillusie zoo diep zinkt; en J a n , de neef, de stugge, in zich-zelf gekeerde, maar
trouwhartige knaap, die door A l i ver-
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smaad wordt, maar haar nooit kan vergeten en straks versuft en verschooiert, als A l i
voor hem verloren is, totdat hij door B e t er weer boven-op wordt gebracht, zij het
ook tijdelijk, om daarna met B e t een vrijwilligen dood in verstikking te vinden,...
deze twee figuren missen het relief, dat B e t bezit. Van A l i kan men niet veel meer
zeggen dan dat ze heel dom en heel lichtzinnig en heel zwak is; van J a n , dat hij een
man zonder zedelijke kracht is, die zich leven laat, willoos offer van het lot. B e t
staat ver boven hen. Zij is het, die leeft, die zich beweegt, die handelt, die ingrijpt.
En haar trouwe, onbezweken liefde voor J a n , die daar niets van merkt; haar
aandoenlijke, moederlijke zorg voor den jongen man, die alles van haar aanneemt
zonder dank; haar volkomen zelfverloochening voor den man, dien zij redden wil;
dat is het mooie van dit overigens zoo troostelooze en... langdradige hoek.
Langdradig; niet slechts worden alle episodes uitgesponnen tot
uitvoerig-gepenseelde genrestukjes; niet alleen wordt ons altijd weer verteld wat
B e t dacht, hoe A l i redeneerde en wat er bij J a n omging; maar bovendien wordt
dat alles telkens herhaald en herhalen zich in andere woorden steeds weer dezelfde
gedachten. Eén voorbeeld (deel II blz. 105): ‘Hij herkreeg zijn zelf-respect; hij voelde
de verachting voor zich-zelf, die hij had, stil-aan wijken, er kwam weer eenigszins
vrede in zijn ziel, en hij was beter verzoend met zijn lot. Zijn drukkende
zwaarmoedigheid liet hem vrij, zijn pijnlijk-hem-benauwende smart was niet meer
zijn eenig besef.’ Hoeveel overbodigs is er niet in deze enkele regels? Gaat men, dit
lezende, niet wenschen, dat de schrijfster zelve (of een ander voor haar) met een
blauw potlood in het handschrift al het overtollige had geschrapt?
En wie ter wille van B e t 's figuur dit verhaal lezen wil, moet er niet tegen opzien
die 400 bladzijden lang te vertoeven in de zeepsop-atmosfeer waarin de heldin
voortdurend leeft (zij is waschvrouw) en zich niet stooten aan de ruwe gesprekken,
weergegeven in die afgesleten spreektaal, die vooral gedrukt zoo naar aandoet. Van
dat laatste weer een proeve: Na den dood der moeder komt de tante aan B e t vragen:
‘O ja, wa'k zegge wil, en liege niet, toe we gistere thuis kwamme, toe doch 'k d'r pas
an, hè je wel an nicht M i e t e , die getrouwd is met J a n v a n B r e e , 't
kommenekaasje gestuurd?’ - Waarop B e t : ‘Nee, daar hèt 'k heel niet an gedocht,
we hemme-n-'t trouwens alleen bij de ergste familie an late zegge.’ Is het niet, alsof
men een photographie ziet van een oude pasmunt, welker beeldenaar schier geheel
is te loor gegaan?

Onze Eeuw. Jaargang 3

485
Maar wie al dit platte, ruwe en langdradige voorbij wil zien om de figuur der heldin
voor zich te doen leven, zal wellicht met mij van oordeel zijn dat de moeite wel wordt
beloond.
H.S.
A. v o n B l o m b e r g . Woudstilte en Wereldsmart, uit het Duitsch door
N.K. B i e g e r , met een inleidend woord van jhr. mr. D.J. d e G e e r . Utrecht. J a c . C. v a n d e r S t a l .
‘Made in Germany.’ De aankondiging zou met die drie woorden kunnen volstaan,
wanneer daaruit voldoende bleek dat dit boek - aan welks geest en strekking de heer
d e G e e r ongetwijfeld rechtmatige hulde heeft gebracht - zoo door-en-door Duitsch
is van inkleeding, stijl, opvatting, sentiment, zoo puur Germaansch en dus zoo totaal
on-hollandsch, dat het den hollandschen lezer vreemd aandoet ingeleid te worden in
een omgeving, die zoo verschilt van alles, waaraan wij hier in ons land gewoon zijn.
Als proeve van dit typisch-Duitsche, als proeve tevens van stijl, taal en vertaling
een enkel kort citaat; ziehier de situatie: de jonge graaf R e g g f i e l d heeft eenige
dagen doorgebracht in de koninklijke houtvesterij, waar hij de gemoedsrust der beide,
nog jonge dochters des huizes verstoort. Maar zijn vertrek is aanstaande. ‘Marie werd
intusschen door haar moeder naar de keuken meegenomen, waar ze helpen moest,
voor den vertrekkenden gast een ontbijt te bereiden en allerlei reisvoorraad in te
pakken. Mevrouw, die menigen zucht had geslaakt wegens het zoo voorname bezoek,
kon nu niet genoeg haar moederlijke deelname bewijzen. Tenslotte zeide ze tot Marie:
‘Ook ik wilde den graaf een aandenken aan de bij ons doorgebrachte dagen schenken.
Ga naar den kruiseik en haal een paar mooie bladeren; daaruit zal ik een bouquetje
voor hem maken.’
Dit weinige is reeds genoeg. Die moeder en dochter in de keuken, die zuchten
wegens het zoo voorname bezoek, die moederlijke ‘deelname’, blijkend uit het
voornemen tot het maken van een bouquetje van de kruiseik-bladeren... oef!
Het boek is ‘verlucht’ met bijster leelijke prentjes.
Maar goed bedoeld is dit alles zeker wel.
H.S.
S t i j n S t r e u v e l s , Dagen. L.J. Ve e n , Amsterdam.
S t i j n S t r e u v e l s : de recensent zet zich in postuur, want hij heeft hier te doen
met een zondagskind der litteratuur; maar
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moeilijk valt het hem niet, woorden en ideeën vloeien hem toe: stoer, episch,
natuurleven, gezond realisme.... Ik denk niet dat deze nieuwe bundel in deze houding
der kritiek veel wijziging zal brengen; inderdaad is er van deze zes verhalen weinig
anders te zeggen dan van hun vele voorgangers, alleen te constateeren dat des
schrijvers talent frisch blijft en rijk, en eer in den opgang dan in den nedergang zich
beweegt.
Zonder twijfel ligt de bekoring van S t i j n S t r e u v e l s voor een deel in zijn taal.
Niet alsof alle lezers die taal volkomen verstaan; dit is maar bij zeer weinigen het
geval. Maar vreemd en eigen zijn hier zoo aangenaam gemengd, dat het half verstaan
bij het meerendeel het genot slechts verhoogt. Het is een geheel ander geval dan bij
litteratuur half in dialect geschreven of opzettelijk met een tintje van gemeenzame
of vreemde uitdrukkingen gekleurd: wij hebben hier een eigen, echte taal, die niet
de onze is, maar met de onze zoo nauw verwant, dat haar rijkdom en eigenaardige
kracht ons toeschijnen een verrijking te zijn van onzen eigen schat. S t i j n
S t r e u v e l s heeft het dubbele voordeel van te wezen geen geletterde die litteratuur
maakt maar een man uit het volk die van nature bezit wat anderen kunstmatig
verwerven, en een man uit een volk dat vele woorden, vormen en wendingen bewaard
heeft die bij ons te loor zijn gegaan. En dit blijft waar, ook al leeft de taal van S t i j n
S t r e u v e l s nergens precies zoo als gewestspraak. Het is een taal niet gemaakt maar
gevonden in een schatkamer meer toegankelijk voor den Vlaming dan voor den
Noordnederlander. Vandaar dat de gewone lezer, die eenig gevoel heeft voor taal
door die van S t i j n S t r e u v e l s wordt geboeid, en dat de taalkenner die later de
litteratuur van onzen tijd zal doorvorschen onder allen aan dezen schrijver bijzonder
zijn aandacht zal wijden.
Wat het litteraire talent van S t i j n S t r e u v e l s betreft, het is reeds zoo vaak
gekenschetst, dat het mij niet lust nog eens uitvoerig te zeggen, dat het bestaat in het
zuiver, nauwkeurig beschrijven der werkelijkheid tot in haar kleinste trekjes. Weinig
stemming komt ons te gemoet uit deze verhalen, schoon over 't geheel de indruk
wordt gewekt dat het leven dier mannen en vrouwen uit het Vlaamsche land hard en
weinig vroolijk is. Welk verhaal den lezer of beoordeelaar het best geslaagde dunkt,
zal wel meestal afhangen van het min of meer aantrekkelijke der tafereelen en van
de mate waarin het eene iets meer dan het andere een indruk van eenheid maakt.
Onder dit zestal zal menigeen waar-
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schijnlijk met mij vinden dat de twee eerste verhalen weinig verkwikkelijk zijn,
terwijl het laatste, Verovering, een soort van fataliteit schijnt te prediken, hetgeen
bij een schrijver die aan al wat strekking is zoo vreemd blijft, eenigszins opvalt.
Vriendelijk is maar één van de zes: St. Jan, en 't krachtigst beschreven is wel Vrede:
die warme zomerdag waarop twee boeren die pas de veete van maanden hadden
bijgelegd, eindeloos bier drinken en waggelen over den weg. Maar, gelijk gezegd,
stemming is in al die tooneelen nauwelijks te vinden. En men moge dan hoog opgeven
van de liefde waarmede de schrijver zich verdiept in al de bijzonderheden van wat
de wereld te zien geeft, van de afwezigheid elker storende ikheid in zijn werk: het
wil mij voorkomen dat krachtige objectiviteit eerst dan het hoogste in de kunst bereikt
wanneer zij gepaard gaat met sterke subjectiviteit. 't Is al heel fraai zoo zuiver een
kerel te teekenen die ‘kloefen’ steelt en katten vilt (Naar buiten), maar de
ontdekkingen ook in dergelijke toestanden maakt ten slotte het oog van den
kunstenaar, en achter dat oog zit de geest die opmerkt.... en nog iets meer moet doen
dan opmerken.
Zoo heb ik groote bewondering voor het talent van S t y n S t r e u v e l s , ware ik
taalkenner ik zou mij nog meer in zijn werken verdiepen, maar zij behooren tot die
litteraire strooming, wier vertegenwoordigers zich meer in de wereld verliezen dan
die wereld door de kunst veroveren en herscheppen.
I.S.
J a n M a c l a r e n . Van lang vervlogen dagen. 3e druk. Geïllustreerd.
Zielenadel, 2e druk Vert. W. v a n N e s . Rotterdam, J.M. B r e d é e .
Reeds zoo vaak is gewezen op 't buitengemeen prachtige van M a c l a r e n 's Schotsche
dorpsvertellingen, dat ik voor de verandering eens wil opmerkzaam maken op het
eigenaardig gevaarlijke dezer lectuur. En ik stel er prijs op hier bij te voegen dat mijn
afkeer van die Harten van Goud - vertaling van des auteurs eerste werk Beside the
bonnie brier bush - niet dateert van den ook door M a c l a r e n verheerlijkten
Transvaaloorlog, glorieuser gedachtenisse. Want toen ik een kleine tien jaar geleden
Beside the bonnie brier bush las, zei ik: ‘prachtig; jammer dat 't een beetje te prachtig
is’. Toen daarop de uitstekende vertalingen van W. v a n N e s begonnen te
verschijnen en de uitgever daarmede een enorm succes had, begon ik dat ‘een beetje’
er af te laten. Want M a c l a r e n begon zichzelf te herhalen en te schrijven op 't zoo
populaire M a c l a r e n -maniertje; het werd te prachtig: tout court. En dat is toch wel
heel
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leelijk, want dan is de eerlijkheid en echtheid weg. Om een voorbeeld te nemen: ‘op
een schoonen lentedag, toen de knoppen aan de boomen opensprongen, toen de haag
wit was als sneeuw en de vogelen hunne jongen uitbroedden, terwijl de heide begon
te bloeien (Zielenadel blz. 43)’. Welnu is dat niet mooi, niet prachtig? Zeker, prachtig
is het, maar te prachtig en daarom liegt het. Een stadsmensch, en een lezer die alles
slikt als het zijn gevoelletje maar gezellig streelt, leest er over heen, maar een lezer
die zich niet door mooie woorden laat bedotten, zegt: ‘ho, is dat wel waar? In de
lente denkt de heide er nog niet aan te bloeien, en als gij, auteur, in 't natuurlijke niet
te vertrouwen zijt, hoe zou ik u dan in 't geestelijke kunnen vertrouwen?’ Dat is
M a c l a r e n ook maar half. De menschen zijn bij hem allerijselijkst mooi. Zij
bedenken elken dag heldendaden; en uit de harten dier menschen komt voort liefde,
zelfverloochening, nederigheid, wijsheid - en humor in overvloed. Elke strijd is een
alleraangenaamste gelegenheid tot een prettige overwinning, te vieren door
humoristische verhalen.
Zoo is M a c l a r e n voor ons - in 't Engelsch geeft 't dialect aan zijn verhalen iets
meer pit - geworden: onze gematigd-orthodoxe J u s t u s v a n M a u r i k . En wat
wil men nu meer? Gematigdorthodox dat is al zoo mooi en dan de lach, maar
natuurlijk de christelijke, de bekeerde lach er bij - is dat niet dierbaar om er van te
griezelen? Zeker: de haag wit als sneeuw van lentebloesem afstekend tegen de paerse
heide - mooi is het, maar is het waar?
Maar zulke idealistische lectuur doet toch goed, was toch een een uitkomst voor
zorgzame ouders van leesgrage jeugd? Nu ja, men zou kunnen zeggen: wie dan zijn
eten met suiker wil koken en suiker wil hebben in de zoutvaatjes, laat die zijn gang
gaan. Maar dit heeft toch dit bezwaar, dat die zoetigheidseters den smaak voor
gezonde kost verliezen en hun maag bederven.
Wie wat lang met M a c l a r e n omgaat, zal de menschen uit den bijbel niet vroom
en braaf genoeg meer vinden, en niet meer kunnen genieten van zijn B i l d e r d i j k ,
Vo n d e l of S h a k e s p e a r e .
En dit is het eigenaardig gevaarlijke dezer lectuur.
G.F.H.
Reisontmoetingen van J o a c h i m P o l s b r o e k e r w o u d en zijne
Vrienden. Uitgegeven door V l e r k . Geïllustreerd. Arnhem - Nijmegen.
Gebr. E. en M. C o h e n .
Hoe V l e r k , de intimus van H i l d e b r a n d , J o n a t h a n en K l i k s p a a n in 1840
zijn Joachim Polsbroekerwoud uitgaf, om daarna
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als de deftige dominee B e r n a r d G e w i n nooit meer het terrein der vaderlandsche
letterkunde te betreden, kan men uitvoerig lezen in het Voorwoord, waarmede de
heer W.F.C. v a n H a a k dezen herdruk heeft verrijkt.
Voor ons heeft dit boek met zijn oude plaatjes de waarde van een aardige antiquiteit.
Dat welgedane burgermannetje P o l s uit den Oppert te Rotterdam te zien stappen
op de Nijmeegsche boot, hem met zijn vrienden te vergezellen door Duitschland en
Zwitserland naar Italie is niet onaardig, vooral om te zien hoe verbazend ver die tijd
achter ons ligt. Hij neemt een potje spijkerbalsem mee, Hofmansdroppels, Schotsche
pillen en magnesia, veiligheidskoorden (indien er in een logement brand mocht
komen) en poederchocolaad; hij beleeft allerlei avonturen: brand, schakingen,
arrestatie door de policie, tragische tooneelen met engelen en schurken; kortom met
hem zijn we ‘in den goeden, ouden tijd.’ Verder leven we hier in de sfeer der
Romantiek, hooren voortdurend ‘ontboezemingen’, soms van melancholische, soms
van optimistische en altijd van edelaardige deugdzaamheid getuigend - en komen
nooit uit den humor. Nu, die is dan ook wel eens naar! Want ruim 400 bl. humor, is
't niet om te rillen? Zoo ziet P o l s eens, beangst voor onraad, naar buiten. ‘Ziet gij
daar niets?’ vroeg hij den kastelein, die ook voor de deur stond.
‘Neen; waar moest dat iets wezen?’ vroeg deze.
‘Ik dacht dat ik wat boven dat jonge hout zag uitsteken.’
‘Ik zie niets dan den top van de Jungfrau,’ zei de kastelein.
‘O, is het maar een Jungfrau,’ zei P o l s , ‘dan is het niets; ik dacht dat het een
heer was.’ (bl. 269).
Nu, zóó erg is 't nu niet altijd. Wel is het soms vervelend dat V l e r k 's typen zoo
modelachtig zijn, zoodat men al vooruit kan zeggen wat de melancholikus, en wat
de optimist, en wat de droogkomiek zal zeggen, maar lang boos op hen worden, kan
men niet; daarvoor drinken ze te gedurig en te gemoedelijk hun Rijnwijntje en
daarvoor genieten ze te echt van hun braaf leventje, die wijze en zedelijk-gemoedelijke
jongens.
G.F.H.
Helen's Kleintjes of de liefste kinderen der wereld. Naar het Amerikaansch
door M a r i e N e v e . 4e dr. met illustraties van J. S l u i t e r s . De Erven
F. Bohn. Haarlem. 1902.
Dit is pittiger humor dan die van V l e r k . Wie het nog niet gelezen heeft hoe deze
liefste bengels van de wereld hun veel ge-
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plaagden oom... doch neen, wie de intrigue niet kent, hebbe het genot hun
heldenstukken zelf te lezen.
En ook waar deze humor niet vrij is van overdadigheid, vergeet men dit licht, wijl
ze komt uit den mond van kinderen, die geboren humoristen. Want zij weten niet dat
zij het zijn; zij zijn hoogsternstig en maken argeloos die heerlijke contrasten die in
de groote menschen de kinderlijkste vreugden wekken.
Daarbij de frissche illustraties; werkelijk een smakelijk boek voor de huiskamer.
G.F.H.
G e k h u i z e n . Nagelaten roman van een zonderling door H. B r i n k m a n .
Amsterdam C.L.G. Ve l d t .
Dit onopzettelijke, argelooze, kinderlijke - als in Helen's kleintjes - van den echten
humor, mist men in dezen humoristischen roman van het komische genre geheel.
Men heeft alleen medelijden met den auteur, die met deze rampzalige belijdenis
aankomt: ‘ik heb mij vóór alles tot doel gesteld, den lezer zoo nu en dan, ten spijt
van den meest gestrengen criticus (petje af, kleine K o b u s ; verduiveld, daar heeft
die jongen hem al weer verloren!), te laten lachen’ (bl. 128). En van een schrijver,
met dit verheven doel voor oogen, verbaast dan ook geenszins een staaltje van
Galgenhumor als dit: ‘Zeer zeker, van deze geschiedenis - wij erkennen het! - mag
men zeggen: “Er is een luchtje aan!”’ (bl. 171.)
Hiermede heeft de schrijver zijn eigen vonnis geveld, want een normaal lezer lacht
om zulke geschiedenissen niet; o neen, men ontloopt ze, of vergeet ze, zoo gauw
men kan.
G.F.H.
J o h a n N o r d l i n g . Vera. Vert. door P h . W i j s m a n . Amsterdam,
Va n H o l k e m a e n Wa r e n d o r f .
Frisch, mooi, Noorsch werk, met zooveel fijn-geziene en fermgezegde trekjes dat er
aan geen citeeren te beginnen is - maar onrechtvaardig. Want het is één meelijdende
verheerlijking van de slaven, en één minachtend schouderophalen voor de kapitalisten
en conservatieven.
Heerlijk groeit Ve r a d e Va l l é e op in de eenzaamheid van 't voorvaderlijk
kasteel, komt dan in de stad in aanraking met den ingenieur K u r t L i n d e , een
verren neef, die echter als radicaal en een echten ‘ruwaard’ door de familie wordt
geschuwd, en verlooft zich met hem. Haar vader de baron d e Va l l e é zegt dat
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hij nooit zijn toestemming kan geven, waarop Ve r a ziek wordt en sterft
Zooals ik zeide: de intrigue is niets, maar de beschrijving alles. Dit maakt dat na
het genot van het lezen de nasmaak van dit boek bitter blijft.
G.F.H.
A. v a n R e d i c h e m . De terugkeer van den Zwerveling en andere
Novellen. J a c . C. v a n d e r S t a l . Utrecht.
Dit is aangename, jonge lectuur. En dit niet om de literaire waarde van dit werk,
want die is gering, maar omdat het zulk eenvoudig gezond werk is. Daar is veel
eerbied voor den plicht; daar is de overtuiging dat de wil toch eigenlijk alles is, en
daar is aardig wat gezond pessimisme en historiekennis - al riekt de laatste wel wat
naar het cliché!
Vijf novellen geeft deze bundel: De terugkeer van den Zwerveling, een
familiegeschiedenis van de glasschilders C r a b e t h v a n t e r G o u d e ; Dotty's
macht, een invective tegen onze wet op de echtscheiding die den rechtgeaarden man
blijft ketenen aan zijne ontaarde vrouw, een aardige variatie op een tegenwoordig
veel vernomen thema; Frauenlob, een levensbeschrijving van den middeleeuwschen
dichter van dien naam; Schlieffenkroon, een romannetje uit de Pommersche landstad
Kolberg, en Te Potsdam in de dagen van F r e d e r i k den G r o o t e n en Vo l t a i r e .
En in al die verhalen ontmoet men allerliefste juffers, de een nog al mooier dan de
andere, allerlei tragische gebeurtenissen, de eene nog al schokkender dan de andere,
en daarbij aardige kijkjes in de historie - die nu wel niet altijd magistraal is behandeld,
maar toch ook niet al te romantisch liegt - en dat alles in één bundel! Mein Liebchen
was willst du noch mehr!
G.F.H.
M a r i e M a d e l e i n e . De drie Nachten. Uit het Duitsch vertaald door
H e n r i B o r e l . C.J.W. G r e n t z e b a c h , Bussum.
De vraag, of een literair kunstenaar verantwoording schuldig is voor den zedelijken
invloed van zijn arbeid, is te ernstig en in hare beantwoording te omvangrijk, om die
ter loops ter sprake te brengen in eene aankondiging van een boekje, dat op artistieke
beteekenis zoo weinig aanspraak mag maken als het bovenstaande. De quaestie van
het verband tusschen kunst en zedelijkheid zoude naar aanleiding van ‘de drie
Nachten’ dan ook nauwelijks behoeven te worden aangeroerd, indien niet de Heer
B o r e l in zijn ietwat
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reclame-achtig voorbericht de verzekering had gegeven dat er in dit door hem
hoogelijk geroemde werk geen enkel onvertogen woord voorkomt, ‘dat zelfs de meest
kuische ooren zou kunnen kwetsen’; terwijl hij bovendien in zijne hier nog eens
afgedrukte bespreking van den bundel ‘Auf Kypros’ met instemming een woord van
de schrijfster aanhaalt over ‘die Gedankensünden, die das Schlimmste sind, weil sie
nur zerstören und nicht schaffen - weil sie eine Sünde sind wider das heilige Leben.’
In het licht van zulk eene verklaring, in haar laatste gedeelte zoo armelijk
fraseologisch, en in de eerste zinsnede zoo bitter spottend met de ellende door de tot
daad geworden ‘schaffende Sünde’, krijgt èn het werk van M a r i e M a d e l e i n e ,
èn de voorrede met welke de Heer B o r e l het ‘zonder blozen de fatsoenlijke
Hollandsche wereld inzendt’ eene droevige beteekenis. Beide zijn symptomen van
eene in onze oogen door en door ongezonde waardeering van zedelijke verschijnselen.
Voor het overige heb ik, waarschijnlijk omdat ik tot de door B o r e l zeer
geminachte ‘Dunkelmänner’ behoor, en, verstijfd in het ‘alledaagsche leven der
bourgeoismaatschappij’, andere voorstellingen heb van hetgeen ‘de meest kuische
ooren’ kwetst dan de vertaler, niet veel ‘hoogen hartstocht’, nog minder ‘tragische
kunst’ gevonden in de drie scènes door welke M a r i e M a d e l e i n e ons hier de
gedachten-zonden geboren in het zieke brein der door begeerte ten doode gemartelde
‘Sibylle’ dramatiseert. Boeiend of aangrijpend zijn de schetsen zeker niet, ja de vraag
is gewettigd wat H e n r i B o r e l bewogen heeft, dit boek - immers in het Duitsch
voor iederen ‘beschaafden’ lezer toegankelijk - in het Hollandsch te vertalen. Of was
dat om te doen zien hoe vreemd het nog altijd klinkt, als in onze taal wellust liefde
wordt genoemd? Wilde hij ons toonen dat zelfs in zijne hand ons Hollandsch zich
niet dan onwillig voegt in de vormen van laf sensueel gepraat? Hoe het zij, de
hooggeboren schrijfster aan wie B o r e l zijne bewerking vol bewondering opdraagt,
had in ieder geval aanspraak gehad op meerdere zorg, minder drukfouten, minder
germanismen, en, waar haar verhaal in dichtmaat overging, op bevalliger rijm dan
b.v. klinkt in deze regels:
En aan 't hoofd onzer sponde staarde
Met hare schaamtelooze oogen
Het gipsen beeld der godin Astarte.
K.K.
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[Tweede deel]
Nicolaas Beets.
† 13 MAART 1903.
Zoo valt in 't lest de breede eik
Die groot zich dronk aan d' eigen aarde,
Zoodat een ieder hem ontwaarde
Hoogopgericht en schaduwrijk.
Reeds van zijn groote eerste blad
Wond zich de jeugd haar vreugdekransen,
Om daarmee in de zon te dansen,
Ze straks te dragen in de stad.
En toen hij breeder, hooger steeg
Kwam in zijn schaduw ieder rusten,
Die òpging 't levenspad met lusten,
Maar ook, wiens levensavond neeg.
Hij is nu heen. Maar in elks hart
Herleven al die goede uren
Die, als De Schoonheid, eeuwig duren
En troosten ons in onze smart.
G.F. HASPELS.
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De Aprilbeweging
(April 1853.)
Door Prof. Dr. P.J. Blok.
Vijftig jaren geleden was ons gansche land in rep en roer. In de huisgezinnen en op
de kansels, in raadzalen en societeiten, in kranten en tijdschriften werd getwist en
gestreden; scherpe pamfletten, spotschriften en spotprenten, gedichten vol dikwijls
diep gevoeld pathos en ziedenden hartstocht deden de rondte; adressen en circulaires
in heftigen toon stroomden van alle zijden toe. In vele familiën heerschte innige
gemoedsonrust: met bekommering over zichzelven en zijne kinderen, over de
toekomst van vaderland en huisgezin, over het van de vaderen geërfde geloof, over
de dierbare vrijheid op staatkundig en kerkelijk gebied, werd uitgezien naar de
berichten aangaande den aanslag op Staat en Kerk, dien men nabij achtte. En het was
geen opwinding van het oogenblik, geen voorbijsnellende volkswaan, die alleen de
oppervlakte in beroering vermocht te brengen. Een hevige beweging had zich van
de anders zoo kalme Nederlandsche gemoederen meester gemaakt. Want het heiligste
werd bedreigd: de protestantsche godsdienst was in gevaar, brandstapel en inquisitie
stonden hun intocht in Nederland te doen in het gevolg van de bisschoppen, die
krachtens pauselijke verordening hier te
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lande zouden worden aangesteld. Maar men zou het niet toelaten! De protestantsche
meerderheid zou niet dulden, dat de roomsche minderheid, door den opperkerkvorst
‘over de bergen’ aangevoerd, het vrije Nederland zou kuechten, het met hulp der
Regeering zelve zou verlagen tot een wingewest van een Italiaanschen monarch, het
eindelijk en ten laatste toch weder zou onderwerpen aan de sedert bijna drie eeuwen
hier onttroonde Moederkerk! De Regeering des lands, die zoo iets had geduld, had
bevorderd, neen had uitgelokt, was schuldig aan verraad jegens den godsdienst en
het vaderland; zij moest oogenblikkelijk verdwijnen; de ‘vrijgeest’ T h o r b e c k e ,
die haar erkende leider was, moest worden afgezet, zoo het kon met hulp, zoo het
moest in weerwil van den vorst uit het Huis van Oranje! Het protestantsche volk van
Nederland, God's volk, zou met God's hulp opstaan tot den strijd om te behouden
wat na een worstelstrijd van 80 jaren door de vaderen was verkregen en in de dagen
der Republiek was bevestigd! Als één man zou het zich verheffen; het zou zich
scharen om het dierbare vaandel der vrijheid van godsdienst en geweten: de paapsche
tirannie en het roomsche wangeloof, in verbond nu met het liberale ongeloof zouden
niet heerschen in Nederland!
Zoo ongeveer was de stemming, die zich onder de groote menigte der aan hunne
Kerk innig gehechte protestanten van allen rang en stand in Nederland einde Maart
1853 vertoonde. En ook onder de minder kerkschgezinde fractie, onder de liberalen,
in de kringen der gezeten burgerij, gedachtig aan wat er vóór 1830 in België en
Frankrijk was voorgevallen, en aan wat er nog dagelijks in Spanje en Italië viel op
te merken, waren er velen, die zich onrustig gevoelden bij het bericht, dat de
bisschoppelijke hierarchie hier te lande zou worden hersteld. Werd niet het sedert
1795 met zooveel moeite, ten koste van zooveel bloed verkregene door dit herstel
bedreigd? Werd niet de kracht der vrijzinnige beginselen, sedert 1848 eindelijk na
lange jaren van reactie weder in ons staatswezen overheerschend, aangetast door de
openlijke en ongehinderde
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toelating eener kerkelijke organisatie, die zich herhaaldelijk reeds had schrap gezet
tegen die beginselen? die na een korten tijd van schijnbaar liberale neigingen meer
en meer zich daarvan afkeerde, een verbond sluitend met de reactie tegen de groote
denkbeelden, door de Fransche Revolutie van 1789 verkondigd? Was het wel
voorzichtig geweest van het liberale ministerie zich zoover te laten brengen door de
consequentie van zijne beginselen?
Wat was er gebeurd?
De roomschen hadden gemeend, dat thans de tijd gekomen was om zich geheel
als vrije staatsburgers te gedragen, de laatste overblijfselen van onmondigheid van
zich te werpen en zich ook op kerkelijk gebied de organisatie te geven, die zij voor
de ongehinderde bevrediging hunner godsdienstige behoeften noodig achtten. Waarom
zou hunne Kerk zich niet even goed mogen organiseeren als de kleinere protestantsche
kerkgenootschappen, die reeds langer dan twee eeuwen feitelijk ongehinderd hun
gang waren gegaan, als de hervormde, de ‘groote’ Kerk zelve, die in 1816 en 1852
een nieuwe organisatie had ontvangen? Waarom zouden zij nog langer aarzelen om
de met hunne kerkelijke toestanden zoo nauw samenhangende bisschoppelijke
hierarchie, door den opstand tegen Spanje eerst hopeloos ontredderd, daarna geheel
te gronde gegaan, weder op te bouwen?
De eerste en laatste aartsbisschop van Utrecht, die sedert de instelling van het
aartsbisdom in 1559 zonder tegenspraak dien titel had gevoerd, F r e d e r i k S c h e n k
v a n To u t e n b u r g , was in 1580 overleden; de in dat nieuwe aartsbisdom ingestelde
bisdommen van Haarlem, Middelburg, Deventer, Leeuwarden, Groningen, waren
de een na den ander te niet gegaan, hun titularissen verdreven en in ballingschap
gestorven; ook in de door M a u r i t s en F r e d e r i k H e n d r i k veroverde
Generaliteitslanden was de bisschoppelijke hierarchie feitelijk verdwenen. Nog
hadden in het Noorden, zoo lang de afloop van den vrijheidskrijg onzeker was,
S a s b o u t Vo s m e e r en zijn op-
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volger P h i l i p s v a n R o o v e e n de hoop gekoesterd hunnen door Rome
vastgestelden officieelen titel van ‘apostolisch vicaris’ eenmaal, na de onderdrukking
van den opstand, te vervangen door dien van aartsbisschop van Utrecht, dien zij zelfs
een enkele maal voerden, waar het Spaansche gezag tijdelijk hersteld was; maar de
derde vicaris, J a c o b u s d e l a To r r e , en zijn opvolgers hadden den laatsten titel
voorgoed opgegeven. Nog bleven ten minste een tijdlang de kapittels van Utrecht
en Haarlem voortleven, al was het in gewijzigden vorm als ‘vicariaat’, voorzoover
het eerste, en al was het in tegenspraak met de bedoeling der Curie te Rome,
voorzoover het laatste betrof. De ernstige twisten in de roomsche Kerk in de 17de
eeuw tusschen de Utrechtsche geestelijkheid en de geestelijke orden ontstaan en op
het eind der eeuw leidend tot een hevige crisis, deden voor de aan Rome getrouw
gebleven overgroote meerderheid der Nederlandsche roomschen alle sporen der
bisschoppelijke hierarchie ten slotte verdwijnen. Sedert omstreeks 1720 werd de
roomsche Kerk in Nederland, geheel als in eene ‘missie’ onder ongeloovigen, bestuurd
door de pauselijke nuntiussen en internuntiussen te Keulen en Brussel; de
ongehoorzamen, die in 1723, tegen de pauselijke besluiten in en zich beroepend op
‘oud-katholieke’ beginselen, een eigen aartsbisschop van Utrecht en vier jaren later
een eigen bisschop van Haarlem hadden verkozen, werden als ‘Jansenisten’ door
Rome veroordeeld, met den pauselijken ban gestraft en uit de Kerk geworpen.
De Regeering der Republiek had van dat alles weinig notitie genomen. Met de
apostolische vicarissen had zij zich herhaaldelijk ingelaten, zij het niet officieel dan
toch ondershands; aan de roomschen zelf had zij vrijheid van geweten gegund en
vrijheid van godsdienst ten minste in de praktijk, die haren beambten, zoogenaamd
belast met de handhaving der veelal scherpe plakkaten tegen de ‘pausgezinden’, een
rijke bron van inkomsten opleverde. Van werkelijke vervolgingen der roomschen
was kort na het begin der 17de eeuw geen sprake meer, en al mochten nog sommige
hervormde synoden en predikanten de wereldlijke
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overheden herhaaldelijk met nadruk op ‘paapsche stoutigheden’ wijzen en de
toepassing der plakkaten vragen; al ontstond er nu en dan onder abnormale
omstandigheden, als in het rampjaar 1672, ernstige wrijving tusschen roomsch en
onroomsch; al verhief zich in 1734 zelfs nog een kleinepaniek wegens vermeend
gevaar van een aanval van roomsche zijde op de protestanten, over het algemeen roomschen zelf getuigen het - genoten de aanhangers der oude Kerk in geen enkel
protestantsch land zooveel vrijheid. En hoe stak deze toestand af bij dien der
protestanten in roomsche landen! Hier feitelijk vrijheid tegen onderhandschen afkoop
der met de handhaving der plakkaten zoogenaamd belaste ambtenaren; daar
onophoudelijk vervolging met boeten en kerkerstraf, met pijniging en brandstapel,
niet zelden met plundering en moord.
De revolutie van 1795 ontsloeg de roomschen ook van de geldelijke lasten, die de
oude Republiek hun had opgelegd. De grondwet van drie jaren later kende geen
verschil van godsdienst voor den staatsburger. Onder de regeering van L o d e w i j k
N a p o l e o n , meer nog dan na de feitelijke annexatie bij Frankrijk in 1810, scheen
het zelfs alsof het roomsche geloof op begunstiging van staatswege zou mogen
rekenen, ja er werd ernstig onderhandeld over het herstel der bisschoppelijke
hierarchie. De annexatie onderwierp eigenlijk ook de gewesten van het Noorden aan
het in 1802 tusschen Rome en de Fransche regeering gesloten concordaat maar dit
had hier weinig beteekenis, ten minste voorloopig nog, en de spoedige verlossing
van het drukkend Fransch bewind deed alle kans op volledige uitvoering ervan
verdwijnen.
Dat concordaat bleef intusschen de grondslag ook voor de verhouding der
Regeering van W i l l e m I tot Rome, nadat de gewesten van het Zuiden met die van
het Noorden tot één koninkrijk der Nederlanden waren vereenigd, al waren reeds
spoedig na die vereeniging van roomsche zijde stemmen opgegaan tot wijziging van
het de kerkelijke rechten beperkende Napoleontische verdrag. De wrijving tusschen
de roomsche geestelijkheid en de Regeering van W i l l e m I reeds van den beginne
af, de duidelijk gebleken
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tegenzin van de protestantsche meerderheid in het Noorden en van de liberale kringen
in het Zuiden, om met de gevreesde en gehate Curie over een nieuw concordaat in
onderhandeling te treden, hield die wijziging langen tijd tegen. Eindelijk benoemde
W i l l e m I, begeerig om een einde te maken aan de moeilijkheden met de roomsche
geestelijkheid, die meer dan de helft der bevolking van het geheele rijk op hare zijde
had, een gezant te Rome, ook om het concordaat te herzien. In 1827 werd men het
eens over de voorwaarden; drie nieuwe bisdommen: Amsterdam, Den Bosch en
Brugge, zouden worden opgericht; voor de nieuwe titularissen zouden nieuw in te
richten kapittels den koning eene nominatie aanbieden, waaruit deze hem
onaangename personen kon verwijderen, terwijl de paus daarna uit de overgeblevenen
eene benoeming zou doen; de bisschoppen zouden den eed van trouw aan den koning
afleggen; hun officiëele briefwisseling met de geloovigen zou onder rijkstoezicht
staan. Maar nieuwe moeilijkheden ontstonden over de uitvoering van dit concordaat,
dat noch de liberalen noch de ultra-katholieken bevredigde en den protestanten een
doorn in het oog was; de revolutie van 1830 deed haar voor onbepaalden tijd uitstellen.
Eerst na het optreden van W i l l e m I I was er weder ernstig sprake van in het thans
van België gescheiden koninkrijk der Nederlanden. Maar de Nederlandsche
protestanten, nog kort te voren door de mededeelingen omtrent huwelijksplannen
van den vorigen vorst met een roomsche gravin in beweging gekomen, kantten zich
heftig tegen deze voornemens. De vermeende sympathieën van den nieuwen koning
met den roomschen godsdienst wekten bij velen ernstige bekommering en er ontstond
zooveel gisting, dat ook de Regeering van W i l l e m II, hoewel het nieuwe concordaat
in 1841 aannemend, de uitvoering ervan op de lange baan schoof, uit vrees voor
verzet, dat zich ook wel tegen het Huis van Oranje zou kunnen keeren.
De roomschen gaven intusschen het denkbeeld eener volgens hunne kerkelijke
begrippen wettige regeling niet op. Zij rekenden daarbij, hoewel grootendeels weinig
liberaal, eerder conservatief gestemd, op den steun der onder leiding
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van T h o r b e c k e zich vormende liberale partij, die het beginsel der scheiding van
Kerk en Staat in haar vaandel had geschreven: immers, trok de Staat zich volgens
de liberale theorie terug van elk kerkelijk terrein, dan had ieder kerkgenootschap,
ook het hunne, volkomen vrijheid om zich te organiseeren zooals het verkoos. Maar
hoe zou deze organisatie zijn? Reeds in 1847 begon er onder de roomsche notabelen
hier te lande eene ernstige beweging om de Curie te verzoeken de bisschoppelijke
hierarchie weder te herstellen; de hooge geestelijkheid intusschen keurde deze
beweging, die tot een adres leidde, volstrekt niet goed en hield haar in
overeenstemming met den internuntius B e l g r a d o in Den Haag tegen. Eerst de
gebeurtenissen van 1848 gaven aan de beweging nieuw leven. Met hulp ook van de
roomschen in den lande behaalde de liberale partij in 1848, onder invloed van de
politieke gebeurtenissen in Europa de zegepraal en toen, na lange aarzeling en
pogingen om aan de zich meer en meer opdringende noodzakelijkheid te ontkomen,
koning W i l l e m III in October 1849 T h o r b e c k e tot de regeering riep, was deze
aanstonds bereid den roomschen de begeerde eigen regeling toe te staan. Die eigen
regeling zou - dit kon men verwachten - geschieden naar den in de roomsche Kerk
toen reeds krachtig overheerschenden geest, dien van het concilie van Trente, waarvan
ook de vroegere bisschoppelijke organisatie van 1559 spoedig doortrokken was
geworden.
De roomsche staatsburger was zich in den laatsten tijd bewust geworden van zijn
recht en onder leiding van bekwame en energieke mannen maakte hij zich gereed
dat recht te doen gelden. Hij verlangde volledige gelijkstelling met andersdenkenden,
volledige toelating tot de staatsambten, niet slechts in de theorie maar ook in de
praktijk; hij verlangde opheffing van alle staatstoezicht op zijne Kerk, vrijheid van
onderwijs in roomschen zin, vrijheid van kloosterstichting, vrijheid ook van
organisatie op kerkelijk gebied. Roomsche bladen en tijdschriften deden zich voor
het eerst hooren, roomsche pamfletten en memoriën pleitten nu zonder schroom voor
het goed recht der hunnen. Maar ook het protestantsche
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gevoel was in den laatsten tijd verlevendigd. Het slappe protestantisme van de eerste
30 jaren der eeuw, gemoedelijk verdraagzaam, niet nauwkeurig lettend op dogmatische
begrippen maar neigend tot schikking, ruimte latend voor allerlei afwijking naar
rechts en links, begon plaats te maken voor een scherper opvatting. G r o e n v a n
P r i n s t e r e r en de zijnen verlangden met steeds meer aandrang terugkeer tot de
strengere beginselen van de Dordtsche synode en vonden steeds grooter aanhang,
vooral onder de kleine burgerij, die nog wel geen stemrecht had maar toch, als zij
wilde, grooten moreelen invloed kon oefenen in kerkelijke zaken. Daarnaast kwam
sedert 1830 de gemoedelijke richting der tot de hoogere burgerij behoorende mannen
en vrouwen van het ‘réveil’, die hare kracht minder in het dogma dan wel in het
gevoel, in het algemeen protestantsch beginsel zocht. Herleving van het zich
protestantsch voelen was van een en ander het gevolg, eene herleving, die niet anders
dan vijandig kon staan tegenover de gelijksoortige beweging onder de roomsche
minderheid des volks. Die vijandschap klonk steeds luider, hoe meer de roomschen
eischten, en uitte zich in heftige tegenschriften, in hartstochtelijke betoogen, dat
Nederland een protestantsche staat was en moest blijven. Het is de fout van
T h o r b e c k e en de zijnen geweest, dat zij de beteekenis, de kracht dezer
protestantsche herleving niet ten volle hebben begrepen. Zij zouden er spoedig aan
herinnerd worden.
Midden in het bezwaarlijke werk der toepassing van de in 1848 aangenomen liberale
beginselen van staatsrecht, midden in de reorganisatie van den staat en zijn leden
volgens die beginselen, midden in de evenzeer bezwaarlijke vrijmaking van handel
en nijverheid uit de banden van protectie en staatsbemoeiing, had T h o r b e c k e de
kerkelijke zaken, welker regeling niet minder zorg vereischte, voorloopig ter zijde
gelaten. De vraag werd omstreeks 1850 intusschen door het uit liberalen en
katholieken samengevormde ministerie overwogen, of men aan den toenemenden
aandrang der roomschen, thans ook door de hooge geeste-
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lijkheid en den internuntius, hoewel aarzelend, gesteund, op regeling van hunne
kerkelijke organisatie moest toegeven door van regeeringswege die organisatie uit
te lokken. Men besloot dit niet te doen maar bedoelde regeling geheel aan de
roomschen zelf over te laten.
Zoo richtten zich dan in 1850 adressen van roomsche Nederlanders tot den Paus
met verzoek die regeling ter hand te nemen. Er waren er nog velen onder de
roomschen, vooral onder de geestelijkheid, die niet veel gevoelden voor invoering
der bisschoppelijke hierarchie hier te lande. Er waren er, die liever den ouden toestand
hadden laten voortbestaan, omdat daarbij de onmiddellijke invloed van Rome op
kerkelijk gebied grooter zou zijn. Met name wordt de orde der Jezuieten door
sommigen genoemd als zich heimelijk verzettend tegen de aanstelling van
bisschoppen, uit vrees voor vermindering van haar eigen invloed tegenover dien der
wereldlijke geestelijkheid, welker pogingen om zich aan den invloed der
monniksorden te onttrekken in het begin der 18de eeuw zoo glansrijk waren verijdeld
maar die onder een eigen bisschoppelijk bestuur weder machtiger zou worden. Wat
daarvan is, valt thans bij gebrek aan gegevens nog niet ten volle uit te maken, maar
dat er van zulk een verzet sprake is geweest, dat de oorspronkelijk van leeken
uitgegane adresbeweging zoowel te Rome als bij de Nederlandsche geestelijkheid
zelve aanvankelijk geen gunstig onthaal vond en zelfs later nog noode werd toegelaten,
laat staan bevorderd, is niet te ontkennen.1)
Hoe het zij, den 9den December 1851 deelde de pauselijke internuntius B e l g r a d o
den roomschen Nederlandschen minister van Buitenlandsche Zaken Va n
S o n s b e e c k mede, dat de Paus tot de invoering van bisschoppen wilde overgaan
maar, overeenkomstig het in 1841 aangenomen concordaat, ‘in overleg met de
regeering’. Deze laatste verklaarde in Maart 1852, dat zij bij de invoering eener
volkomen zelfstandige

1) Belangrijke gegevens daarover zijn zeer onlangs gepubliceerd door den heer P. A l b e r s
S.J. in de Studiën, dl. 59, afl. 5. Dezelfde geleerde gaf onlangs ook het eerste deel uit eener
Geschiedenis van het herstel der hierarchie in de Nederlanden. (Nijmegen, Malmberg).
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organisatie natuurlijk geen concordaat meer kon erkennen, maar dat zij overigens
niets tegen die organisatie had, en dat zij, ook in het belang der zaak zelve, wegens
den indruk op de bevolking vooraf verwachtte te worden ingelicht omtrent wat de
Paus voorhad. Bovendien ried zij, die zich niet vast meer in den zadel gevoelde
wegens den op staatkundig gebied haar herhaaldelijk geboden en, in den laatsten tijd
onder allerlei invloed, toenemenden tegenstand van conservatieve zijde, door middel
van haren gezant te Rome, den graaf Va n L i e d e k e r k e , de Curie de zaak ‘sans
delai’ tot oplossing te brengen en dan nog ‘hoe eenvoudiger en binnen hoe nauwer
grenzen, des te beter’. Na eenige onderhandeling stemde de pauselijke Regeering in
September toe in het op zijde schuiven van het concordaat en beloofde bij monde
van mgr. B e l g r a d o officieus, dat zij de gewenschte voorafgaande mededeeling
harer plannen zou doen.
Intusschen werd Va n S o n s b e e c k 16 October vervangen door Va n Z u y l e n
en lekte er iets uit van de gevoerde onderhandeling, zoodat einde November de leider
der conservatieve oppositie in de Tweede Kamer, Va n H a l l , de Regeering afvroeg,
wat er gaande was. Zij antwoordde met de korte verklaring, dat het concordaat zou
verdwijnen en dat zij ‘verdere mededeelingen’ te gemoet zag. Die mededeelingen
nu zijn, naar men op grond van het later bekend gewordene wel moet aannemen,
werkelijk gedaan maar niet officiëel - zooals bedoeld was - doch, naar van wege het
ministerie steeds is volgehouden, in ieder geval slechts zeer ter loops, met name in
een particulier gesprek van het kamerlid D o m m e r v a n P o l d e r s v e l d t met
den minister. Deze laatste zelf ontkende toen en later formeel en pertinent, dat de
pauselijke internuntius zelf, zooals deze uitdrukkelijk betuigde, hem 12 Januari reeds
had ingelicht. Dat onmiddellijk na dien datum het corps diplomatique in Den Haag
de geheele organisatie kende, lijdt intusschen geen twijfel. Er is dien 12 Januari
blijkbaar een ‘misverstand’ geweest tusschen mgr. B e l g r a d o en den minister.
Zonder verdere bespreking verscheen plotseling de pauselijke breve van 4 Maart
1853, waarin op hoogst
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onvoorzichtige en voor het altijd kitteloorige protestantsche gevoel beleedigende
wijze gesproken werd van den ‘vijandigen mensch’, die de schoone oude kerkorde
van 1559 had ‘verwoest, te gronde gericht, misvormd’; van de ‘dwaalleer van
C a l v i j n ’; van ‘ketters’ enz., terwijl hoog geroemd werd ‘de billijkheid en
rechtvaardigheid der bestuurderen’ van ‘Holland en Brabant’. Het aartsbisdom Utrecht
met zijne bisdommen Haarlem, Den Bosch, Roermond en Breda, met groote macht
der bisschoppen onder oppertoezicht der kardinalen-congregatie te Rome ‘de
propaganda fide’, was hersteld. ‘Utrecht, le siège de Willebrord!’ zou P i u s I X
pralend gezegd hebben, moet de zetel van den aartsbisschop zijn: ‘Je prouverai à
l'Europe que les Catholiques de la Hollande ne sont pas de la veille.’ En zes dagen
later sprak paus P i u s nog krachtiger tot de verzamelde kardinalen over den
‘vijandigen mensch’, over de vermeende ‘vorderingen van dag tot dag’ van het
Catholicisme in Nederland, over de ‘liefde voor recht en billijkheid van hen, die dat
koninkrijk besturen’. Eerst n a deze openlijke verklaringen gewerd den
Nederlandschen gezant te Rome officiëele mededeeling van het besluit der Curie.
Een en ander, hier te lande spoedig bekend geworden, deed een hevige gisting
ontstaan. De protestantsche wereld was juist in hetzelfde voorjaar zeer in beweging
gebracht door diep gevoeld medelijden met het ongelukkige lot der om het geloof
vervolgde familie M a d i a i te Florence en Nederland had een zijner om karakter en
gaven meest geziene protestanten, G r o e n 's vriend E l o u t v a n S o e t e r w o u d e ,
naar het Zuiden zien gaan om zich de ongelukkigen aan te trekken, nu de liberale
Regeering zich blijkbaar met de zaak niet wilde inlaten. De door het ministerie
voorgestelde nieuwe armenwet scheen kerkelijke rechten aan te tasten en had diepe
ergernis gewekt. Is het wonder, dat de onverwachte gebeurtenis in deze
omstandigheden diepen indruk maakte op de nederlandsche protestanten? Vooral te
Utrecht, van ouds een zetel van streng-calvinistische geloofsovertuiging, thans nog
wel uitgekozen als zetel van den nieuwen aartsbisschop, was de ontroering groot.
De
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talrijke anti-papisten daar, ook onder de heele en halve liberalen en conservatieven,
staken het hoofd op; de oude vrees voor het gevaar, dat van Rome en zijn Kerk scheen
te dreigen, herleefde. Op dat gerucht kwam, zooals het gewoonlijk gaat, de reeds
lang tegen het ministerie T h o r b e c k e broeiende staatkundige oppositie, begeerig
van de gunstige omstandigheden partij te trekken, in beweging; ook persoonlijke
tegenstanders van T h o r b e c k e onder de liberalen verweten der Regeering hare
laakbare, hare onverantwoordelijke onvoorzichtigheid.
Van den Utrechtschen kerkeraad ging nog vóór het einde der maand eene beweging
uit tot het opstellen van een adres aan den Koning zelf tegen ‘het aannemen van den
titel, rang of waardigheid van bisschop van eenig gedeelte onzes vaderlands door
een vreemden vorst verleend’, tegen de officieele ‘erkenning van den paus als hoofd
der Kerk’. Opsteller van het eerste concept-adres was de jonge Utrechtsche
hoogleeraar D e G e e r ; van het definitieve adres waren opstellers de heeren Ds.
M o n t i j n , Va n I t t e r s u m en Dr. K e m i n k , gesteund door twee
heftig-conservatieve hoogleeraren, den beroemden scheikundige M u l d e r en den
bekenden jurist V r e e d e . Het Utrechtsche adres werd aanstonds naar alle hervormde
kerkeraden des lands gezonden, ten einde te komen tot een machtig gemeenschappelijk
protestantsch protest. Alom van de kansels aangeprezen, door predikanten en
kerkelijke mannen aanbevolen, overdekten de adressen zich snel met duizenden
handteekeningen. Hevige pamfletten, scherpe dagbladartikelen, vinnige opstellen in
‘De Fakkel’ en andere anti-roomsche bladen en blaadjes vermeerden alom de agitatie,
die zelfs den Koning en zijn Huis niet altijd spaarde en in luide bedreigingen tegen
de Regeering zich uitte, te erger toen de ‘Times’ van 24 Maart meldde, dat de
pauselijke breve was gegeven ‘op verzoek van het Nederlandsche gouvernement’.
De wederinvoering van inquisitie en brandstapel, pijnbank en schavot werden in
scherpe artikelen voor de naaste toekomst in uitzicht gesteld; het ministerie werd
met het lot der D e W i t t e n en dat van O l d e n b a r n e v e l t bedreigd. De
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wildste geruchten omtrent roomsche plannen en voornemens kwamen in omloop.
Het ministerie, zich van geen schuld bewust maar thans opgeschrikt en bereid tot
tegenweer, liet het bericht van de ‘Times’ tegenspreken en T h o r b e c k e schreef
den commissarissen des Konings 31 Maart aan, dat men in Den Haag van niets
geweten had, dat de Paus ‘eerst met den slag had gewaarschuwd’, dat de Regeering
niet over zetels of personen was geraadpleegd en dat dus de commissarissen goed
zouden doen met den verkeerden indruk bij de bevolking uit te wisschen door
bekendmaking van deze feiten. Maar in Utrecht en Noordholland - wel een voorbeeld
van tegenwerking of wantrouwen - hebben de commissarissen dezen wenk niet
opgevolgd. Tegelijk deed de Regeering den gezant te Rome ernstig klagen over het
gebeurde en gaf hem zelfs 11 April bevel Rome aanstonds te verlaten, dus de
diplomatieke betrekkingen af te breken.
Een en ander kon strekken om de gemoederen tot bedaren te brengen en G r o e n 's
orgaan, de ‘Nederlander’, mag genoemd worden onder de bladen, die thans matiging
aanbevalen, gelijk ook de met de Regeering samenwerkende Algemeene Synodale
Commissie der Hervormde Kerk in een krachtig schrijven de kerkeraden tot
bezadigdheid en kalmte tegenover de roomsche medeburgers aanmaande. Zoo deden
ook ‘Handelsblad’ en ‘Nieuwe Rotterdammer Courant’, de eenige groote bladen dier
dagen.
Juist toen kwam de Tweede Kamer bijeen en den 13den April richtte het Utrechtsche
lid Va n D o o r n onmiddellijk tot de Regeering eene zeer gematigde interpellatie.
De interpellatie gaf aanleiding tot een hevigen aanval van den streng-conservatieven
G e v e r s v a n E n d e g e e s t op het ministerie, dat den storm evenwel nog wist te
bezweren door onmiddellijke mededeeling van wat het zeggen kon en belofte van
onverwijlde overlegging der over de zaak met Rome gewisselde nota's. Maar deze
aanvankelijke zegepraal verkeerde spoedig in eene nederlaag, die beslissend mocht
heeten.
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De Koning, die reeds lang ernstige persoonlijke en zakelijke bezwaren tegen sommige
zijner ministers, met name tegen T h o r b e c k e had, was namelijk den 11den April
voor zijn gewoon jaarlijksch bezoek te Amsterdam gekomen, in den laatsten tijd ook
een zetel van diepen wrok tegen T h o r b e c k e , die zich schamper had uitgelaten
over den ‘flauwen klop’ van den ‘hartader’ Amsterdam. Van deze gelegenheid wilde
men gebruik maken om den Koning een monsteradres aan te bieden, hem verzoekende
‘niet het zegel der vorstelijke goedkeuring te hechten’ aan de ‘vestiging eener
bisschoppelijke hierarchie’. Dat dit adres zou worden aangeboden, was het ministerie
bekend, daar het in de Amsterdamsche kerken was aangekondigd. Het besloot daarom
het door den Koning te geven antwoord als een staatkundige daad te behandelen en
den Koning ‘eerbiedig voor te stellen’ op het adres ten antwoord te geven, dat ‘de
door het Roomsch-Katholieke kerkgenootschap hier te lande voorgenomen invoering
van het bisschoppelijk bestuur als een uitvloeisel der grondwettige kerkelijke vrijheid
geene goedkeuring of erkenning van Uwe Majesteit behoeft, noch op de belangen
van andere kerkgenootschappen of van den Staat invloed behoort te hebben; dat Uwe
Majesteit waakt en zal waken dat door die invoering niemands rechten worden
gekrenkt; dat alzoo bij wederzijdsche eerbiediging van ieders godsdienstige
overtuiging, geen grond tot bekommering bestaat.’
De Koning, zoo voorbereid, ontving den 15den met prins H e n d r i k naast zich in
zijn paleis de adres-commissie, die, aangevoerd door den predikant Te r H a a r , als
‘algemeene protestantsche commissie’, den Koning plechtig het adres aanbod,
geteekend door meer dan 50000 personen, en daarbij een treffende toespraak voegde,
vol verontwaardiging over den ‘hoon’ door den Paus zoowel aan de ‘protestantsche
geloofsbelijdenis’, als aan ‘onze geschiedenis, de asch en de nagedachtenis onzer
vaderen en het vorstelijk stamhuis van Oranje aangedaan.’ Een ontelbare menigte,
die wist wat er gaande was, wachtte buiten op den Dam in angstige spanning af wat
de Koning zou antwoorden. Deze, onder
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den indruk van de toespraak en van het oogenblik, gaf n i e t het antwoord, hem door
de ministers aangeduid, doch verklaarde integendeel met luider stem hoogen prijs
te stellen op de ‘kinderlijke liefde’ van zijn volk, die hem ‘in menig treurig oogenblik’
zijner regeering had bemoedigd, en eindigde met de voor openbaarheid uitdrukkelijk
bestemde woorden: ‘deze dag heeft de band tusschen het Huis van Oranje en
Nederland nog hechter vastgesnoerd en dierbaarder aan mijn hart gemaakt.’
Dit antwoord, den ministers weldra ondershands ter oore gekomen, gaf hun den
16den aanleiding den Koning in overweging te geven, òf ‘door eene ronde, openbare
verklaring allen twijfel en misverstand op de meest uitdrukkelijke wijs weg te nemen’,
òf van ministerie te veranderen, daar het gebleken was dat er in deze belangrijke
aangelegenheid geen overeenstemming bestond tusschen hen en de Kroon. Twee
dagen later kwam de Tweede Kamer weder bijeen tot het bespreken der inmiddels
overgelegde stukken. Na warme discussie over de zaak der hierarchie en de houding
der Regeering in dezen werd met 40 tegen 12 stemmen de motie-Va n D o o r n
aangenomen, die inhield, dat de Kamer ‘kennis genomen hebbende van de
mededeelingen en gehoord hebbende, dat daaromtrent krachtige vertoogen aan het
hof van Rome zijn of zullen worden gedaan’, verklaarde ‘over te gaan tot de orde
van den dag’. Het ministerie had nog eens overwonnen.
Maar deze overwinning kwam na het te Amsterdam gebeurde en na het eindbesluit
der ministers te laat: den 19den trad het ministerie af op de weigering des Konings,
die in overleg getreden was met zijn vertrouwden raadsman Va n R e e n e n , om de
van hem gewenschte verklaring te geven. Het werd vervangen door een
ministerie-Va n H a l l , waarin drie leden van het vorige zitting namen en dat
overigens een conservatief karakter droeg. Eene poging van T h o r b e c k e 's vrienden
om door het vragen naar de reden der schijnbaar ongemotiveerde aftreding klaarheid
in de zaken te brengen werd afgesneden door de sluiting der zitting op den 21sten
April en de daarop
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gevolgde ontbinding der Tweede Kamer; de verkiezingen werden op 17 Mei gesteld.
Opnieuw geraakte nu het land een paar weken lang in hevige agitatie, waarbij de
verbonden conservatieven, antirevolutionnairen en anti-roomsche liberalen zich niet
onbetuigd lieten en door krachtige verkiezingsmanifesten de kiezers in het gansche
land bewerkten. De godsdienst, het vaderland, het vorstenhuis heetten in gevaar; alle
weldenkenden werden opgeroepen tot tegenweer. De liberalen, verdeeld en verrast,
boden geen krachtigen tegenstand. Bij de nieuwe verkiezingen leden dan ook de
verbonden liberalen en roomschen een beslissende nederlaag en bij de plechtige
opening der nieuwe Kamer verklaarde de Koning 14 Juni, dat hij gemeend had
tegenover de onrust van duizenden over hun ‘teederste belangen’ zich niet te moeten
houden aan den hem door zijne vroegere ministers gegeven raad, daar die ‘de
hooggestegen bekommering niet kon opheffen.’ Het gevolg daarvan was geweest,
dat hij sommige ministers had moeten vervangen door mannen, ‘die mijn vertrouwen
bezitten’. Daarmede was de Aprilbeweging geëindigd.
Maar hadden de aanleggers ervan, de leiders der adresbeweging, veel reden om
zich over dezen afloop te verheugen? Dat zou afhangen van de handelingen van het
thans opgetreden ministerie, met name van de wijze, waarop dit zou regelen wat het
in zijn openbaar gemaakte voordracht van 26 April aan den Koning had genoemd
‘naast de vrijheid en gelijkheid van bescherming aan alle kerkgenootschappen
verleend, (hunne) verantwoordelijkheid naar de wet en bovenal een toezicht, den
Koning opgedragen, waardoor hij in staat wordt gesteld om rust en vrede in zijn Rijk
te bewaren’. ‘Apaisement’, ‘billijke bevrediging’, beëindiging der onrust in den lande
- dat was het doel waarnaar Va n H a l l streefde; niet door de eene, thans
bovendrijvende partij geheel haar zin te geven, maar door het vinden van een
tusschenweg, die weliswaar beide partijen niet geheel kon behagen maar toch haar
zich bij de zaak kon doen neerleggen. Teleurstelling moest daardoor worden gewekt
aan den eenen kant zeker, aan beide kanten
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waarschijnlijk, maar dat kon niet anders. Van een opheffing der Grondwet, of ten
minste van eene ingrijpende wijziging, zooals sommigen hadden verwacht en
gewenscht, anderen hadden gevreesd, was geen sprake. Het ministerie-Va n H a l l
dacht er niet aan en had dit 26 April reeds duidelijk verklaard. Wèl hoopte het - zoo
scheen het tenminste of liever zoo wilde het doen voorkomen - te Rome nog wijziging
te kunnen verkrijgen van den genomen maatregel. L i g h t e n v e l d t , minister van
roomsch-katholieken eeredienst, reisde zelf naar Rome, zooals gezegd werd om
daarover te spreken. Maar was dit wel in ernst te verwachten van hem, die juist ijverig
voor de vestiging van den metropolitaanzetel te Utrecht had gewerkt? Zijne zending
had dan ook veeleer ten doel hem gelegenheid te geven zich uit het land te verwijderen
bij de behandeling der voorgestelde nieuwe wet op de kerkgenootschappen, die niet
naar zijn zin noch naar dien zijner geloofsgenooten was en die hij dus moeilijk kon
verdedigen, maar die toch ook niet scherp genoeg was om een krachtig verzet van
roomsche zijde uit te lokken. Va n H a l l verklaarde later in de Kamer zelfs, dat
L i g h t e n v e l d t naar Rome was vertrokken, ‘opdat de Paus geen verkeerden indruk
zou erlangen omtrent het wetsontwerp’ - dus eigenlijk om den Paus, niet om de
adressanten in Nederland te bevredigen!
Dat wetsontwerp, waarop de partij der adresbeweging hare vurige hoop had
gevestigd, namelijk die dat alsnog de instelling der bisschoppelijke hierarchie zoo
niet geheel ongedaan dan toch voorgoed onschadelijk gemaakt zou worden, bleek
intusschen, toen het ingediend werd, volstrekt niet aan de hartewenschen dier partij
te voldoen. Begin Juli kwam het bij de Tweede Kamer in en spoedig daarop in
behandeling: de ‘gelegenheidswet’ mocht niet lang worden uitgesteld en de door de
indiening weder gewekte algemeene belangstelling uitte zich in Augustus door een
krachtig petitionnement, van roomsche zijde bepaald tegen, van protestantsche
volstrekt niet onverdeeld vóór de wet. De adressanten van April waren teleurgesteld
over haren inhoud, die lang niet gaf wat zij hadden ge-
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wenscht. Zij gaf T h o r b e c k e , thans lid der Kamer, gelegenheid de houding van
het vorige ministerie nog eens uitvoerig te verdedigen en de wet zelve, die hij ‘eene
concessie aan godsdiensthaat en verdeeldheid’ noemde, krachtig aan te vallen.
Maar noch zijn aanvallen en die zijner vrienden, noch het verzet der roomschen,
noch de weinige ingenomenheid der mannen van de adres- en petitiebeweging met
dezen ‘halven maatregel’ tot bescherming van den Staat tegen hen, die men meer en
meer ‘ultramontanen’ begon te noemen, kon de aanneming der wet beletten. In haren
definitieven vorm ten slotte met 41 tegen 27 stemmen aangenomen, in de Eerste
Kamer met 22 tegen 16, gaf zij aan de kerkgenootschappen volgens T h o r b e c k e
‘volledige vrijheid om te doen wat een ander goed vindt’ door de goedkeuring des
Konings tot vereischte te maken bij de inwendige organisatie; het verbod van het
dragen van kerkelijk ambtsgewaad op straat, van kerkstichting tegen den zin der
Regeering, van klokgelui zonder toestemming van den commissaris des Konings
was het voornaamste wat verder de anti-papisten moest geruststellen omtrent de
gevolgen der invoering van de bisschoppelijke hierarchie. Deze kreeg intusschen
door de feitelijke intrede der bisschoppen in September haar beslag, zij het dan dat
de bisschoppen zich niet dadelijk in de hoofdplaatsen hunner diocese maar voorloopig
in de nabijheid daarvan vestigden. Het hoofddoel, bevrediging der ontruste
gemoederen, werd echter door de wet en de kalme houding der Regeering verkregen.
Toen de Koning half September met prins H e n d r i k te Utrecht kwam, werd hij
daar met hartelijke vreugde ontvangen en de Aprilbeweging eindigde voorgoed onder
luide betuigingen van gehechtheid aan het Huis van Oranje en van hulde aan den
Oranjevorst zelven. In diezelfde maand kon Va n H a l l zeggen, ‘dat de natie omtrent
dit ontwerp is gekomen tot een staat van onverschilligheid.’ Het was den handigen
staatsman gelukt ‘de driften te beteugelen’ met ‘eerbiediging van ieders rechten’.
Is het intusschen wonder, dat de scherpzinnige Koor-
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ders in een beroemd Gidsartikel over de Aprilbeweging spreekt van ‘mystificatie’?
en dat de publieke opinie weldra vroeg: ‘waartoe heeft men al die drukte gemaakt’?
De teleurstelling der adresmannen, vooral der heftige anti-papisten, de ergernis
der Thorbeckianen zou zich ook later niet onbetuigd laten, zou zich ten slotte op
Va n H a l l weten te wreken; maar te ontkennen valt het niet, dat hij in den zomer
van 1853 ons land gered heeft van een dreigend gevaar. Gewelddadige opheffing
toch der pas ingestelde hierarchie zou onder de roomschen een diepe verbittering
hebben gewekt, zou jarenlange scheuring onder de bevolking zelve hebben
veroorzaakt; handhaving van het ministerie T h o r b e c k e door de verlangde
‘rondborstige’ verklaring des Konings ten gunste van dat ministerie zou zelfs het
bestaan van het Vorstenhuis in de waagschaal hebben gesteld; aantasting der Grondwet
had tot revolutie kunnen leiden. Te midden van dat alles heeft Va n H a l l met
onnavolgbaar beleid den tusschenweg gevonden.
En ten slotte, laat het ons erkennen, die tusschenweg was noodig voor een volk als
het onze. Het denkbeeld, dat Nederland een zuiver protestantsche staat zou zijn, is
in gemoede onthoudbaar tegenover het feit, dat ⅓ der bevolking roomsch is. De
redenen van staatkundigen aard, die het in de dagen der Republiek aanvankelijk
noodig maakten om aan die talrijke roomsche minderheid het volle burgerrecht te
onthouden, hadden reeds na den vrede van Munster feitelijk alle recht van bestaan
verloren. De feitelijke toestand kon toen nog alleen voortleven ten gevolge van de
wenschelijkheid om de kerkelijke gevoelens van de meerderheid der natie te ontzien
en ten gevolge van den conservatieven aard onzer staatsinstellingen uit die dagen.
Toen in 1795 met den val der oude Republiek feitelijk de gelijkheid van a l l e
gezindheden voor de wet was beklonken, kon op den duur ook aan de roomschen
niet het recht worden ontzegd zich te organiseeren zooals zij wenschelijk achtten.
Dat de oude zuurdeesem van godsdiensthaat nog niet plotseling kon verdwijnen, dat
de vrije organisatie, ook der roomsche Kerk, bij de pro-
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testantsche bevolking een schok te weeg moest brengen, was te verwachten. Maar
wie de vrijheid voor allen lief heeft, mag het tot stand komen dier organisatie niet
betreuren.
Volkomen scheiding van Kerk en Staat was in 1848 bij onze toestanden, lettend
op hunne historische ontwikkeling, nog niet te verkrijgen. Ook thans nog schijnt die
scheiding op ernstige bezwaren te stuiten. Wie zal Va n H a l l willen veroordeelen,
omdat hij in 1853 een tusschenweg meende te moeten inslaan? Hij bleef daarmede
in de historische lijn onzer staatsinrichting.
Er zijn ook ten onzen tijd nog sommigen - eene gelukkig steeds kleinere maar
soms luid roepende, soms zelfs op onwaardige wijze scheldende en met
verdachtmaking werkende minderheid - die nog altijd ernstig betreuren wat in 1853
ten slotte uit de Aprilbeweging is voortgekomen, die nog altijd afkeuren, dat de
bisschoppelijke hierarchie toen is toegelaten. Hun kan men eensdeels antwoorden
met het woord van Va n H a l l , dat toen in a l l e r belang moest worden opgetreden
‘tegen aanmatigingen zoowel van hen, die de roomschen wilden beletten, als van de
roomschen, die, na een zoo grooten triomf te hebben verkregen, steeds meer en meer
zouden verlangen’, want ‘de bisschop is’ - ook onder de wet van Va n H a l l - ‘in
de roomsche Kerk een groot personage maar in den Staat niets meer dan een gewoon
burger’. Anderdeels met het van historische kennis getuigende woord van
T h o r b e c k e : ‘tot hiertoe was de Paus de eenige, de alvermogende bisschop (ten
onzent). Men was aan het ultramontanisme onvoorwaardelijk prijs gegeven. In de
plaats van een Italiaansch beleid is nu sedert de herstelling der hierarchie een eigen
Nederlandsch bestuur met kanonieke zelfstandigheid gesteld. Al wat men thans kan
te vreezen hebben, bestond voorheen niet alleen evenzeer, maar in veel sterker mate’.
Doch ik eindig dit artikel liever met een ander woord van T h o r b e c k e uit
dezelfde en nog altijd belangwekkende rede tegen Va n H a l l 's wet, een gulden
woord voor het heden en de toekomst, waarmede hij toen, gelijk in zooveel, ‘te vroeg
gelijk’ had:
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‘Het middel om den Staat tegen de gevolgen van sektetwist en godsdiensthaat te
beveiligen, is godsdienstige en kerkelijke vrijheid. Beperking dier vrijheid is het
middel om stoornis der publieke orde en rust te hebben. Aan kerkelijke twisten en
kerkelijke onverdraagzaamheid mag geen invloed gegund worden op bestuur en
wetgeving. Vooral ook met betrekking tot het onderscheid van geloofsbelijdenis zij
onze leus de schoone spreuk onzer vaderen, en worde zij door ons beter dan door
hen behartigd: Concordia res parvae crescunt, discordia maximae dilabuntur. Het
is tijd, dat wij op politiek terrein voor het denkbeeld van een protestantsche natie het
besef eener N e d e r l a n d s c h e nati in de plaats stellen’.
Laat ons daaraan denken bij al wat ons verdeeld houdt, bij alle gevaren, die ook
thans ons dierbaar vaderland bedreigen. Er zijn roomsche, protestantsche, joodsche,
ongeloovige Nederlanders, maar bij allen moet het gevoel hoog staan, dat zij leden
zijn eener zelfde natie, dat zij samen wonen met, waar mogelijk, gelijke rechten
onder de veilige hoede eener Vorstin, die, mèt hare ministers en mèt de
volksvertegenwoordiging, als zoodanig staat boven alle geloofsverdeeldheid.
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Geloof
Door Th. van Merwede.
't Was vroeg winter geworden: half November vroor het en in drie dagen lag het
water dicht. Een buitenkans voor de schaatsenrijders, 't kanaal van Dieren naar
Apeldoorn was als een spiegel, een pracht van een baan.
In de smederij van baas J a n s e n merkten ze 't; iedereen wilde geholpen worden,
alles kwam te gelijk. Kachels, waar anders nog geen haast bij was, moesten nu gezet;
ze moesten nagezien en gepoetst, nieuwe pijpen worden gemaakt, oude hersteld. En
nu liep 't nog den heelen dag om schaatsen, er werden er zooveel verkocht dat baas
J a n s e n naar de stad moest om nieuwen voorraad te halen... 't Was toch voordeeliger
als hij ze ging halen dan dat de klanten ze bestelden uit de stad.
Haastig uit zijn werk geloopen, gunde hij zich den tijd niet om zich behoorlijk op
te knappen. Groezelig zwart onder de oogen, ongeschoren, de duffelsche overjas
hoog toegeknoopt en de bouffante over het vuile boezeroen stapte hij met driftigen
pas naar de halte van den stoomtram; een kort gedrongen gestalte met een breed
hoofd, waarop in 't kroezende haar hier en daar een zilveren draad.
Hij versnelde zijn gang nog toen achter hem aan, scherp ratelend over de met ijs
bezette rails, de tram
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naderde. Juist bijtijds kwam hij, hijgend met beklemd ademhalen zette hij zich nêer.
‘Naar de stad?’ vroeg een man dien hij als ‘buurman’ had begroet en tegenover
hem zat.
‘Jao jong en dat op saterdag en in den druksten tied, maor wat mo'je doen as je
mot?’ ‘Niks as schaaj' zo'n vruge winter’ bromde boer K l a a s s e n naast hem. ‘Voor
den smid niet’ zei de eerste weêr. Baas J a n s e n sprak niet tegen, hij verdiende geld
dezer dagen, veel geld, maar 't was werken vroeg en laat. ‘As ze 't huus noe maor
vort maoke’ prakkizeerde hij, terwijl het vlug rollen van den tram hem goed deed,
‘'n maondag mot de burgemeester de kachels hebben en J a n het druk werk met
schaotse sliepe. H e n d r i k wordt oud, de vingers jeuke mien vaok um 't aon te zien,
dat getreuzel maor J a n .... da's 'n lust’.... In vollen gang nu, gleed de tram zonder
schokken, witte wolkjes blazend over den langen rechten weg. Baas J a n s e n zag
de boomen in dolle vaart voorbij vliegen. ‘'t Gaat er lekker over heen,’ klonk het
tegen over hem. ‘Bèter as de waoge vruger’ zei baas J a n s e n .
‘Ik meen de schaatsenrijders,’ hernam de ander, wijzend op de drukke beweging
over de baan, die hij zag door het venster.
Baas J a n s e n keerde zich even om. ‘Is J a n ook op 't ijs?’ vroeg zijn buurman
weer. ‘Dat zou die willen, nee heur, J a n mot werke, mörgen is 't pas zondag.’ ‘'n
Flinke jongen,’ prees de ander. ‘'t Zal een smid worden van zessen klaor’ voegde
een derde er bij. ‘Nou,’ zei J a n s e n , ‘de jong treft 't beter as zien vaoder, hij zal
meer leeren as ik ooit heb geleerd. In 't veurjaor, in de slappe tied stuur ik 'm nao
Duitsland, daor is veul te leere van die neie mesines; met de fietse is die nou goed
op de hoogte, maor die andere dinge moet ie ook kunne’....
‘Je hebt er maar één,’ zei de eerste spreker.
‘Ik heb 't er zeuven um de taofel zitte,’ blufte K l a a s s e n .
‘Beter één as géén,’ spotte de smid met een blik op
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zijn overbuurman. Met een pijnlijken trek om den mond wendde deze het hoofd af.
Nog vóor twaalven kwam baas J a n s e n thuis, te voet uit de stad met een pak
schaatsen over den schouder.
J a n was niet in de smederij.
‘Hij is der uitgegaan met schaatse’ was al wat de knecht zeggen kon. Baas J a n s e n
zag hem aankomen. ‘Waor kom jij van daon?’ vroeg hij, den jongen strak in de oogen
ziende.
‘Ik heb de schaotse van de freule 't huus gebracht, daor was haost bij.’ ‘Wat haost’,
klonk 't nu heel luid, ‘hier is haost bij, bij oe werk, maor 'k weèt bèter’... en de
schaatsen oprapend, die J a n achter de deur uit zijn hand had laten glijden, smeet
hij ze hem met een vloek voor de voeten en schold hem leugenaar.
J a n zweeg, het bloed steeg hem naar 't hoofd. Er vielen harde woorden.
Zijn moeder hoorde ze, toen ze kwam zeggen dat het eten klaar was.
Met ruwen smak zette baas J a n s e n zijn stoel nêer op den steenen vloer; zonder
vrouw of moeder aan te zien schoof hij bij de tafel. Hij deed niet meê toen de anderen
hun kruis maakten en het hoofd bogen voor de dampende schotels. Nauwelijks
afwachtend tot ze klaar waren trok hij het spek naar zich toe en sneed het: drie groote
hompen en een heel kleine. Zelf nam hij de grootste en stiet toen den schotel van
zich af. J a n bediende zich, na hem de knecht; het kleine stukje was voor grootmoeder.
De vrouw schepte uit de wijde schaal een portie op haar bord en begon te eten,
spek wilde ze niet; de bisschop had er den tweeden vastendag wel afgedaan, toen de
influenza zooveel zwakke menschen maakte, maar zij kon 't best laten, ze was van
kind af aan gewend geweest aan twee dagen vasten.
Grootmoe sneed zorgvuldig het vleezige stukje van het vet af; ze hield 't doorregen
brokje voor zichzelve en legde het vette op J a n 's bord. Hij dankte haar met een
knikje
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en at voort. Pas had hij zijn bord leêg of hij stond op om weer aan 't werk te gaan,
langzaam slofte H e n d r i k hem achterna.
Maar baas J a n s e n bleef zitten bij de kachel; hij had tegen den wind ingeloopen
en was door en door koud geworden. Hij kon er niet tegen, gewend als hij was te
werken voor 't vuur. Van lieverlede verdwenen de rimpels van zijn voorhoofd, met
de handen gevouwen over 't glimmende vest soesde hij in.
Zijn vrouw was een klein tenger vrouwke. H a n n e , noemden ze haar of nog bij
haar volle meisjes-naam H a n n e P e t e r s . ‘Vrouw J a n s e n ’ was haar
schoonmoeder bij wie ze introuwde. Zij had iets devoots in haar blik, iets nederig
inschikkelijks in haar doen als eene die zich de mindere voelt, de ingetrouwde.
Voorzichtig, elk storend geluid vermijdend ruimde ze de tafel af, terwijl grootmoeder
in haar hoekje voor het raam aardappels zat te schillen voor den zondag.
‘Vaoder’ sprak H a n n e toen de baas opstond, ‘de knecht van de b'ron is hier
gewès, hij bracht de rekening en de schaotse van de freule um te sliepen, die moste
veur de middag 't huus bezòrgd.’ ‘Hm’ bromde hij wrevelig ‘dat groote volk vraogt
niet of 't gelege komt, dat kommedeert maor.... en de rekening? het ie 't geld wêer
méegenome?’ ‘Nee, 'k heb 't binne in de kaomer gelegd, strak zou die wel um 't
briefke komme, zée die.’ Even knapte de baas er van op; ‘zoo'n boel geld zóó maor
afgeve, zonder bewies, dat doen ze alèvel niet euveral’.... Hij zou de rekening
quiteeren en ging, twee trapjes op, de kamer binnen.
Een vierkant vertrek was het met ruim uitzicht, eerst over 't Kanaal en dan over 't
veld, ver, heel ver weg. Voor de twee ramen hingen, gelijk hoog opgehaald, in strakke
plooien de lichtgeele linnen gordijnen met de goed geblauwde koordfranje in keurige
rij. De kop van de dofzwarte kolom-kachel glom blank tegen de wit gekalkte nis,
omhoog ging de lange, glanzig gepotloode pijp. Ook de muren waren wit. Tusschen
de ramen stond een eiken-
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houten latafel en daarboven hing de spiegel dien grootmoeder mêe ten huwelijk had
gebracht; nog uit twee stukken was het glas, verweerd met doffe plekken, maar de
oude mahoniehouten lijst glom als den eersten dag.
Op de met wasdoek beplakte tafel lag het geld. H a n n e zette het inktfleschje, dat
ze uit de keuken had meêgenomen, er bij. Terwijl haar man het geld telde had ze
grootmoeder's bed kunnen opmaken, de bedstee-deuren stonden open en het veeren
bed puilde er uit, maar ze bedacht zich en bleef toezien hoe hij de rijksdaalders liet
glijden van de eene hand in de andere, om ze daarna te storten in een vuil grijs linnen
zakje, dat hij stevig toebond; toen teekende hij langzaam en moeilijk de letters van
zijn naam. Opstaande schoof hij 't papier naar haar toe. ‘Te u n ,’ zei ze ‘zou der nou
geen japönneke afkunne... veur moeder?’ ‘Veur moeder?’ herhaalde hij haar over
zijn bril koel aanziende ‘ik zal gek zien, zo'n old mins nog 'n neie japon, nee heur,
daor kumt niks van in.’ ‘Maor Te u n , as W i l l e m terugkumt dan mot ze toch knap
in de kleere zitte, W i l l e m het ommers altied geld overgestuurd.’ - ‘Geld! wat geld!
ens in 't jaor vieftig gulde, da's alles en wij hebben eur de kost gegeve dag in dag
uut, tien jaor lank, da's heel wat anders as vieftig gulde, ens op 'n jaor.’ - ‘En de
smeërij dan? Daor het ie toch niks veur gekrege’... ‘Dat sprèk, wie is de smid
W i l l e m of ik?’ - ‘Maor Teun, as die kumt... moeder vraogt nooit niks en ze werkt
nog wat ze kan, eur japon is knats verslete, gruun van kaoligeit’... ‘Dan knap 'm maor
wat op.’ - ‘Dat he 'k al gedaon veur de winter, maar as 't veurjaor wordt’... ‘As 't
veurjaar wordt kan ze lang dood zien’ sprak hij zóó luid dat H a n n e omziende, de
deur in 't slot drukte. ‘We motte het geld bewaore veur J a n ,’ ging hij voort, ‘dat die
wat kan leere van zien vak, da's neudiger as 't zo'n old mins op de rug te hange.’ - ‘'t
Is oe eigen moeder, Te u n ’ hield H a n n e aan. Te u n 's voorhoofd trok weêr samen
‘Nee zeg ik oe’ schreeuwde hij en driftig de lade toeduwend, waarin hij het geld had
geborgen, stak hij den sleutel in zijn zak, hij rukte de kamer-
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deur open en smakte die achter zich dicht. Op 't zelfde oogenblik schokte de spiegel
voorover en klaterend viel die in stukken neêr.
H a n n e had 't gezien; ze zag den spiegel wankelen, vóórover hellen, ploffen op
den vloer; ze zag hoe hij in zijn vaart de vaas met bonte bloemen, die onder een
glazen stolp op de latafel stond, verpletterde, meêsleurde; een kleine koperen
kandelaar sprong heel ver de kamer in, rolde tot voor haar voeten. Bevangen van
schrik stond ze, geen hand uitstekend om 't te voorkomen. En toen ze de verwoesting
had overzien was haar eerste gedachte: ‘Goddank, S i n t A n t u n n i s is blieve staon!’
Zij beurde den spiegel op, de scherven rinkelden uit de lijst, zij zag op naar de leêge
plaats... eensklaps kwam 't in haar op... ‘'n dooie’... fluisterde ze.
Baas J a n s e n had den slag gehoord, maar met een vloek tusschen de tanden liep
hij door; hij had al ergenis genoeg.
Haastig kwam grootmoeder aangeloopen, het mes nog in de bevende hand; ze
bleef staan in de open deur, schudde het hoofd en zei ernstig: ‘dat beduidt 'n dooie’....
H a n n e zag haar aan, 't kleine oude vrouwtje, en tranen sprongen haar in de oogen.
Neêrkomend op de latafel was in het glas een ster gestooten. Als lange messen
waren de scherven. H a n n e zamelde ze bijéén. Toen zij ze had weggebracht vonkelde
nog hier en daar een glinsterend stukje op 't karpet.
Het ging er duchtig op los in de smederij. De baas had J a n zijn werk opgegeven,
maar verder niet gesproken, ook oude H e n d r i k werkte zwijgend dóór. Toen 't vier
uur was en beiden hun gereedschap neêrlegden, bleef J a n doorwerken, hij ging niet
meê naar binnen. ‘Waor blieft J a n ?’ vroeg H a n n e . ‘'n Stieve kop’ antwoordde
haar man, onverschillig de schouders ophalend.
Grootmoeder legde zijn boterham op het bord, zette J a n 's kom koffie er bij en
bracht 't hem. De stralen van de ondergaande zon schenen naar binnen en als een
don-
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kere schim teekende J a n 's hooge gestalte zich af in den rossigen gloed. De oude
vrouw bleef bij hem terwijl hij zijn brood at, haar rimpelige handen warmend boven
het vuur; het witte haar, dat in dunne golving uit haar mutsje langs het voorhoofd
lag, werd door de vlammen glanzend verlicht.
‘J a n ’ zei ze, plotseling tot hem opziende, ‘zul je goed zijn veur je moeder as ik
dood bin?’ ‘Hoe zeg je dat zoo?’ In haar groote bruine oogen kwam een zonderlinge
uitdrukking, als zagen ze 't ongeziene: ‘De dood is deur het huus gevaore,’ sprak ze
‘de spiegel kwam van de muur af, da's 'n tèke’.... ‘De spiegel?’ vroeg hij, zich
herinnerend den slag, dien hij had gehoord. Zwijgend knikte ze van ja. ‘'k Beleuf 't
oe,’ sprak J a n zijn bord overreikend, ‘moeder zal over mijn niet te klaoge hebbe...
maor vaoder is te streng.’ Ze hoorde den baas komen en ging heen.
Tot laat in den avond werkten ze. H a n n e wachtte. Zacht pruttelend stond de pap
op het doovende vuur, de klok tikte hoorbaar. Over de roode steenen, helder geschrobd
lag tegen den zondag 't gestreepte karpet, de uitstalling van geëmailleerde pannen
en schaatsen was weggenomen van het venster en het koper aan den wand blonk als
zilver. Grootmoeder was al naar bed. Toen ze klaar was ging ze heen, wel als
gewoonlijk, maar toch was er iets vreemds in haar stil heengaan, in haar blik iets
afgetrokkens als peinsde ze. Rusteloos, met kleine schokjes, vlug op en neêr wippend
stak H a n n e den langen naald door den sok, dien ze gespannen hield over haar
linkerhand, telkens den draad ophalend. Ze was moe, verlangde naar bed.
Eindelijk hield het tinkelen van den hamer, het krassen van slijpen en vijlen op,
de blaasbalg zuchtte niet meer. Na haastig eten klom J a n met loome schreden den
trap op, H e n d r i k volgend naar zijn slaapsteê op zolder en nog vóór dat H a n n e
de schoongewasschen borden had gestapeld in de kast, hoorde ze al in de bedsteê
het regelmatig zagende ademhalen van haar slapenden man.
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Toen sloop ze in de kamer. De deuren van de bedsteê stonden open. Behoedzaam
het licht schuttend, ontstak ze de kaars, die ze gedrukt had in den kleinen koperen
kandelaar, zette dien voor het beeld op de latafel, knielde neêr en bad. Vroom gebogen
liet ze de kralen van haar rozenkrans glijden tusschen haar vingers. Flikkerend
weêrkaatste nu het lichtje in het porceleinen wijwater bakje in de bedsteê en in twee
groote donkere oogen, die waakten. Moeilijk, stijf van 't geknield liggen, richtte
H a n n e zich eindelijk op, even omziend naar de bedsteê: ‘H a n n e , doe dat lichtje
maor uut, je hoeft veur mien geen koste te maoke’ zei het oudje. ‘'t Is veur S i n t
A n t u n n i s moeder,’ en zonder aan haar wensch te voldoen, met een ‘gauw gaan
slaope’ sloot ze zacht de deur achter zich.
Grootmoeder tuurde naar het lichtje en naar het beeld. Menig kaarsje had ze zelve
ontstoken voor haar heilige in dagen van angst en nood, menig gebed had hij verhoord.
Had ze hem niet een offer beloofd toen H a n n e zoo slecht lag na J a n 's geboorte....
daar lagen ze geknakt nu, de bloemen die ze hem had gebracht. Wat had ze vaak
voor W i l l e m gebeden toen hij op zee was; W i l l e m haar jongste. Nog voelde ze
wat ze geleden had toen men haar zeide dat hij geteekend had voor de Oost, geteekend
voor tien jaar. Nu zou hij komen over een paar maanden met verlof... maar zij zou
er niet meer zijn. Wat zou hij zeggen als hij haar niet meer vond? Dood.... neen bang
was ze niet, en toch.... slapen.... neen, ze moest er aan denken.
De kaars was ten einde. Even hoog oplichtend zonk het vlammetje weg in den
kandelaar. Maar 't werd niet donker in de kamer, lichter leek het nu het geele schijnsel
niet meer viel op de gordijnen, waarin door het maanlicht de vensterruiten scherp
stonden afgeteekend. Ze kon alles in de kamer onderscheiden. ‘Kaol, die leêge plek
boven de latafel... S i n t A n t u n n i s het ie niet aongeraokt... de dood...die zal der
blieve staon as ik weg bin’...peinsde ze. Al zag ze 't nu niet, ze wist toch dat hij niet
zoo mooi meer was als toen ze jong was, de kleuren waren verbleekt
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en het fijn gevormde hoofd was bruin aangeslagen, maar voor haar was hij nog even
goed.... En als gaande aan zijn hand doorliep ze het lange leven dat achter haar lag.
Zoo vloden de uren voorbij, viel de tijd haar niet lang. Maar van lieverlede werd het
duister, de maan ging onder - ze zag niets meer. Toen kwam op eens weêr de dood
haar voor den geest... zou ze hem zien als hij kwam.... 'm hóóren.... Onwillekeurig
sloot ze de oogen, zien wilde ze 'm niet. Ze keerde zich om naar den muur. Op die
zij' slapen kòn ze niet, dan kreeg ze 't benauwd.... maar nu sliep ze toch niet, stil lag
ze, doodstil. De klok in de keuken hoorde ze tikken, anders niets....tik, tik volgde ze
den slinger in zijn eentonigen gang.... totdat ze 'm niet meer hoorde, wegdroomend....
Plotseling met een schok ontwaakte ze, daar was hij... ze hoorde zijn stap, voelde
zijn druk op haar borst... hij hield haar keel omvat, zijn harden greep....zij snakte
naar adem, worstelde....maar toen ze de oogen opsloeg was er niets: buiten werd het
licht.
J a n was de trap afgegaan, de trap vlak boven grootmoeders bedsteê. Hij wilde vroeg
naar de kerk, vroeg op het ijs.
Vlug liep hij over den harden weg, het luidde van den toren, uit de ramen van de
kerk straalde licht. Bij de kerkdeur stond veel jong volk in druk gesprek, zoolang
mogelijk buiten blijvend met de handen in de zakken, de kragen opgezet. Toen ze
het orgel hoorden traden ze binnen; hun geschuifel, 't verzetten van stoelen stoorde
de vromen in hun bidden, onder gestadig prevelen keerden sommigen het hoofd om,
niet gewend aan zulk een toevloed van jonge mannen in de vroege mis.
Toen ze de kerk verlieten was de zon nog niet boven de kim, als een dichte sluier
gespreid over het veld, hing nog de nevel, die straks, verstijvend tot glinsterend
kristal, al wat ze aanraakte zou omkleeden met een tooi van smelteloos wit, scherp
omlijnend elke grasspriet, elk verdord blaadje, die de boomtakken zou maken tot
een kantwerk in de helder blauwe lucht.
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‘We kriegen ander weêr, de wiend is um,’ voorspelde men.
Maar dien morgen vroor het nog. Prachtig gezond ijs was het, zwart glanzend aan
den kant, wit opschilfrend in fijn poeder voor het snijdende staal, dat dunne strepen
groefde in den harden vloer.
J a n kwam den heelen dag niet thuis. Met een troep meisjes en jongens reed hij
over 't kanaal tot Apeldoorn. Ze hadden hem er graag bij, allen hielden van smids
J a n en op het ijs sloten allen zich aan. Zonder bezwaar reed de kandidaat notaris in
dezelfde rij met den timmermans zoon, dominé's K a r e l achter smids J a n .
Over zijn breede borst had hij den korten jekker dichtgeknoopt, de roode halsdoek
stak met een punt uit zijn zijzak en tintelend van blijde lust schitterden de donkere
oogen onder de zware wenkbrauwen.
Vooraan reed hij, de rechter hand op den rug, omvattend het têere handje van
F e m k e , zijn speelkameraadje van vroeger, nu zijn liefste. Hij hoorde haar achter
zich luchtig glijden over de baan, en op haar volgde een lange slier, hand in hand;
het ijs kraakte onder hun rhythmischen druk.
's Middags schaarden ze zich om de tafel. J a n naast F e m k e , in de volte van de
gelachkamer tóch met z'n beiden, meêdoende aan de pret om hen heen, tóch zich vrij
voelend samen. F e m k e plaagde hem terug als J a n haar plaagde, ze liet toe dat hij
zijn arm om haar leest legde, lachte guitig of bloosde even wanneer hij haar iets toe
fluisterde, lieve woordjes voor haar alleen.
‘Morgen weêr?’ vroeg ze vleiend. ‘Ik mag niet van vader,’ zei J a n .
‘Kom, vraag 't hem nog eens, zoo'n enkele keer.’ J a n schudde bedenkelijk 't
hoofd. ‘Durf je niet zonder vragen?’ ‘Neen,’ antwoordde hij kortaf.
F e m k e drong niet verder aan. Dicht bij huis, terwijl ze stil naast hem ging, drukte
hij het handje, dat in zijn arm rustte, vaster tegen zich aan. ‘F e m ,’ zei hij, ‘ik zal
doen wat ik kan, hoe laat mag jij?’
‘Mevrouw zal me wel laten gaan van tien tot twaalf, net als gisteren, maar langer
niet.’ J a n dacht dat hij
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't wel zou durven vragen, nu vader gezien had hoe hij den tijd inhaalde, gisteren
avond.... en hij beloofde.
't Huis hadden ze een langen dag gehad. Toen baas J a n s e n zijn zondagsche pak
had willen krijgen, zag hij den spiegel staan, omgekeerd tegen de latafel, en toen hij
dien had opgenomen begreep hij wat er gebeurd was. Het koord was wel wat
uitgesleten, maar niet gebroken: hij keek omhoog, bukte zich en raapte iets op van
onder de latafel... ‘verroest’... mompelde hij en met een nijdig gebaar wierp hij den
afgebroken haak het venster uit. Roest haatte hij als een kanker, die besmette en
verteerde het mooie harde metaal, zijn metaal... roest was zijn vijand. En aan nog
iets anders dacht hij... aan de schade van 't gebroken glas.
Zijn vrouw was al naar de kerk, en grootmoeder zat voor haar gebedenboek, waarin
ze al lang niet meer lezen kon, toch den bekenden text prevelend.
Baas J a n s e n stapte stevig door, 't gelui had al opgehouden, er was niemand meer
op den weg. Hij kwam te laat, bleef staan onder 't orgel. Hij was de eerste er weêr
uit, de eerste in de herberg, tegenover de kerk. Na 't eten sliep hij in de keuken bij 't
fornuis.
In de kamer brandde zondags de kachel, dan werd daar koffie gedronken, dikke
koffie met suiker. Dikwijls kwam er bezoek, maar op dien zondag kwam niemand,
alles was naar het ijs.
De beide vrouwen, tegenover elkaâr voor 't venster, tuurden naar buiten.
Grootmoeder had schik in de schaatsenrijders, meende telkens J a n te zien. Maar
J a n was lang voorbij; zijn moeder wist wel dat hij met F e m k e reed, altijd met
F e m k e , hij wilde 't niet laten. En toch zou ze nooit willen dat meester's F e m k e
zijn vrouw werd: baas J a n s e n schold haar ‘'n fien pöpke met witte händjes, die
niet werken kunnen, 'n juffie, dat veur den opschik lèft’... en was het dât nog maar
alleen, het ergste was tweëerlei geloof, F e m k e is protestant.
Nog een poos keek grootmoeder uit, toen werden de
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oogleden zwaar; ze kon ze niet meer ophouden, het hoofd knikte voorover, 't bleef
rusten op de borst.
H a n n e zag haar slapen. Ze was bleek, bleeker nog dan anders en onder de gesloten
oogen was het zwart; vast op elkaar gedrukt hield ze de kleurlooze lippen, wegzakkend
in diepe rimpels over den tandeloozen mond. Terwijl ze haar zoo zag bekroop haar
een gevoel van angst: als ze eens niet meer ontwaakte, als de dood haar eens wegnam,
zoo, in den slaap.... vreeselijk zou het zijn, sterven zonder biecht, zonder communie...
neen, zóó zwaar zal de baas niet gestraft worden, dacht H a n n e .
De koffie verkwikte het oudje, ze werd er klaar wakker door.
Het vuur brandde al in de smederij toen H a n n e 's Maandag's naar de vroegmis
ging. Snel volgden de hamerslagen op elkaar, om beurten van vader en zoon.
J a n had nog niets gevraagd, hij durfde niet. Toch wou hij niet gaan zonder vragen,
al wist hij dat vader met H e n d r i k op karrewei zou gaan, straks.
Hij zag ze voorbij komen, jongens en meisjes met schaatsen in de hand.
De kandidaat notaris bleef even staan. ‘Ga je niet meê J a n ?’ vroeg hij. ‘'t Kan
niet lijen van daag,’ antwoordde J a n .
‘Kom, je vader zal je wel vrij af geven, 't is voor 't laatst van daag.’ Baas J a n s e n
hamerde dat de vonken omhoog spatten.
‘Allo baas, het dooit, morgen is 't gedaan.’
‘Des te bèter.’
Toen drukte de kandidaat zijn pelsmuts vaster op het hoofd en met groote stappen
liep hij de anderen achterna.
‘Maondag-houers,’ schimpte baas J a n s e n .
De kachels waren klaar, mooi zwart met blank gepoetste randen stonden ze op
den wagen. H e n d r i k duwde, de baas liep er naast. Geen vermaning, geen verbod
sprak hij, maar wantrouwend keek hij om bij 't omslaan van den hoek, vast besloten
straks te zullen komen, onverwachts.

Onze Eeuw. Jaargang 3

527
Even tien uur... daar was ze... F e m k e . ‘He J a n ,’ zei ze teleurgesteld, ‘ga je niet
meê?’ ‘Nee hoor, ik ga niet.’
‘Dan ga ik ook niet.’ Ze bleef nog even staan. ‘J a n , kun je van avond niet een
uurtje langer doorwerken?’ J a n aarzelde.
‘Ja? Doe je 't?’ vleide ze. En J a n gooide den hamer nêer, schoot zijn jekker aan
en liep met F e m k e meê.
Met kleine pasjes trippelde het tengere figuurtje naast den forschen jongen man.
‘De anderen zijn al om negen uur gegaan,’ zei J a n .
‘Laat ze maar gaan,’ lachte F e m k e , ‘ik heb niemand noodig as jou.’ J a n
glunderde op, zijne laatste bezwaar vlood heen.
Het ijs was al niet mooi meêr, groezelig en week, nat aan den kant, maar 't was
lekker in de lucht, zuiden wind met een helder zonnetje. F e m k e zat op de helling
en liet zich door J a n de schaatsen aanbinden. ‘Maak voort,’ zei ze, ‘daar komen ze
aan!’ en met de hand boven de oogen tuurde ze, verblind door 't kaatsende licht in
de plassen.
Klaar was ze, nu hij. Staande bond hij aan, terwijl F e m k e op en neêr gleed;
dichterbij kwam de lange slier; J a n hoorde ze komen; haastte zich, ‘Jan!’ riep
F e m k e . Hij richtte zich op, 't flikkerde in zijn oogen, onvast nog op de schaatsen
wilde hij uitwijken... F e m k e zag den voorrijder bonzen tegen hem aan, hij sloeg
achterover. Even zag hij nog licht.... toen niets meer. Als een blok bleef hij liggen.
F e m k e snelde toe. Groote verwarring was er in de lange rij: de voorrijder was
op de been gebleven, maar door den schok waren er drie uitgegleden, joelend en
schaterend, over elkander buitelend, kwamen ze neer. De anderen hielden vast, in
een wijden cirkel draaiden ze bij.
F e m k e knielde naast J a n neêr, ze riep hem; hij verroerde zich niet. Toen namen
twee jongens hem voorzichtig op en legden hem op den kant. ‘Hij is leelijk gevallen’
zei er een. ‘'t IJs kraakte’ beweerde een ander. ‘Hij is op zijn hoofd terecht gekomen,’
zei de kandidaat. ‘Hersenschudding’ fluisterde iemand. F e m k e knoopte
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zijn jas los, streelde met de hand over zijn voorhoofd: ‘J a n , toe J a n ,’ smeekte ze
‘wat scheelt er aan?’ Hij sloeg de oogen op. Langzaam keerde 't bewustzijn weêr,
neen pijn had hij niet. F e m k e ondersteunde hem toen hij poogde zich op te richten;
't duizelde hem. In haar arm geleund rustte hij, zittend op den grond. Toen stak hij
de handen uit, men hielp hem op de been. Voetje voor voetje brachten ze hem naar
huis.
Dicht bij de smederij kwam baas J a n s e n hen tegen. Met een rood hoofd, de
vuisten toegeknepen was hij de smederij uitgegaan; naar 't ijs wilde hij om den jongen
te halen. H a n n e hoorde hem vloeken, ze vreesde een hevig tooneel.... keek hem
na. En op den weg naderde langzaam de stoet.... H a n n e zag haar man staan blijven...
terugkeeren....
J a n .... ze vloog naar buiten.
‘'t Is niets moeder’ zei hij en zich vermannend liep hij ongesteund met haar meê
naar huis. F e m k e zag ze samen binnen gaan. Zij durfde niet, ze was bang voor den
baas.
Nadat J a n een poos stil had gezeten kwam hij bij. Baas J a n s e n was zwijgend
weêr aan het werk gegaan. Tegen twaalf uur kwam H e n d r i k thuis, hij had hooren
zeggen dat J a n een ongeluk had gehad, en voor dood was weggedragen. ‘Dat mekeert
er nog aan’ zei den baas spottend, ‘nee heur, zóó erg is et niet, maor J a n het zien
verdiende loon, hij het er veureers genoeg van.’ Aan de deur stond een van de
schaatsenrijders: ‘Hoe gaat 't?’ vroeg hij. ‘Bèter’ zei de baas.
‘'t Was anders om van te schrikken.’ ‘n Goeie les veur maondaghouers,’ klonk het
tusschen 't werken door.
J a n zat meê aan tafel, maar hij at niet.
Grootmoeder had het beste stukje op zijn bord gelegd: hij roerde 't niet aan: ‘Nog
duuzelig’ zei hij, toen ze hem drong tot eten ‘straks’. H a n n e nam de tafel af, alleen
voor J a n liet ze een bord staan. Ze stoorde hem niet. Als in de verte hoorde hij de
geluiden in de kamer, het rammelen van de borden, het stoken in 't fornuis. Vreemd
suisde 't in zijn ooren .... 't was alsof er iets klopte in zijn
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hoofd, altijd weêr, nauwelijks voelbaar als een droppel, die lekte .... hij sloot de
oogen...'t hield niet op.
Grootmoeder sloeg hem gade, telkens over haar bril heenkijkend.
Op eens zag ze het hoofd slap op zij buigen, zinken op den schouder. Ze schoot
toe, ondersteunde hem. Hij zag haar aan, even maar: ‘'t Was veur mien’ zei hij nog.
Men droeg hem in de kamer, legde hem in grootmoeders bedsteê. Pas lag hij daar of
een vale kleur spreidde zich over het strakke gelaat, 't klopte niet meer .... 't was
gedaan. H e n d r i k was al weg, naar den dokter ‘Hij sterft’ zei grootmoeder. H a n n e
keek haar aan, ongeloovig - toen, in radelooze angst, liep zij heen.
Naast de bedsteê zat baas J a n s e n , diep verslagen. De dokter kwam, onderzocht...
‘te laat’ zei hij ‘schedelbreuk.’ Het was den baas als stiet hij hem op de borst, 't
bonsde hem tot boven in de keel.
Over den weg ijlde ze voort. Men had haar gezegd dat de pastoor naar een zieke
was, een heel eind ver. Men bood haar aan hem te laten halen, er zou wel iemand te
vinden zijn, maar ze kon niet wachten. ‘Hij sterft’ ... dat jaagde haar voort.
Met haastigen tred liep de pastoor met haar meê, hij kon haar niet bijhouden. Zij
bad hem om nog meer voort te maken; hij kón niet. ‘Hij sterft, heer pastoor,’ smeekte
ze. Maar de adem schoot hem te kort. Ze zag hem staan blijven, diep ophalen, 't hoofd
schudden. Toen, in machtelooze wanhoop, snelde ze hem vooruit.
De dokter trad haar te gemoet; in zijn oogen las ze wat hij zeggen moest. Wezenloos
staarde ze hem aan, haar kracht was gebroken, haar geest werd verduisterd. ‘Neen’
riep ze, toen hij haar bij de hand nam, ‘neen’ gilde ze... Ze zag 't weêr, den spiegel
die wankelde, die neêrklaterde op den grond en ze zag den dood....
Men bracht haar bij de kinderlooze buren, die haar verpleegden - ze liet 't zich
doen, maar ze wilde niet naar huis.
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Toen de zon onderging luidden de klokken. Voor de vensters bij den smid waren de
luiken gesloten, de deur stond op een kier. Buren en vrienden gingen er binnen,
jongen en ouden. Ze kwamen bidden bij den doode, hem uitgeleiden op den donkeren
weg naar 't onbekende land.
Op de tafel voor de bedsteê brandden kaarsen en lag het boek waaruit baas J a n s e n
vóórbad. Anderen hadden 't voor hem willen doen, maar hij had 't zich opgelegd als
een daad van verzoening, van boete. Zijn stem klonk dof, zwààr schenen de woorden,
zoo moeilijk volgden ze elkaar. Op eentonig gonzenden dreun vielen telkens de
anderen in... ‘bid voor ons, Amen’.
Zwijgend schuifelden ze allen heen.
Toen het nacht werd klom baas J a n s e n den smallen trap op naar den zolder, hij
zou slapen in J a n 's bed, grootmoeder in het zijne. Maar grootmoeder liet haar jongen
niet alleen. Gedoken in haar wollen doek zat ze bij hem. Weêr scheen de maan naar
binnen, lichtend over haar hoofd in de bedsteê. Achter haar, op de latafel stond Sint
A n t u n n i s ; ze had hem in stilte verweten dat hij H a n n e 's bede had verhoord...
‘och had ie mien maor laote gaon, mien lieve, beste jong’ schreide ze.
Voor de begrafenis werd niets gespaard, het huis was vol menschen. H a n n e was
weêr thuis, ze zag alles gebeuren alsof 't haar niet aanging, ze liet grootmoeder
bedrijvig heen en weêr gaan, maar hielp niet meê; zelfs lette ze niet op dat de oude
vrouw gekleed was in een nieuwe zwarte japon ... De buren hadden die wèl gezien,
ze zagen alles, óók dat baas J a n s e n in twee dagen was vergrijsd.
Langzamerhand kwam ze toch tot bezinning, helaas, om opnieuw te lijden. Dat J a n
zonder cummunie gestorven was, martelde haar dag en nacht. Al wat de pastoor haar
zeide of voor haar deed, vermocht haar niet te troosten.
F e m k e verlangde er naar haar te spreken. Ze had niet meegedaan aan het ‘peelen,’
het opsieren van het lijk.
Andere meisjes hadden het getooid, ze hadden haar
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verteld hoe ze fijn uitgeploozen watten met zilveren loovers bestrooid, gelegd hadden
om het hoofd, witte bloemen in de saamgevouwen handen. F e m k e had haar J a n
niet meer gezien, toen durfde ze niet binnengaan. Maar nu hij weg was, waagde ze
't.
‘Mag ik binnen komen?’ vroeg ze, toen ze H a n n e voor 't venster zag, zondag's
middags.
H a n n e deed de deur voor haar open; langs den baas die zat te slapen, volgde ze
haar naar binnen.
F e m k e zocht naar woorden. Ze nam H a n n e 's handen in de hare, en volgend
den drang van haar kinderlijk gemoed, kuste ze haar.
H a n n e ontroerde, - 't was heel lang geleden dat iemand haar had gekust ... ze
schreide. F e m k e zat stil bij haar, wachtend tot 't voorbij was. Toen luisterde ze
naar H a n n e 's klagen over dat vreeselijke, dat sterven in ongehoorzaamheid, in
schuld.
‘Schuld’ zei F e m k e , ‘mijn schuld was het, ik heb hem overgehaald; hij had neen
gezegd.’
H a n n e staarde haar aan.
‘Hij zou niet gegaan zijn als ik hem niet had verleid,’ ging ze voort, ‘ik heb schuld...
had ik hem maar aan zijn werk gelaten’... snikte ze. H a n n e zag haar bitter verdriet.
Voor 't eerst erkende ze dat het arme kind evenveel verloren had als zij - haar J a n ...
't geluk van haar leven. ‘Was hij maar in den hemel,’ zuchtte ze.
‘In den hemel is hij’, zei F e m k e haar door haar tranen heen aanziende, vol
vertrouwen ‘zou God hem buitensluiten?’
‘Hij is gestorven zonder communie, onverzoend met zijn vader, onverzoend met
God,’ sprak H a n n e .
‘Heeft zijn vader hem vergeven?’ vroeg F e m k e .
H a n n e knikte.
‘Gelooft u dan dat God onbarmhartiger is dan baas J a n s e n ?’
Voor 't eerst werd het licht in H a n n e 's gemoed, en geloofde ze meê met 't blij
gelooven van F e m k e .
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Organisatie en Loonsverhooging
Door Jhr. Mr. H. Smissaert.
De arbeidsgeschillen der vorige maanden hebben door heel het land eene groote
emotie gewekt: men heeft gezien wat men niet of nauwlijks gebeurlijk achtte en men
heeft ervaren welke macht de organisatie der arbeiders, als bij overrompeling zich
werend, kon uitoefenen. Bij velen is door de waarneming dier feiten een zekere
ongerustheid ontstaan, die zich uitte in de vraag: waar gaan wij heen, wanneer de
werklieden onder de leus der solidariteit aldus aan allen de wet kunnen stellen?
Vooral de wijze waarop door de ‘georganiseerde’ werklieden werd opgetreden,
scheen sommigen te doen duchten dat wij stonden aan den vooravond eener revolutie,
welker gevolg zou zijn dat in de toekomst de arbeidersvoorwaarden bepaald werden
door den werkman, of liever door het bestuur der federatie.
Of zoodanige staat van zaken denkbaar is, met die vraag hield men zich veelal
niet op. De verbijsterende feiten maakten te veel indruk, dan dat voor dergelijke
theoretische bespiegeling tijd of lust overbleef. Toch is en blijft de boven gestelde
vraag de hoofdzaak. Zeker, wat is voorgevallen, was van overgroot belang, doch
vooral als maatstaf van hetgeen de zich solidair verklarende arbeiders wel meenden
te kunnen bereiken. Of die meening terecht
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of ten onrechte gekoesterd werd, daarop vooral komt het aan. De uitwendige
verschijnselen, de feiten gaan voorbij; zij worden ‘geschiedenis’; maar de gezindheid
blijft. Leefde en leeft bij vele werklieden in ons land de overtuiging, dat hun
organisatie - mits krachtig, mits altijd staand in het teeken der ‘solidariteit’ - duurzaam
betere arbeidsvoorwaarden bedingen kan, ook al meenen de werkgevers dat zoodanige
voorwaarden niet (of niet thans reeds) kunnen worden toegestaan? Er zijn tal van
uitspraken der leidslieden van de arbeiders, er zijn ook tal van demonstraties, die er
op wijzen dat zoodanige voorstelling van wat bereikbaar is, bij vele werklieden had
postgevat en nog hun deel is. En ook van het publiek schenen en schijnen velen
geneigd te gelooven dat ‘organisatie’ en ‘solidariteit’, zoo ze beide maar sterk genoeg
zijn, inderdaad de wet zouden kunnen stellen in Nederland.
In het onderstaande zal gepoogd worden deze ‘vraag van den dag’ nader te
beschouwen, door na te gaan door welke redeneering de arbeiders, wier optreden in
de laatste maanden zoo groote beroering wekte, gekomen zijn tot het besef van het
gewenschte hunner organisatie, van de noodzakelijkheid der solidariteit; daarna zal
worden onderzocht welke grenzen gesteld zijn en welke behooren gesteld te worden
aan de werking der solidaire organisatie. Bij de beschouwing dezer vragen zal de
zaak bezien worden uit een economisch oogpunt; - zoodat voor quaesties als b.v. een
wettelijk verbod van werkstaking geen plaats is binnen het kader van dit opstel.
Welke gedachte ligt ten grondslag aan het telkens herhaald beroep op den
onafwijsbaren eisch der organisatie en der solidariteit? Deze: de enkele werkman
staat economisch zwak tegenover den patroon. Waardoor zwak? Doordat - gelijk
reeds in 1889 door Mr. J. O p p e n h e i m (‘De wet van 5 Mei 1889, enz,’ Groningen,
1889 blz. 10 en 11) gezegd en door Mr. H.L. D r u c k e r in zijn Memorie van
Toelichting (§ 1) tot zijn ontwerp-arbeidscontract met instemming herhaald werd de ‘arbeid’ een waar is van
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zeer bijzonderen aard: ‘Iedere andere waar kan voor korteren of langeren tijd in
voorraad gehouden worden, zonder dat zij aan kwantiteit of kwaliteit verliest. Alleen
met den arbeid is dit niet mogelijk. Hij kan geen oogenblik onaangewend blijven
zonder tegelijk gedeeltelijk te zijn verspild. De arbeid van heden kan niet na heden
nog worden verkocht, want morgen zal hij hebben opgehouden te bestaan. Aan deze
eigenaardigheid van den arbeid, die de stelling der arbeiders, vergeleken bij die der
werkgevers, verzwakt, paart zich deze andere, dat wie van het verkoopen van
handenarbeid moet bestaan, in den regel niets anders heeft dan dezen arbeid om van
te leven’. (Aldus Mr. J. O p p e n h e i m t.a.p.) S c h m o l l e r had reeds in 1874,
B r e n t a n o in '77 op deze ‘bijzondere eigenschappen’ van den arbeid als ruilwaar
met nadruk de aandacht gevestigd, gelijk Mr. D r u c k e r (t.a.p.) ons herinnert.
Zoo stond dan sedert jaar en dag vast dat bij de arbeidsovereenkomst ‘steeds, bijna
zonder uitzondering, dezelfde partij de zwakke is’ (Mr. D r u c k e r t.a.p.). En in
allerlei toonaarden is die stelling den werklieden ingeprent, is hun voorgehouden dat
zij, zwakken, slechts dan sterk zouden staan tegenover den patroon, wanneer zij zich
vereenigden. Eerst als allen weigerden de voorwaarden aan te nemen, die voor elk
hunner onaannemelijk waren, doch die elk hunner - alleen staande - op straffe van
broodsgebrek tòch wel zou moeten aannemen; - eerst dan, maar dan ook zeker,
zouden voor allen gunstiger voorwaarden kunnen worden afgedwongen. Vereeniging
dus, om in eendracht macht te vinden. Maar dan moest er ook de meest volkomen
eendracht zijn; dan moest er geen bres kunnen geschoten worden in de muren der
verbondenen. Weigerden niet allen, maar slechts sommigen - al vormden die
sommigen ook de meerderheid - de aanneming van werk tegen ongewenschte
voorwaarden; bleken enkelen bereid toch te arbeiden voor loon, dat niet overeenkwam
met de eischen der vereenigden; dan kon de patroon vrij lachen om hun weigering.
Wat deerde het hem of zij onwillig bleven, wanneer maar het werk gedaan werd voor
het
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door den patroon bepaalde loon! Zou de werkgever tot toegeven worden gedwongen,
dan moest het dus onmogelijk zijn dat ook maar één man met de eischen der
vereenigde arbeiders de hand lichtte. Wie dat onderstaan dorst, was een verrader van
de goede zaak: was het niet zijn schuld als allen toch weer zwak stonden tegenover
den werkgever?
Consequent leidde deze gedachte tot een strijd op leven en dood tegen de
‘onderkruipers’, d.i. tegen hen, die niet weigerden het werk te doen op andere dan
door de vereenigde werknemers gestelde voorwaarden. Consequent moest deze
gedachte ook leiden tot vereenigings-dwang voor de arbeiders, tot een verbod aan
werklieden om zich te houden buiten de organisatie, die voor allen het hoogere loon
zou weten te verkrijgen. Doch daar zoodanige vereenigings-dwang langs directen
weg niet kon worden uitgeoefend, moest wel langs indirecten weg beproefd worden
hetzelfde resultaat te bereiken. Den werkgevers moest worden aangezegd dat een
‘georganiseerde’ arbeider niet kon en niet wilde en - krachtens besluit der organisatie
- niet mocht werken met een niet ‘georganiseerden’, met een ‘onderkruiper’.
Maar wanneer de patroon, aldus gesteld voor de keuze òf alleen ‘georganiseerden’
òf alleen niet-‘georganiseerden’ in zijn dienst te nemen, dan verkoos den arbeid zoo hem dat mogelijk was - alleen te doen verrichten door hen, die in hun beslissing
over de aanvaarding van zeker werk voor zeker loon niet gebonden waren door het
votum eener vakvereeniging? Dan lag het geheele gebouw, dat ‘Eendracht maakt
macht’ als gevel-opschrift vertoonde, toch weer in puin! Dan waren de bordjes
verhangen en waren de ‘georganiseerden’ werkloos en konden toezien hoe de anderen
wel lager loon kregen dan door de georganiseerden was geëischt, maar althans loon,
terwijl zij op straat stonden zonder werk, zonder eenig loon. Wilde dus de patroon
zich niet voegen naar den wensch, dat hij alle niet-georganiseerden uit zijn
onderneming zou verbannen, dan moest er iets anders op worden gevonden. En wel
dit: aan georganiseerde arbeiders in een a n d e r bedrijf,
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hetwelk met het eerstbedoelde in verband stond, moest worden verboden
werkzaamheden te verrichten, welke ten goede zouden komen aan de onderneming,
waarin ‘onderkruipers’ werden gebezigd. Zoo zou dan toch die onderneming worden
gedwongen, gedwongen door een boycot van daar buiten staande werklieden, om
toe te geven aan de eischen der georganiseerden.
Maar wat, wanneer de patroon in het a n d e r e bedrijf niet gedoogde dat zekere
door hem opgedragen werkzaamheden niet werden verricht? Welnu, dan moest in
dat bedrijf de staking geproclameerd worden, om van dien patroon te verkrijgen, dat
hij geen werkzaamheden ten behoeve der eerstbedoelde onderneming verlangen
zou....
Men kan zeggen dat de groote beroering op het gebied van den arbeid, waarvan
ons land in de laatste maanden het schouwspel gegeven heeft, haar grond vond in de
gedachten-reeks, die boven werd aangeduid. De stelling, die toen als uitgangspunt
is aangenomen, kan aldus worden geformuleerd: de solidariteit der georganiseerde
arbeiders moet tot het uiterste worden doorgevoerd, opdat betere voorwaarden door
hen worden bedongen, - waarbij dus stilzwijgend werd vooropgesteld dat langs den
weg dier tot het uiterste doorgevoerde solidariteit betere voorwaarden door de
werklieden kunnen worden bedongen.
Maar waarheen leidt en wat beteekent de consequentie der solidariteit? Men heeft
reeds gezien dat in naam van dit beginsel spoorwegbeambten weigerden wagens te
rangeeren voor een - gelijk het heette - ‘in staking liggend’ veem. Het is duidelijk
dat met even veel of even weinig goed recht de brievenbestellers zich met de
veem-arbeiders één hadden kunnen verklaren en daarin grond hadden kunnen vinden
om te zeggen: brieven voor de directie van dat veem mogen en willen wij niet
bestellen. Dezelfde houding had volkomen logisch in dien gedachtengang ook door
telegrambestellers kunnen zijn aangenomen. De huurkoetsiers hadden kunnen
uitmaken dat zij niemand mochten en wilden rijden naar het kantoor der directie van
het veem. En zoo ad infinitum.... Tot welke buitensporig-
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heden het gesol met het begrip ‘solidariteit’ in de praktijk werkelijk reeds geleid
heeft, bleek trouwens uit het feit dat neringdoenden uit Durgerdam en naburige
gemeenten, die hun waren in Amsterdam plachten te slijten, met boycot bedreigd
werden, omdat.... h u n m e d e b u r g e r s als ‘onderkruipers’ dienst deden!
Waar is de grens dier solidariteit? Wie zal die grens bepalen? Het antwoord is
bekend: de solidariteit is in beginsel en behoort, naar den wensch der georganiseerden,
practisch ook te zijn: internationaal. Tot de ‘proletariërs v a n a l l e l a n d e n ’ is het
wachtwoord uitgegaan: ‘vereenigt u’! Vereenigt u, niet slechts in ‘landelijke’ comité's,
maar op internationalen grondslag, dan alleen zult gij den toestand beheerschen. En dit is theoretisch-juist geredeneerd. Denkt men zich in het beginsel der solidariteit
nog verder in, dan menigeen naar aanleiding der jongste geruchtmakende feiten reeds
heeft gedaan, dan beseft men dat zelfs een staking van alle arbeiders in Nederland stel zij ware mogelijk - wel schier ondenkbare stoornis zou doen ontstaan en tot
tijdelijke inwilliging hunner eischen zou kunnen leiden, maar toch op den duur elk
blijvend effect zou missen, wanneer niet ook in de aangrenzende landen alle productie
stilstond, terwijl ook daar zoodanige totale, althans eenigszins duurzame stilstand
der productie alleen dan mogelijk zou zijn, wanneer ook over de grenzen dier landen
aan de voortbrenging een einde gemaakt was.
Doch - stel dat alle arbeiders ten onzent ‘georganiseerd’ waren - is dan een
algemeene werkstaking in Nederland practisch denkbaar? Wie aan de mogelijkheid
van zoodanige algemeene staking gelooft, ziet voorbij dat elke arbeider niet slechts
producent, maar op zijn beurt ook consument van het door andere arbeiders
geproduceerde is en dat dus ook alle werklieden als verbruikers ruimschoots hun
deel zouden krijgen in de algemeene ellende, door den geheelen stilstand der productie
veroorzaakt1).

1) Zoo begreep het ook de arbeiderskiesvereeniging Amsterdam III, die voor de agenda van
het congres der Sociaal-Democratische Arbeiders Partij (einde Februari) een motie indiende,
waarvan de aanhef luidde: ‘Het congres der S.D.A.P., overwegende dat het gewenscht is ten
opzichte van het begrip algemeene werkstaking klaarheid te brengen en het standpunt der
Ned. Soc.-Dem. te dien opzichte vast te stellen; acht de volstrekt algemeene werkstaking in
dien zin, dat alle arbeiders op een gegeven oogenblik den arbeid nederleggen, onbestaanbaar,
omdat zij elk bestaan, dus ook dat van het proletariaat, onmogelijk maakt....’
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Moet nu de werkstaking algemeen zijn - eigenlijk zelfs internationaal - om duurzaam
en blijvend effect te hebben; en is juist een algemeene werkstaking onuitvoerbaar; nu, dan schijnt het alsof het wapen der staking minder geducht is dan zich liet aanzien.
Maar ieder gevoelt wel dat een dergelijke bespiegeling nog geen antwoord geeft op
de nijpende vraag, die ten onzent op zoo onverwachte wijze aan de orde werd gesteld:
of toch niet betere voorwaarden door de solidariteit van de arbeiders in - laat ons dan
zeggen - een enkel bedrijf kunnen worden bedongen1). Het zou immers, afgezien van
elke internationale, of zelfs maar algemeen Nederlandsche actie, kunnen zijn dat de
stoornis, door de staking in een geheel bedrijf veroorzaakt, zoo groot was, dat reeds
deswege toegeven aan de gestelde eischen onontkoombaar zou zijn. Bracht niet
inderdaad de spoorweg-werkstaking der allerlaatste Januari-dagen zoo ingrijpende
stoornis te weeg, dat daarin voor de directies der maatschappijen het motief tot
capituleeren gelegen was?
Zoo blijft dan de vraag zich stellen: in hoever kan de uiting van zoodanig
solidariteits-gevoel der werklieden van invloed zijn op de verbetering hunner
arbeids-voor-waarden? Deze vraag is in haar algemeenheid zeker niet voor een
categorische beantwoording vatbaar. Wel kan men veilig aannemen dat de
georganiseerden allicht geneigd zijn de beteekenis hunner organisatie in dit opzicht
te overschatten. Bij hen bestaat niet zelden de overtuiging

1) Dezelfde arbeiderskiesvereeniging, die de algemeene werkstaking naar het rijk der utopieën
verwees, overwoog in dezelfde motie ‘dat het daarentegen zeer goed tot de mogelijkheden
behoort, dat een werkstaking, die zich over een groot aantal takken van bedrijf uitstrekt,
middel zal zijn om groote maatschappelijke hervormingen te voltrekken....’.
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dat de patroon, die natuurlijk een ‘kapitalist’ is, wel toegeven kan aan de door hen
gestelde eischen, doch uit baatzucht en winstbejag niet toegeven wil. Van de winsten
der industrieele ondernemingen, in welker dienst zij werkzaam zijn, vormen zij zich
niet zelden schromelijk overdreven voorstellingen1). Hebben niet de leidslieden der
spoorwegbeambten hun al te voortvarende volgelingen gewezen op de magere
dividenden der spoorwegmaatschappijen om hun daarmee duidelijk te maken dat
aan den eisch der loonsverhooging, gelijk die door sommigen gesteld werd, althans
nu werkelijk niet kon worden voldaan? - Maar bovendien zien de werklieden al te
licht voorbij dat juist hun actie, vooral wanneer deze tot herhaalde werkstakingen
leidt, aan de onderneming, welke hun werk en loon bezorgt, zoo groote schade kan
toebrengen, dat het voortbestaan zelf der onderneming - en dus de zekerheid van
werk en loon voor de arbeiders - daardoor in de waagschaal wordt gesteld. Ook het
debiet eener fabriek bezit ‘bijzondere eigenschappen’ van dezelfde soort, als waarop
door Mr. J. O p p e n h e i m in zijn boven aangehaald werk ter zake van den arbeid
als ruilwaar de aandacht werd gevestigd. Men herinnere zich welke die bijzondere
eigenschappen waren: ‘Iedere andere waar kan voor korteren of langeren tijd in
voorraad gehouden worden, zonder dat zij aan kwantiteit of kwaliteit verliest. Alleen
met den arbeid is dit niet mogelijk. Hij kan geen oogenblik onaangewend blijven
zonder tegelijk gedeeltelijk te zijn verspild. De arbeid van heden kan niet na heden
nog worden verkocht, want morgen zal hij hebben opgehouden te bestaan...’ - Maar
wie gevoelt niet dat hetzelfde in meerdere of mindere mate ook het geval is met het
debiet, met de

1) Wanneer men in de Jaarcijfers (1901) nagaat de ‘belaste uitdeelingen’ der over 34
verschillende rubrieken verdeelde in Nederland gevestigde naamlooze vennootschappen,
dan bevindt men dat over een totaal van 1011½ millioen gulden gestort kapitaal dier 3192
vennootschappen (over 1900/1901) de ‘belaste uitdeelingen’, d.i. de dividenden bedroegen
bijna 55 ton, d.i. gemiddeld 5,44%. Over de vier vorige jaren bedroeg dit percentage respect.
5,66; - 5,88; - 5,80; en 4,80.
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relaties en connecties, met de bestellingen en verbintenissen van een industrieele
onderneming? De bestelling voor heden kan niet na heden nog worden uitgevoerd,
want morgen zal het goed als te laat geleverd worden geweigerd. De wellicht met
overgroote moeite en opoffering van vele kosten verkregen relatie wordt waardeloos,
wanneer door herhaalde werkstakingen (of zelfs een enkele) de verbintenis niet kan
worden nagekomen. De afnemer, die teleurgesteld wordt doordat hij niet of niet tijdig
ontvangt wat hij had gevraagd, wendt zich af van een zoo weinig betrouwbaren
producent en richt zich met zijn orders tot een anderen, elders, op wiens woord hij
bouwen kan omdat in diens onderneming geen storende woelingen voorkomen. - En
‘geen oogenblik onaangewend te kunnen blijven zonder tegelijk gedeeltelijk te zijn
verspild’ is geen bijzondere eigenschap alleen en bij uitsluiting van den arbeid als
ruilwaar; hetzelfde geldt van het kapitaal, dat vertegenwoordigd wordt door alles,
wat strekt om de productie in de fabriek mogelijk te maken - het beschikbaar
bedrijfskapitaal, de dure machines, de voorraad grondstoffen, de gebouwen -, welk
kapitaal renteloos ligt en dus ‘gedeeltelijk verspild’ wordt, wanneer en zoolang als
het werk wordt gestaakt.
Is er voor den arbeider vaak - niet altijd, doch vaak - geen keus; moet hij werk
aannemen om niet werkloos, d.i. broodeloos te zijn; - de zaak staat niet anders voor
den industrieel: ook hij moet dikwijls - niet steeds, doch dikwijls - werk doen
verrichten op voor hem ongunstige voorwaarden, om de fabriek niet te doen stilstaan,
d.i. achteruitgaan. Zoo het anders ware, zouden dan niet vele arbeidsgeschillen door
den patroon tot het einde toe worden uitgevochten; zou dan niet het verschijnsel, dat
de werkgever de eischen inwilligt, minder veelvuldig zich voordoen? Door de
noodzakelijkheid om met de productie, hoe dan ook, voort te gaan gedreven, moet
de ondernemer dikwijls wel toegeven, al weet hij ook dat de nieuwe regeling
onmogelijk bestendig kan blijven en een gevaar oplevert voor den bloei der
onderneming. Want hij weet ook dat, zoo
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hij doorvecht tot ‘the bitter end’, die bloei niet minder, meer wellicht, zal worden
geschaad.
Of de overweging van dit gevaar wel eens rijst bij hen, die meenen dat het maar
genoeg is zich krachtig te organiseeren, zich solidair te verklaren, om dan ook van
den patroon alles gedaan te kunnen krijgen? Een der feiten uit de jongste geschiedenis
heeft wellicht sommigen tot nadenken over deze zaken gestemd: de directie der
Westersuikerraffinaderij te Amsterdam heeft haren werklieden medegedeeld dat zij
na de werkstaking voor velen hunner geen arbeid meer had, omdat de orders uit
Engeland tengevolge der werkstaking waren uitgebleven.
Is het verklaarbaar dat derden hun vertrouwen ontzeggen aan de onderneming, die
telkens voor haar wanpraestatie de exceptie van overmacht door werkstaking opwerpt
en den afnemer, zelf door verbintenissen tegenover anderen gebonden, in groote
ongelegenheid brengt; - het is evenzeer verklaarbaar dat de industrieel zelf gewoon
raakt aan het denkbeeld, dat de leiding der onderneming voor hem niet meer een zoo
vaste bron van inkomsten oplevert als voorheen. De werkgever, die tot nog toe vol
vertrouwen in den voortdurenden bloei zijner zaak, de winst van het bedrijf niet in
effecten placht te beleggen, doch telkens weer die winst als nieuw kapitaal in de zaak
stak, zal, gewaarschuwd door de ervaring dat herhaalde troebelen den voortdurenden
bloei bedreigen, er toe overgaan de hem jaarlijks toevallende baten aan de industrie
te onttrekken en het rustiger bezit van meer solide fondsen te verkiezen boven een
steeds grooter aandeel in zijn eigen fabriek. Leidt het volgen van deze gedragslijn
tot mindere uitbreiding der nijverheids-ondernemingen; leidt het wantrouwen, dat
ook andere beleggers gaan koesteren, tot mindere geneigdheid van het kapitaal om
de industrie te steunen; dan moet noodwendig de werkman den nadeeligen terugslag
daarvan ondervinden. Hoe duurder het geld wordt, dat voor het drijven der zaak moet
worden opgenomen, des te meer stijgen de productie-kosten en - zoo de verkoops-
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prijs van het product gelijk blijft - des te minder loon zal den arbeider kunnen worden
gegeven.
En ligt ook niet deze opmerking voor de hand: dat de patroon bij de bepaling van
het loon noodwendig rekening moet houden met de concurrentie? dat een verhooging
der productiekosten, gevolg van meerder loon - zoo zij niet in mindering kan worden
gebracht van de ondernemerswinst, omdat dan het kapitaal zich uit de nijverheid zou
terugtrekken - wel gevonden moet worden in den verkoopprijs van het product; en
dat deze verkoopprijs door den werkgever niet willekeurig verhoogd kan worden,
omdat de bepaling daarvan wordt beheerscht door allerlei factoren, waarvan de meest
belangrijke onafhankelijk zijn van den wil des ondernemers?
Maar wanneer de werkgeefster is een gemeente, een provincie of de staat, die
verschillende werkzaamheden ‘in eigen beheer’ doet verrichten? Ja, dan komt de
vraag - in het midden gelaten de billijkheid van hooger loon - hierop neer: of de
belastingschuldigen, die het deficit van het bedrijf moeten dekken, in staat en bereid
zijn de meerdere kosten te betalen; en of de verbruikers van wat ‘in eigen beheer’
geproduceerd wordt, in staat en bereid zijn voor dat product een hoogeren prijs te
geven. Wordt door verhooging van het loon der werklieden in gemeentebedrijven
(b.v.) òf het product (gas, water, tramvervoer enz.) duurder, òf de gemeentelijke
belasting verzwaard, dan zal in het eerste geval de verbruiker gaan zoeken naar
goedkooper surrogaten, of streven naar zuiniger gebruik van het duurder geworden
product; in het tweede geval zal de zwaardere belastingdruk òf leiden tot
bezuinigingen der burgers in andere uitgaven, òf tot een exodus van hen, die niet
noodzakelijk in de duurdere gemeente moeten wonen, d.i. van de meest welgestelden.
En wanneer de werkgever een feitelijk monopolie bezit, gelijk voor sommige
lijnen elk der spoorwegmaatschappijen? Of wanneer de werkgevers te zamen een
monopolie bezitten, gelijk de spoorwegmaatschappijen hebben zouden, wanneer zij
voor gemeene rekening haar beider zaken gingen drijven?
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Ook dan valt de concurrentie als rem voor loonsverhooging weg. Maar dan blijft
toch over de noodzakelijkheid der afwenteling van de meerdere kosten op den te
vragen prijs (wanneer of voor zoover de bedrijfswinst niet met die meerdere kosten
kan worden verminderd). En waar nu de prijs, dus b.v. van het spoorwegvervoer,
verhoogd wordt, dreigt het gevaar dat de vraag naar dat vervoer daalt. Wordt niet
altijd gezegd dat niets zoozeer het reizen bevordert, als de goedkoopte van het
vervoer? En moet het dan ook niet waar zijn, dat, omgekeerd, hoogere prijzen dat
vervoer zullen doen afnemen? Blijft dit gevolg inderdaad niet uit, dan zullen de
inkomsten der onderneming dalen, dalen wellicht zoozeer, dat de hoogere loonen
niet kunnen worden gehandhaafd.1)
Zoo staat tegenover de eischen van den werkmanproducent ten slotte altijd de
verbruiker, die niet gedwongen kan worden het door loonsverhooging duurder
geworden product te koopen of die - bestaat er voor hem wel zoodanige dwang - dan
op zijn beurt dat verlies weer tracht te vergoeden door andere waren niet te koopen,
door bezuiniging hoe dan ook, waardoor mindere vraag naar de producten van
sommige bedrijven ontstaat. Want ook het geld van den verbruiker bezit, gelijk de
als ruilwaar beschouwde arbeid en gelijk het debiet eener fabriek, eene ‘bijzondere
eigenschap’; deze: dat het, heden voor zeker doel besteed, niet morgen voor een
ander doel kan worden uitgegeven! Uit dit feit, dat wel niemand zal willen
tegenspreken, vloeit voort dat de koopkracht van het publiek beperkt is; even beperkt
is ten slotte de mogelijkheid der hoogere prijzen wegens hoogere productiekosten,
die het gevolg zijn van hoogere loonen. ‘Ten slotte’, want wel kan door organisatie,
solidariteit, intimidatie, staking

1) Hierbij moet in het oog worden gehouden dat het personenvervoer in financieelen zin geen
hoofdzaak is voor de spoorwegondernemingen. Wat het goederenvervoer betreft, blijft altijd
de concurrentie van het transport langs de waterwegen over en de mededinging van de
buitenlandsche havens (Hamburg, Antwerpen), die onmiddellijk profiteeren zouden van een
verhooging der Nederlandsche vrachtprijzen.
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enz. een hooger loon, dan krachtens de economische wetten gegeven kan worden,
tijdelijk worden bedongen, maar straks doet zich een verplaatsing, een verschuiving
gevoelen: de afnemers van het duurder geworden product trachten goedkoopere
surrogaten daarvoor te verkrijgen; het debiet vermindert in evenredigheid tot den
verhoogden prijs; het verminderd debiet leidt tot geringere productie, waarvoor
minder arbeiders dan voorheen noodig zijn: er ontstaat een overmatig aanbod van
werkkrachten bij zeer flauwe vraag en onder de werking dier twee elementen daalt
het loon. De kringloop is voltooid; het kunstmatig verbroken evenwicht heeft zich
door de kracht der onafwendbare economische feiten hersteld. Of, kunnen de
verhoogde loonen zich handhaven doordat zij blijvend verhaald kunnen worden op
de duurdere prijzen der waar, die toch in gelijke mate als voorheen gevraagd wordt
daar zij onvervangbaar is; - nu, dan zoekt de verbruiker, wiens koopkracht beperkt
is, de noodwendige bezuiniging elders, waardoor depressie, werkloosheid en lagere
loonen in andere vakken ontstaan.
Gelooft men - wijl werkingen als deze niet altijd als met den vinger kunnen worden
aangetoond, niet met een a + b = c kunnen worden bewezen - dat zij daarom minder
reëel zijn? Wanneer men slechts uitgaat van dit zeer stellig feit: dat de koopkracht
der consumenten gebonden is binnen zekere grenzen; dan volgt de verdere reeks der
logische consequenties als een onverbreekbare keten van economische
noodwendigheden. Acht men dit alles ‘graue Theorie’? Men kieze een voorbeeld:
stel dat in een gemeente het standaardloon der huisschilders wordt verhoogd; het
schilderwerk wordt dus duurder. Wat zal nu iemand doen, die gewoon was zijn pand
op gezette tijden te doen verven? Zal hij eenvoudig de meerdere kosten betalen zonder
een oogenblik er over na te denken of hij niet in een of anderen vorm een compensatie
daavoor vinden kan? Het is niet waarschijnlijk: allicht heeft zoo iemand voor het
onderhoud van zijn huis een zeker bedrag bestemd, dat hij niet wil, niet kan
overschrijden zonder weer elders een
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bezuiniging te moeten zoeken. Hij zal dus òf overwegen dat de herhaling van het
schilderwerk, hetwelk hij geregeld placht te doen verrichten, wel met wat ruimer
tusschenpoozen kan plaats hebben - gevolg: mindere vraag naar den duurder geworden
arbeid; òf hij zal er toe overgaan andere werkzaamheden (b.v. behangen) hetzij wat
uit te stellen, hetzij na te laten - gevolg: mindere vraag naar anderen arbeid.
Zoo vindt dan altijd de kans op loonsverhooging, zelfs langs den weg der solidaire
organisatie, haar grens in de koopkracht der verbruikers. En deze stelling is in den
grond der zaak een tautologie. Want hooger loon beteekent: het geven van meer geld
dan voorheen voor dezelfde praestatie; dat meerdere geld moet worden opgebracht
door wie (indirect) de praestatie doet verrichten en moet betalen: den verbruiker; dat
meerdere geld kan alleen worden opgebracht door de verbruikers, wanneer... nu ja,
wanneer die verbruikers dat meerdere kunnen betalen. Op deze van-zelf-sprekendheid
komt men tenslotte altijd weer neer, hoe ingewikkeld ook de verschijnselen mogen
wezen, hoezeer indirect wellicht zich de werking van dit feit moge doen gevoelen,
hoe langen tijd het misschien duren moge eer er iets van die werking blijkt.
De verbruiker doet (indirect) de praestatie verrichten. Wel beschouwd is de
werkgever - in den gebruikelijken zin van het woord - niet meer dan een
tusschenpersoon tusschen de afnemers en de arbeiders, een tusschenpersoon, die
door bemiddeling van weer andere tusschenpersonen (grossiers, winkeliers) voor de
verbruikers doet vervaardigen, wat dezen wel wenschen te koopen. De werkgever,
de patroon, doet in zijne onderneming de werklieden datgene voortbrengen, wat door
de verbruikers wordt verlangd. Hij betaalt hen voor hun arbeid; zelf wordt hij betaald
voor zijn aandeel in de productie (de leiding en organisatie der onderneming). Maar
anderen betalen en zelf betaald worden kan hij slechts, voorzoover en zoolang als
de verbruikers voortgaan de in zijn onderneming vervaardigde waren te verlangen.
De eigenlijke ‘werkgever’ is de ver-

Onze Eeuw. Jaargang 3

546
bruiker; h i j g e e f t w e r k , d.i. doet arbeid verrichten ter vervulling van zijne
behoefte; hij weigert het geproduceerde te koopen, wanneer er hem te veel geld voor
gevraagd wordt; hij zoekt de goedkoopste markt; hij drukt de loonen doordat hij als
't ware eene publieke aanbesteding houdt voor de goedkoopste leverantie en doordat
hij, met zijn beperkte koopkracht, zooveel waar als maar mogelijk is voor zijn geld
wil hebben, zoodat hij de artikelen, die b.v. door loonsverhooging duur worden,
afwijst. Doch juist hij, de eigenlijke ‘werkgever’, bekommert zich niet om de eischen
der ‘organisatie’ en ontsnapt aan de pressie der zich solidair-verklarende werklieden,
welke pressie hij laat neerkomen op het hoofd van den directen werkgever, den
patroon, die maar zelf moet weten of hij de eischen der arbeiders kan inwilligen. De
andere ‘werkgever’, de verbruiker, zal dan later wel beslissen of hij ook op den
nieuwen grondslag nog arbeid wil doen verrichten! Want hij, wiens naam is ‘Publiek’,
hij, de niet-aansprakelijke, de onverantwoordelijke, heerscht als souverein in alle
fabrieken en werkplaatsen. Op zijn wenk snorren de raderen of staan zij stil; op zijn
woord wordt een nieuw product, waarvoor nieuwe, dure machines noodig waren,
vervangen door een nog nieuwer, waarvoor nieuwere, duurdere machines onmisbaar
zijn; op zijn bevel wordt van elders aangevoerd wat hier te duur is. Hij, d.w.z., gij
en ik, wij allen, de verbruikers-‘werkgevers’, bepaalt in hoogste ressort ook de loonen,
waarvoor hij wil laten werken. En komen nu de arbeiders met een eisch van hooger
loon, dan antwoordt de drie-eenheid Publiek-‘werkgever’-verbruiker: dit duurder
goed koop ik niet; het gaat mijn kracht te boven....
Men moet hierbij bedenken dat, gelijk ook boven reeds werd opgemerkt toen de
mogelijkheid eener algemeene werkstaking werd besproken, ook de arbeider zelf
verbruiker is.... ‘Nu juist’, zoo redeneeren velen, ‘daar hebt ge het punt genoemd,
waar het op aankomt. Ook de arbeider is verbruiker; verhoog zijn loon, vermeerder
daardoor zijn inkomen en gij breidt daardoor de koopkracht eener breede schare
verbruikers uit’. Inderdaad? Laat
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ons zien wat hiervan is. Het meerdere loon, den werklieden gegeven, moet worden
opgebracht door de (overige) verbruikers; de som, het totaal der koopkracht van heel
het volk, van alle verbruikers, neemt dus niet toe door wat slechts is een verschuiving.
Wat de een meer krijgt, zooveel minder bezit de ander; samen hebben zij evenveel
als voorheen, kunnen evenveel besteden. Ook evenveel koopen? Zou de koopkracht
der arbeiders toenemen in gelijke mate als hun vermeerderd inkomen? Dit kon slechts
dan het geval zijn, wanneer de prijs der waren gelijk gebleven was. Doch juist dit
zal zich onder zoodanige omstandigheden niet voordoen. Want loonsverhooging
beteekent prijsverhooging, niet gelijkmatig, niet over heel de markt, niet b.v. of
nauwlijks voor die artikelen, in welker kostprijs het arbeidsloon slechts een zeer
onbelangrijke factor is, maar toch - ongelijkmatig en gedeeltelijk - een duurder
worden van allerlei producten. En waar nu de totale koopkracht der natie niet grooter
zou worden, doch gelijk blijven bij loonsverhooging; waar nu tevens de prijzen van
goederen zouden stijgen; zou de grens dier koopkracht eerder dan voorheen zijn
bereikt. Het is dus volstrekt onjuist te meenen dat loonsverhooging zou teweegbrengen
uitbreiding van de algemeene koopkracht der gezamenlijke verbruikers; de arbeiders
als verbruikers zouden voor het meerdere geld slechts weinig meer kunnen koopen
dan vroeger. Doch bovendien zou in een andere richting aan onze nijverheid, aan
onze volkswelvaart door een stijging der loonen een gevoelige slag worden
toegebracht. Want wij hier in Nederland leven niet op een onbereikbaar eiland, in
de behoeften van welks bewoners slechts door die bewoners kan worden voorzien.
Altijd ligt de buitenlandsche producent op de loer om, zoo het maar even kan, zijn
product aan te bieden tot iets lager prijs dan het binnenlandsch fabrikaat. Rijst nu b.v. door loonsverhooging onder de pressie der organisatie - de prijs van het hier te
lande vervaardigde, dan slaan de voortbrengers in de andere landen hun slag en
werpen hun goedkoopere waren op onze markt.... tot voordeel van ons verbruikend
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publiek, maar tot schade niet slechts van onze nijverheid in het algemeen, van onze
werkgevers, maar niet minder ook van onze werklieden, die het hoogere loon slechts
zoolang kunnen uitbetaald krijgen, als er werk te verrichten valt, d.w.z. als er debiet
voor het artikel te vinden is.
Protectie dan? Beschermende invoerrechten dus, ter wering van de buitenlandsche
mededinging, ter handhaving dus van de hooge prijzen, waardoor de hooge loonen
mogelijk blijven? Ja, zoo kan men (dat is immers de strekking en het aantrekkelijke
van een protectionistisch tarief!) de hooge prijzen, de hooge loonen handhaven; zoo
kan men den souvereinen verbruiker mores leeren; hem beletten altijd de goedkoopste
markt te zoeken; hem zijn zucht tot wat wij publieke aanbesteding der benoodigdheden
noemden, afleeren. Maar.... die verbruiker, welke aldus verhinderd wordt te doen
wat hij zijn voordeel acht, is: het publiek, is: het geheele volk; die verbruiker is dus
ook de werkman, wiens hooger loon hem niet baat als de prijzen van wat ook hij
behoeft gestegen zijn, zoodat hij van het meerdere geld niet meer kan koopen dan
voorheen! Maar immers wordt onder vigueur der bescherming de grens van de
beperkte koopkracht der verbruikers, die niet allen beter betaald worden, te eerder
bereikt met al den boven geschetsten nasleep van dit feit. En hoe zal het, wordt door
‘bescherming’ der vaderlandsche nijverheid het loon van den arbeid en de prijs van
het product hoog gehouden, met onzen uitvoer gaan? Zouden wij dan nog, in den
uiterst scherpen kamp der volkeren op de wereldmarkt, onze moeizaam veroverde
en gehandhaafde plaats kunnen behouden?
Zeker niet; immers bestaat tusschen de uitvoeren en invoeren van een land de
allernauwste betrekking; uitvoer is althans op den duur niet mogelijk zonder invoer
van gelijk bedrag. Beperk door uw beschermende rechten den invoer (die beperking
is immers het doel!) en ge beperkt tevens den uitvoer. Maar is dit zoo, - welke
onberekenbare en onherstelbare schade zou dan worden toegebracht aan onze
nijverheid, d.w.z. ook aan de arbeiders, van wie duizenden werken uitsluitend ten
behoeve van den export!
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Hoe men het keere of wende, een loonsverhooging, die niet strookt met de
economische wetten, is op den duur onbestaanbaar of is - wordt zij kunstmatig toch
gehandhaafd - schadelijk voor den werkman. Heel de kracht der organisatie, al het
geroep om solidariteit als middel ter verkrijging van lotsverbetering, kan aan de
kracht van dit feit niets veranderen.
Men zou op grond van het bovenstaande een volkomen passieve houding tegenover
de arbeiders-organisaties kunnen verdedigen, aldus redeneerend: is het waar dat toch
de grens van het mogelijk resultaat dier organisaties bepaald wordt door de overmacht
der economische noodwendigheden; is het waar, dat vroeg of laat het tijdelijk en
kunstmatig verbroken evenwicht zich herstelt; - nu, dan kan men ook rustig toezien
zonder in te grijpen; waarom zou men in wat tòch vanzelf terecht komt zijn hand
gaan steken? - Doch wie dit zegt, ziet voorbij hoe dat terecht-komen niet geschiedt
zonder dat er offers vallen, vooral aan de zijde der werklieden; hoe niet dan door
schade en schande de economische wet eindelijk wordt begrepen en hoe
inderdaad-onherstelbare schade aan de volkswelvaart en aan de industrie, d.i. ook
aan de werklieden, wordt toegebracht, voordat het evenwicht zich heeft hersteld. De
boven meegedeelde ervaring der Wester Suikerraffinaderij spreekt hier meer dan
boekdeelen vol beschouwingen. Plicht kan het dus zijn, neen, is het, te voorkómen
dat de organisatie door haar te ver gedreven actie nadeel, blijvend nadeel toebrengt.
Plicht is het evenzeer er voor te waken, dat die actie niet eenige vrijheden, welke
gehandhaafd behooren te worden, vermoordt.
Onze grondwet waarborgt aan allen, dus ook aan de werklieden, de vrijheid, het
recht van vereenigen en vergaderen. Behoort zij aangevuld te worden met een
bepaling: dat men óók het recht heeft zich niet te vereenigen? In de laatste maanden
hebben zich feiten voorgedaan, die een vraag als deze wettigen. Ontkend is het recht
van den arbeider zich te houden buiten elke organisatie; ontkend
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zijn bevoegdheid zich niet solidair te verklaren met hen, die de alleen-zaligmakende
solidariteit als een nieuwe religie prediken; als schadelijke elementen zijn zij, die
niet de hoegrootheid van het loon, waarvoor zij zullen mogen werken, door het
bestuur der vakvereeniging wenschen bepaald te zien, uitgestooten, bedreigd,
geboycot. Die bejegening - het werd boven reeds opgemerkt - was van het standpunt
der georganiseerden een volkomen logisch uitvloeisel van hun stelsel. Doch de
erkenning dier logica is geen verdediging van de conclusie. - Tegelijkertijd is den
werkgevers de eisch gesteld dat zij uitsluitend georganiseerden in hun dienst zouden
nemen. Logisch ook, gelijk reeds werd toegegeven. Maar ook billijk? Men roept
schande over den patroon, die georganiseerden ontslaan of niet aannemen zou op
den enkelen grond, dat zij georganiseerd zijn. En men vergt van hem dat hij juist
dezelfde gedragslijn tegenover andere werklieden zal volgen: hen niet aannemen of
ontslaan zal alleen omdat zij niet tot een vakvereeniging behooren. Geen gelijk recht
voor allen dus? Geen recht op arbeid dus voor de ketters, die het nieuwe sociale
geloof, waarvan het eenig artikel luidt: gij zult ‘georganiseerd’ zijn, weigeren te
omhelzen? Moet, mag den werkgever de verplichting worden opgelegd bij de keus
zijner arbeidskrachten te letten niet uitsluitend op wat uitsluitend bij die keus
beslissend moet zijn: de geschiktheid van den persoon voor het door hem te verrichten
werk, - maar te letten ook, ja, in de allereerste plaats op iets gansch anders: op des
werkmans overtuiging in zake het nut der organisatie?
Behoort er zoo iets als dwang tot vereeniging te bestaan? Wie meent dat de vrijheid
van vereeniging en van ‘niet-vereeniging’ moet worden gehandhaafd, moet ook
eischen dat de vrije arbeid en de vrije arbeider worde beschermd tegen elke
aanranding. Geschiedt dit, dan zal de organisatie de bres in haar muur niet kunnen
stoppen; haar actie zal minder afdoende zijn dan door haar werd en wordt verlangd.
Maar aan het belang der organisatie mag niet hij, die daarbuiten staat, worden
opgeofferd.
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Wat de werkgevers betreft, men heeft gezegd - en met reden - dat vooral den grooten
werkgevers de arbeidersorganisaties en federaties niet onwelkom kunnen zijn. Is het
voor hen niet veel gemakkelijker en geeft het hun ook niet meer vastheid, wanneer
zij over de arbeidsvoorwaarden onderhandelen kunnen met het bestuur eener
vakvereeniging, dan wanneer zij met elk hunner honderden werknemers te doen
hebben. Dit stelsel is zoowel van conservatieve zijde in Engeland als van socialistische
zijde in Frankrijk aanbevolen1). De werkgever contracteert niet langer met de arbeiders
afzonderlijk en persoonlijk, maar met besturen van arbeidersvereenigingen, die
aannemen arbeid (d.w.z. arbeiders) te zullen leveren tegen een zekere betaling door
den patroon, welke daarmede van alles af is en dus, wanneer een werkman zijn plicht
niet doet, aan het bestuur der vereeniging vraagt hem een anderen man te ‘leveren.’
Feitelijk wordt hier de werkman een nummer, een koopwaar, een onderdeel der
machine, over welks leverantie beschikt wordt door het bestuur zijner vereeniging.
Is het niet vreemd dat zoodanig stelsel van socialistische zijde is aangeprezen?....
Maar wat is de positie van den werkgever bij deze regeling? Zeker, voor den
werkgever kan zulk een regeling gewenscht zijn, maar alleen zoolang er werkelijk
van onderhandelen sprake kan zijn, zoolang voor den werkgever de mogelijkheid
blijft bestaan die onderhandelingen af te breken, zonder dat hij tegelijkertijd zijn
fabriek geheel en voor goed behoeft te sluiten, d.w.z. zoolang er buiten die organisatie
vrije arbeiders staan. Is dat laatste het geval niet, dan onderhandelt de organisatie
niet met den werkgever, maar stelt hem haar eischen. Immers, zijn alle werklieden
in zeker vak georganiseerd, dan bezit het bestuur der vakvereeniging feitelijk het
monopolie der arbeidskrachten en meent op dien grond deze te kunnen aanbieden
op geheel willekeurige voorwaarden. De werkgever blijft vrij die voorwaarden af te
wijzen. Natuurlijk,

1) Het denkbeeld werd toegejuicht door het conservatief orgaan, de Liberty Review, had de
sympathie van den socialistischen minister M i l l e r a n d en werd gepropageerd door Yv e s
Guyot.
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maar dan staat zijn zaak stil; dan zijn wel tegelijk de georganiseerde arbeiders
werkloos, en dit laatste kan hen, als de weerstandskas uitgeput is voordat de
onderneming is te gronde gegaan, tot toegeven nopen; - maar het is bij dezen staat
van zaken dus slechts de vraag wie het langst den strijd kan volhouden. En het zal
vaak blijken, blijkt vaak, dat in dien strijd de overwinning niet is aan de zijde van
den werkgever, omdat de bovenbedoelde ‘bijzondere eigenschap’ van het debiet
eener fabriek sterker pressie tot toegeven uitoefent dan de ‘bijzondere eigenschap’
van den arbeid als ruilwaar, vooral wanneer die laatste eigenschap door het bezit
eener welgevulde weerstandskas wordt te niet gedaan. En dreigt den werkgever niet
elk oogenblik het gevaar, dat hij bij niet-inwilliging van een verlangen der
georganiseerden, gesteld zal worden voor een algeheele staking, zonder kans op zelfs
gedeeltelijke voortzetting van den arbeid door ‘onderkruipers’?
En is zoodanige feitelijke loonsbepaling door de arbeiders toelaatbaar, is zij op
den duur mogelijk? Neen, zelfs niet naar het oordeel van Het Volk, althans niet in
het systeem der ‘particuliere voortbrengingswijze,’ onder welke bedeeling wij leven.
Ziehier wat dit orgaan der S.D.A.P. - het was ter zake der Enschedésche werkstaking
- in het nummer van 31 Mei 1902 te lezen gaf: ‘Of wij dan meenen, dat het mogelijk
zou zijn den ondernemer het feitelijk beslissingsrecht bij de loonsbepaling uit handen
te nemen, door hetzij een onpartijdig lichaam als de Kamer van Arbeid die beslissing
op te dragen, of den arbeiders in dezen den doorslag te doen geven? Het laatste zeer
zeker niet: bij het arbeidskontrakt zijn werkgever en arbeider de beide partijen en
zal er recht worden gedaan, dan mag geen van beide, dus óók niet de werkman, bij
geschillen den doorslag geven. Dan den eisch gesteld dat alle loongeschillen door
de Kamers van Arbeid zullen moeten worden berecht en hun uitspraak in deze bindend
verklaard voor beide partijen? Maar indien de arbeiders, die toch meester moeten
zijn van hun lichaam, dan toch weigeren, in de fabriek terug te gaan, - of indien de
patroon, dien toch niemand kan dwingen, op zijn eigen
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risiko een fabriek te drijven, er geen voldoend voordeel meer in ziet, de zaak verder
te drijven en haar opheft of onder anderen vorm, b.v. als maatschappij, voortzet,
zoodat zij als een nieuwe zaak wordt beschouwd?... De kwestie is deze, dat in de
particuliere voorbrengingswijze - waar zaken om winst te maken worden opgericht,
waar particulier kapitaal er aan wordt gewaagd en de volle financieele risiko rust op
den ondernemer - de macht van derden en ook die van den Staat uit den aard zeer
beperkt blijft. Beperk den ondernemer in zijne vrijheid en ontneem hem zijne
meerwaarde in zoo groote mate, dat er voor hem persoonlijk niet het minste belang
overblijft, om met de volle risiko van in den concurrentiestrijd te vallen zijn bedrijf
verder te voeren - en hij zal er voor bedanken. Slechts dan kan de gemeenschap
zoover gaan van de loonsbepaling der arbeiders ter hand te nemen, wanneer zij bereid
is, indien de particuliere ondernemer op hare voorwaarden zijne zaak niet wil
voortzetten, de zaak van hem over te nemen en zelve verder te voeren, mits dan ook
aan de arbeiders dat loon betalende, dat zij van den ondernemer had geëischt.’
Verdiepen wij ons niet in de vraag, die ons te ver zou voeren, wat bij loonsbepaling
door ‘de gemeenschap’ de positie zou zijn der verbruikers, over welke eigenlijke
‘werkgevers’ Het Volk bij de bespreking van dit punt ten onrechte geheel zweeg.
Doch constateeren wij dat ook volgens dit orgaan der S.D.A.P. in het stelsel der
‘partikuliere voortbrengingswijze’ de macht van ‘derden,’ van alle anderen dan de
werkgevers, ‘uit den aard zeer beperkt blijft.’ Wat in die verklaring van die zijde
vooral opmerkelijk is, schijnt ons toe te zijn haar algemeenheid. Er wordt hier niet
onderscheiden tusschen ondernemingen, waarin veel; andere, waarin een niet groote;
weer andere waarin bijna geen of geen winst gemaakt wordt. Er wordt niet gezegd:
wanneer de aandeelhouders der zaak, in welker dienst gij, werklieden zijt, zeer hooge
dividenden ontvangen, dan kan door uw organisatie, mits zij sterk zij, wel degelijk
hooger loon worden bedongen, zonder dat gij de kip met de gouden eieren slacht,
d.w.z. het bestaan zelf der onder-
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neming in gevaar brengt. Zonder voorbehoud wordt als volstrekt algemeene regel,
als een noodwendig uitvloeisel van de particuliere voortbrengingswijze, vastgesteld
dat de macht van derden in zake loonsbepaling uit den aard zeer beperkt blijft. Die
uitspraak is juist. Maar zal de vakvereeniging de juistheid daarvan erkennen? Zal zij
er vrede mee hebben, dat haar invloed op loonsverhooging gering is? Zeker niet; zij
zal er naar streven die beperkte macht hoe langer zoo meer uit te breiden. En tot die
uitbreiding is het beste middel dit: dat alle werklieden tot de organisatie toetreden,
dat geen enkel ‘onderkruiper’ werkt tegen het loon, dat het bestuur der organisatie
als te laag afwijst. Dat middel zal de vakvereeniging dus ongetwijfeld aanwenden
om te bereiken wat - zie Het Volk t.a.p. - onder de ‘partikuliere voortbrengingswijze’
niet te min onbereikbaar is. Zal nu dit ten slotte toch onvruchtbaar streven worden
gekeerd, voordat de actie onherstelbare schade heeft toegebracht aan de nijverheid,
d.w.z. ook aan de werklieden, dan moet de vrije arbeider beschermd worden tegen
elke aanranding van zijn vrijheid tot contracteeren buiten het bestuur der organisatie
om. Het voorkomen van het genus ‘vrije arbeider’ is in de arbeidswereld de
veiligheidsklep voor de te hooge spanning, door het streven naar machtsuitbreiding
der organisatie op de arbeidsvoorwaarden uitgeoefend. Stelt die organisatie eischen,
waaraan de werkgever niet kan voldoen, omdat hij weet dat op dien voet de
onderneming niet bestaan kan, dan behoedt de vrije arbeider hem voor de keus: òf
stopzetten en de zaak zien verloopen, òf toegeven en evenzeer de onderneming zien
achteruitgaan.
Zal de vrijheid van arbeid metterdaad worden gehandhaafd, dan moet niet slechts
de incidenteel, in troebele dagen zich aanmeldende ‘Arbeitswillige’ beschermd
worden tegen den overlast der georganiseerden, die hem als ‘onderkruiper’
beschouwen en bejegenen, maar dan moet ook onder normale omstandigheden, in
het gewone leven der fabriek de vrije arbeider door den georganiseerde worden
geduld. De aan werkgevers door georganiseerden gestelde eisch dat alleen
georganiseerden door hem zullen worden
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in dienst genomen, is voor inwilliging niet vatbaar; die eisch is onrechtmatig tegenover
den vrijen arbeider, omdat deze daardoor wordt uitgestooten op den enkelen grond
dat hij niet met anderen zich coaliseeren wil; die eisch is een valstrik voor den
werkgever, omdat de inwilliging daarvan aan de organisatie het monopolie der
arbeidskracht zou leveren met de bovengeschetste gevolgen.
Vrijheid zij er, aldus: vrijheid voor de werklieden om zich te organiseeren en door
hun organisatie te streven naar verbetering der arbeidsvoorwaarden; vrijheid ook
voor de werklieden om zich niet te organiseeren, met dien verstande dat zij wegens
hun onthouding van het vereenigingsleven noch door de georganiseerden noch door
de werkgevers anders behandeld worden dan de onderling-solidairen; vrijheid voor
den werkgever, om de verlangens der organisatie te overwegen zonder dat hij tot
toegeven genoopt is door het feit dat het monopolie der arbeidskracht berust bij het
bestuur der organisatie; vrijheid voor den werkgever ook in dezen vorm, dat hij de
meest geschikte arbeiders in dienst kan nemen zonder op hun al of niet georganiseerd
zijn te letten.
Maar hoe de vrijheid van arbeid te verzekeren? Er zijn verschillende middelen
daartoe in de laatste maanden genoemd, doch is er wel één beter dan dat, hetwelk
alle andere, met name de repressieve, overbodig maakt? Dat ééne zal daarin moeten
bestaan, dat ook onder de georganiseerden, maar vooral onder de vrije arbeiders het
goed recht van den vrijen arbeid worde verkondigd. Tegenover de actie der
georganiseerden worde geen reactie, maar contra-actie gesteld. Luide worde het
gezegd dat het een onduldbare dwang is, die den werklieden wordt opgelegd, wanneer
het ‘vereenigt u’ weerklinkt als een commando, wanneer een oud woord geparodieerd
wordt tot de moderne leus: wie zich niet ‘organiseert’, zal niet eten! Niet langer zij
op volksvergaderingen, op arbeidersmeetings het woord schier uitsluitend aan hen,
die het evangelie van ontevredenheid prediken. Wat noodig is, broodnoodig, is een
actie, die bedoeld alle van terrorisme afkeerige werklieden te
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vereenigen, te sterken in hun overtuiging, te beschermen tegen geweld, te steunen
in hun strijd. Veel te lang reeds is gezwegen, is onthouding zoo goed als de eenige
houding geweest tegenover de mannen, die met schoon-schijnende beloften een groot
deel der arbeidende klasse aan hun zijde wisten te lokken. Kon het wel anders of
eindelijk moest de opgehoopte brandstof ontvlammen? Was het niet te voorzien, dat
de stelselmatig gekweekte ontevredenheid zich zou luchten, zou uiten in daden?
Maar tegenover zulk een staat van zaken kan afdoend slechts baten: de overreding
van hen, die door drogredenen zich hebben laten vangen; het versterken der positie
van hen, die geen blinde volgers der leiders zijn wilden; een beroep op het gezond
verstand van ons werklieden-volk, hetwelk, beter voorgelicht, inzien moet dat de
‘solidaire organisatie’ niet almachtig is, dat er grenzen - enge grenzen - gesteld zijn
aan haar invloed ook op het loon en dat overschatting van haar beteekenis altijd
schade brengt aan hen, die zich zoo deerlijk daarin vergisten. Door woord en geschrift,
door het woord vooral, moet deze leer worden verkondigd, geplaatst worden tegenover
de dwaalleer, die zoovele adepten reeds heeft gewonnen.
Wordt aldus het beginsel van den vrijen arbeid gesteund, dan zullen zeker de
georganiseerden niet zooveel kunnen bereiken als zij wel hadden gehoopt, niet
wetende dat het beoogde doel toch onbereikbaar was. Maar dan zal hun ook de
teleurstellende ervaring, dat hun macht in zake loonsverhooging ‘uit den aard der
zaak zeer beperkt blijft’ worden bespaard. Maar dan zal ook de industrie bewaard
blijven voor schokken en beroeringen, welke wel - voorzoover de uiterlijke
verschijnselen betreft - voorbijgaan, doch die niet zelden een duurzaam nadeel voor
haar achterlaten. In rustige banen geleid zal de nijverheid zich ontwikkelen en in
bloei toenemen ook ten bate van den werkman1). Want - men moge het willen erkennen
of

1) Dat de ontwikkeling der nijverheid gepaard gaat met een stijging der loonen, is ook de
conclusie, waartoe in zijn onlangs (einde Februari) verschenen Tweede deel van ‘Het
wijsgeerig-economisch stelsel van K a r l M a r x ’ prof. M.W.F. T r e u b komt. Na zeventig
bladzijden te hebben gewijd aan de ‘veranderingen in de arbeidsloonen’ stelt hij als ‘resultaat’
van zijn onderzoek het navolgende vast (t.a.p. blz. 264); ‘Wèl zijn er bedrijven, waarin eer
een dalende dan een stijgende beweging der loonen is te constateeren; wèl is in de bedrijven
met stijgende loonen die stijging niet regelmatig, maar met golvingen; wèl staan ook wat de
snelheid der gemiddelde stijgingen betreft, de verschillende landen en in hetzelfde land de
verschillende steden niet gelijk.... Het neemt niet weg dat, dooreen genomen, de ontwikkeling
der industrie niet met de voorspelde daling, maar met een stijging der loonen gepaard gaat.’
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niet - ten slotte is het belang van werkgever en werkman één in dezen zin: dat beiden
het meest gebaat worden door een staat van zaken, waarbij de industrie zoo sterk
mogelijk staat tegenover de buitenlandsche mededinging; waarbij zij zich ontplooien
kan tot een krachtig geheel; waarbij de werkeloosheid, die de loonen drukt, zoo
gering mogelijk is. Onder die voorwaarden alleen kunnen hooge loonen duurzaam
worden verkregen.
Mag men niet hopen dat de arbeiders ook ten onzent deze eenvoudige waarheden
zullen leeren inzien?
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Lysias en Isocrates
Door Prof. Dr. K. Kuiper.
Van tweeërlei Atheensche eloquentie: van de welsprekendheid der gerechtszaal en
van de redekunst der rhetorenschool, wil ik trachten de historische beteekenis in het
licht te stellen door eene korte beschouwing van den arbeid harer voornaamste
vertegenwoordigers, L y s i a s en I s o c r a t e s .
Kort zal die beschouwing om meer dan eene reden moeten zijn. Het komt er hier
niet op aan, al de eigenaardigheden der Attische redenaars tot in technische
bijzonderheden te waardeeren. Wie volledige kennis van hunnen arbeid begeert, zal
die niet zoeken in een tijdschriftartikel, maar in een werk als B l a s s ' Attische
Beredsamkeit, als A l f r e d C r o i s e t 's Histoire de la Littérature Grecque, als H.
O u v r é 's Formes littéraires de la Pensée Grecque, of in studiën als van J e b b , J u l e s
G i r a r d en anderen. Mijne schets daarentegen wil slechts op enkele hoofdpunten,
voor de geschiedenis der rhetoriek van bijzondere beteekenis, op nieuw de aandacht
vestigen.
Zelfs dezen wensch zullen sommigen met zekeren wrevel ongerijmd noemen.
‘L y s i a s en I s o c r a t e s !’ zoo zeggen ze, ‘hebben, gelijk voor 't overige hun meeste
landgenooten, aan onzen tijd niets meer te leeren’. Een dergelijk vonnis bewijst
inderdaad, dat zij die aldus spreken in waarheid niet
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veel van de Attische redenaars hebben geleerd; maar het behoeft ons, die meer
dankbaarheid voor ‘de Ouden’ gevoelen, niet te weerhouden om nog eens, ten deele
met herhaling van hetgeen door anderen is gezegd, op de gronden onzer dankbaarheid
te wijzen en met eenigen nadruk de overtuiging uit te spreken, dat voor menig
‘redenaar’ van onzen tijd niets heilzamer zou zijn dan een bad in den helderen stroom
van L y s i a s ' natuurlijken, gezonden eenvoud, welke, nooit ontaardend in slordig
gepraat, altijd rein blijft en gekuischt, dank zij zijn zeldzaam zuiver gevoel van
hetgeen duurzame schoonheid geeft aan de rede.
Op onverdeelde instemming kan zulk eene waardeering niet rekenen. Er zijn niet
velen in ons land, die het C h a r l e s v a n D e v e n t e r zullen na zeggen, dat een
rector zich tegen alle antiklassieke aanvallen zou mogen gewapend achten ‘als van
de tien afgeleverde leerlingen minstens vijf de oraties van L y s i a s als een blijvend
en levend goed van het gymnasium mede namen,’ en uiterst weinigen zouden in staat
zijn de gegrondheid van deze overtuiging op zoo uitnemende wijze aan te toonen als
Dr. v a n D e v e n t e r zelf dat doet in zijne schets over ‘de kunst van L y s i a s ’. De
meesten onzer bewaren in hun herinnering andere indrukken van hunne lectuur. Wel
schenen, in de dagen toen onze wet op het H.O. geboren werd, X e n o p h o n en
L y s i a s als geschapen voor het elementaire onderwijs in het Grieksch door hun
eenvoud zoowel als hun doorzichtig zuiver Attisch. Maar hoe klein is thans het aantal
dergenen, die van hunne kennismaking met die schrijvers iets anders meenen bewaard
te hebben dan den wrangen nasmaak van Grieksche anomala, of moeilijke
constructies? Geen wonder. Dat L y s i a s een fons Attici sermonis purissimus is, kan
geen Hollandschen jongen een zier schelen; en de eigenschappen die den Attischen
orator ook voor lezers van onzen tijd bewonderenswaardig maken, vermag een
gymnasiast nog maar voor een deel, en alleen onder de voorlichting van een praeceptor
die zelf zijne klassieken lief heeft, te waardeeren. Zelfstandig bewonderen zullen
onze jongeren de klassieke schrijvers eerst dan weer, wanneer de academische
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propaedeuse wederom wordt hersteld, en de werken der oudheid - niet voor knapen
maar voor volwassenen geschreven - na verstandige en liefdevolle gymnasiale
voorbereiding weer worden gelegd in de handen onzer jonge mannen: S o p h o c l e s
en P l a t o op de schrijftafel van den theoloog, T h u c y d i d e s , L y s i a s en
D e m o s t h e n e s op het boekenrek van den jurist.
De bedoeling dezer uitweiding - als inleiding voor 't geen eene korte beschouwing
wil zijn bijna te lang - is niet een pleidooi voor L y s i a s , I s o c r a t e s of welken
klassieken auteur ook te leveren. Ik wenschte alleen te doen uitkomen, dat er alle
aanleiding bestaat ook ter wille van hen, wier literaire belangstelling zich spenen
moet van uitgebreider en dieper in de zaak doordringende studie der Grieksche
welsprekendheid, uit een te zetten, door welke middelen L y s i a s de kunst van
A n d o c i d e s en A n t i p h o n heeft ontwikkeld. Want dat er tusschen dezen en hem
een groote afstand ligt kan geen lezer ontgaan. L y s i a s maakt zich los uit de banden
van A n t i p h o n 's schematische stijfheid, maar hij eerbiedigt toch de regels door
dezen gesteld. En juist dit laatste onderscheidt hem weer van A n d o c i d e s . Bij
A n d o c i d e s treft ons voornamelijk de aangeboren welbespraaktheid; doch bij
L y s i a s is die gave des woords geworden tot eene zelfbewuste en door kritiek in
tucht gehouden kunst.
Intusschen is de eigenschap, die in de eerste plaats L y s i a s tot kunstenaar maakt,
toch ook weer eene aangeboren gave. De man, die op die eigenschap het eerst duidelijk
en welsprekend het licht heeft laten vallen, is D i o n y s i u s van Halicarnassus, een
der vaders van wat wij tegenwoordig ‘aesthetische kritiek’ noemen, en hij verdient
daarvoor te meer eenige hulde, omdat van zijne kritische werkzaamheid zeer
gemakkelijk vrij wat kwaad kan worden gezegd. Wat hij dan vooral in L y s i a s
roemt, dat is, om den technischen term te gebruiken, zijne ethopoiïa. D i o n y s i u s
bedoelt daarmee de aan L y s i a s in zeldzame mate eigene gave om zich in te denken
in het persoonlijk leven van zijne kliënten, hen dramatisch voor de oogen
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hunner rechters te plaatsen, hunne gedachten te vertolken, hunne woorden te spreken.
Men zou geneigd zijn een zoodanig dramatisch talent eer te waardeeren in een modern
romancier dan in een Attischen redenaar. Toch dankt L y s i a s aan deze eigenschap
niet alleen zijn literairen roem maar ook zijn succes als pleiter, d.i. als Logograaf.
De gewoonte in Athene eischt namelijk, dat niet de rechtskundige advocaat, maar
de eischer of gedaagde zelf in de pleitzaal het woord voert. Is er een onder ons die
niet uit eigen ervaring begrijpt, hoe het zulk een spreker moest gaan? Hebben wij
niet allen ondervonden, hoe hetgeen juist en overtuigend scheen, toen we 't alleen
nog maar dachten, zonderling zwak kan blijken zoodra wij 't uitspreken? Hoe onder
het praten bedremmeldheid, gevoeligheid, onrust de logische orde onzer zinnen kan
komen verstoren? Hoe moest het dan zoo een kleinen Attischen burger gaan,
ongeoefend, geagiteerd en voortgedreven door de wetenschap, dat hij geene minuut
over zijn tijd mocht spreken?
De Atheners hebben dat spoedig genoeg gevoeld, en de behoefte aan hulp bracht
de logographen in de mode, de opstellers van pleidooien, die tegen betaling voor
elke zaak eene rede leveren, geschikt om door den kliënt persoonlijk te worden
voorgedragen. Maar heel bevredigend kan in den eersten tijd die hulp niet zijn
geweest. Het nuffige woordenspel van G o r g i a s ' leerlingen moest, als het klonk
van de lippen eens Attischen landbouwers, bij de rechters meer spot dan bewondering
gaande maken; en wat A n t i p h o n 's school betreft, is het tamelijk zeker dat die
zware, abrupte zinnen de jury vreemd in de ooren klonken en haren argwaan eer dan
haar vertrouwen wekten. Doch nu verschijnt L y s i a s , en zijne kunst, die elk laat
spreken en pleiten, klagen en schertsen naar zijnen aard, die zoovele talen kent als
menschen, is voor den Athener eene openbaring; en weldra zal zij voor den redenaar
zelf de weg tot zeker en aanhoudend succes zijn.
Er mag eenige nadruk worden gelegd op het feit, dat juist het bezit van deze hooge
gave der verbeelding waarschijnlijk ook voor L y s i a s zelven min of meer eene
open-
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baring was. Ons schijnt zij samen te hangen met zijne breede, niet terstond op één
vak gerichte voorbereiding. Immers de man die in het najaar van 403 met zijn
fulminante beschuldigingsrede tegen E r a t o s t h e n e s optrad, was oorspronkelijk
niet voor pleiter, waarlijk niet voor 't weinig aanzienlijk ambt van logograaf bestemd.
De rhetoriek had hij slechts bestudeerd als eens rijken mans zoon: misschien wel
droomend van eene politieke loopbaan, als straks of hij zelf, of zijn vader C e p h a l u s
- nu nog slechts een rijk metoikos - rechten van Attisch burgerschap zou hebben
verworven; in ieder geval had hij de rhetoriek als vak van vrije studie beoefend, zoo
als een zoon uit den rijken, beschaafden kring van den beminlijken C e p h a l u s
paste. Met welk succes? De zelfde P l a t o , die ons het milieu waarin de rijke
metoiken-zoon was opgegroeid, in 't begin van den ‘Staat’ op zoo bekoorlijke wijze
teekent, onderneemt het in zijnen ‘Phaedrus’ eene rhetorische proeve van den jongen
L y s i a s onverbiddelijk te parodieeren. En meer dan door deze parodie weten wij
van L y s i a s ' rhetoriek niet. De fijne, gezochte schoonheid dezer rhetorische
eloquentie schijnt vervlogen te zijn te gelijk met den rijkdom zijner jonge jaren, aan
welken - wie onzer weet het niet? - de Atheensche revolutie van 404 een einde maakte.
Maar iets anders en iets beters dan rhetorische vaardigheid bracht L y s i a s mee terug
naar Athene, toen hij na de restauratie van T h r a s y b u l u s weer derwaarts keerde
en voor de Atheensche rechtbank trad met zijn pleidooi tegen E r a t o s t h e n e s , als
hoofdschuldige in den politieken aanval, die hem zijn vermogen en zijnen broeder
P o l e m a r c h u s het leven had gekost: toen bleek uit den rhetor een kunstenaar
geboren. Bepaaldelijk door de eigenschap, die wij hier boven L y s i a s ' hoogste gave
noemden, zijne ethopoiïa, en zijne daartoe vereischte dramatische verbeeldingskracht.
Want, wat de zaak zelve aangaat, moet worden erkend dat L y s i a s ' aanleg en karakter
zeker niet ten volle waren berekend voor het pleidooi tegen E r a t o s t h e n e s .
Misschien was zijne welsprekendheid te gracieus, en miste zij te zeer die hartstoch-

Onze Eeuw. Jaargang 3

563
telijke heftigheid, die noodig is om eene jury mee te sleepen, wanneer het strikt
juridisch bewijs niet ten volle kan worden geleverd. Hoe het zij, E r a t o s t h e n e s ,
de man die met vele anderen zijne politieke positie had gebruikt om beslag te leggen
op den rijkdom van vermogende metoiken, de man, die L y s i a s uit zijn huis had
verdreven en mee had gewerkt tot het schijnproces van diens deerniswaardigen
broeder, is hoogst waarschijnlijk ondanks L y s i a s ' uitvoerige aanklacht
vrijgesproken. Intusschen, juist het feit dat deze E r a t o s t h e n e s , de eenige dien
hij nog bereiken kon, wel één van de Dertig was geweest, doch geenszins de
hoofdaanlegger kon heeten van den aanslag tegen de metoiken, drong den redenaar
den kring der aangeklaagden uit te breiden, en aan deze poging, om de schuld van
E r a t o s t h e n e s door de opsomming van de misdaden zijner medestanders te
verzwaren, danken wij het, dat reeds de rede tegen E r a t o s t h e n e s meerdere
proeven geeft van concise, heldere teekening van toestanden en personen welke ten
slotte L y s i a s ' hoogste kracht zal blijken.
Het oligarchisch bestuur der Dertig uitsluitend op het getuigenis van hunne
tegenpartij te veroordeelen zou hoogst onbillijk zijn. Eenvoudig uit landverraders en
roovers kan de groep van mannen niet hebben bestaan tot welke C r i t i a s en
T h e r a m e n e s behoorden, en tot welke zelfs wellicht P l a t o zich een oogenblik
heeft getrokken gevoeld. Maar niet L y s i a s ' onpartijdigheid, doch zijn redenaarstalent
wenschen wij te beoordeelen naar zijne schilderij; en dan zal moeten worden erkend,
dat niet licht in minder woorden een scherper beeld van een cynisch schrikbewind
kan worden geteekend, dan hij ons geeft in zijne oratie tegen E r a t o s t h e n e s .
Welk eene vergadering schildert hij ons! De oligarchen hebben korten tijd na het
begin van hun bestuur bemerkt hoe boven alles geldnood hunne positie gaat
ondermijnen. Ze steken de koppen bij elkaar, en overleggen eendrachtig en oprecht.
Met brutale openhartigheid maakt er een de opmerking, dat de ontevredenheid der
rijke metoiken een kostbare gelegenheid aanbiedt om de berooide schatkist te
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vullen, mits men, om den schijn te redden, mèt de geldmannen ook een paar arme
‘ontevredenen’ gevangen neemt: kalm wordt de plunderingstaak verdeeld; wij zien
den dreigenden arm der roovers ook over het hoofd van L y s i a s en de zijnen
uitgestrekt. Op hun rondgang langs de huizen der metoiken, die zij voor
gevangenneming hebben uitgekozen, vatten zij ook L y s i a s , en zelf verder gaande
op hun rooftocht laten ze hem in de handen van een hunner, zekeren P e i s o n . En
nu ontwikkelt zich tusschen L y s i a s en P e i s o n een gesprek, dat de redenaar
zonder opsiering of pathos geeft, maar dat daardoor een te sterkeren indruk van
volkomen betrouwbaarheid maakt, en juist die stemming wekt, welke hij wil wekken;
verbazing en verontwaardiging over dezen P e i s o n , lid van Athene's hoogste
regeerings-commissie, omkoopbaar als een cipier en brutaal als een inbreker.
‘Zoodra wij alleen waren,’ zoo verhaalt L y s i a s , ‘vroeg ik P e i s o n , of hij mij
voor geld wilde loslaten? “Ja”, zei P e i s o n , “als 't veel is.” Ik zeide dus, dat ik bereid
was hem een talent zilver te geven (± f 2800). Toen verklaarde hij, dat hij doen zou,
wat ik gevraagd had. En nu wist ik weliswaar heel goed, dat P e i s o n aan God noch
mensch geloofde, maar toch leek het me in de bestaande omstandigheden volstrekt
noodzakelijk, hem den eed af te nemen, en toen hij dus - onder de zwaarste
vervloekingen over zich zelf en zijn geheele huis voor het geval dat hij zijn eed niet
hield - gezworen had, dat hij voor een talent mij redden zou, ging ik naar binnen naar
mijne slaapkamer en maakte de kast open. Maar zoodra P e i s o n dat bemerkte,
kwam hij ook binnen en ziende, wat er in mijne kast was, riep hij twee van zijne
handlangers en beval hen alles te nemen wat er in was. En toen hij dan zoo gekregen
had, o Leden van 't Gerecht, niet maar zooveel als ik hem had beloofd, doch drie
talenten zilver en vierhonderd Cyziceners (meer dan f 5000) en honderd Dareiken
(± f 1400) en vier zilveren schalen, vroeg ik hem mij eenig reisgeld te geven, en hij
antwoordde mij, dat ik blij mocht zijn, als ik mijn lijf redde. Toen wij
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nu weer naar buiten kwamen, zie daar treffen ons M e l o b i u s en M n e s i t h e i d e s ,
uit mijne fabriek terugkeerend, juist bij mijne deur, en zij vragen, waar wij heen
gaan. En P e i s o n antwoordde dat hij naar 't huis van mijn broer ging, om ook wat
daar was op te nemen. Toen zeiden ze, dat hij daar maar heen moest gaan, maar dat
ik met hen mee moest naar 't huis van D a m n i p p u s . En P e i s o n , naar mij
toekomende, fluisterde me in, dat ik me stil moest houden en den moed niet verliezen,
want dat hij daar ook zou komen. Bij D a m n i p p u s nu troffen wij T h e o g n i s ,
die daar het oog hield op andere metoiken, en mij aan hem overgevende, gingen de
beide anderen weer verder. Terwijl ik me dan nu in zoo hachelijk een toestand bevond,
begreep ik dat ik mijn kans moest wagen: immers de dood stond voor de deur. Ik
riep dus D a m n i p p u s en zei tot hem: “Gij zijt familie van me - in uw huis ben ik
hier, kwaad heb ik niet gedaan - om geld geraak ik in 't ongeluk: geef gij mij nu
bereidvaardig uw steun om mijn leven te redden.” En hij beloofde me dat, maar hij
zeide, dat het beter was ook met T h e o g n i s er over te spreken, want dat naar zijne
meening deze tot alles te vinden was, als men hem geld gaf. En terwijl hij dan nu
met T h e o g n i s ging overleggen, besloot ik - ik was namelijk goed bekend met
D a m n i p p u s ' huis en wist dat het zoowel aan de achterzijde als aan den voorkant
eenen uitgang had - eene poging tot vlucht te wagen. Immers ik dacht zóó bij mij
zelf: als ik niet betrapt werd, dan was ik buiten gevaar, en als ik betrapt werd, dan
zou ik, indien T h e o g n i s zich liet overhalen om geld aan te nemen, toch wel worden
losgelaten, en zoo niet, dan moest ik toch in allen gevalle sterven. Dit bedenkende
ging ik op de vlucht, terwijl zij bij de voordeur de wacht hielden. En terwijl er drie
deuren waren die ik moest doorgaan, trof het dat ze alle drie ongesloten waren...’
De kunst van welke dit verhaal getuigt, de takt om niet in krasse woorden, doch
uitsluitend in de voorstelling pathos te leggen, de schrandere onthouding van oordeel
bij 't schilderen der booswichten, die in dit kleine politieke
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drama eene rol spelen zoo ver beneden hunne positie, eindelijk de
vertrouwenwekkende openhartigheid van het geheele verhaal, ze zijn niet voldoende
geweest om E r a t o s t h e n e s te doen vallen. Maar den naam van L y s i a s hebben
ze, naar 't schijnt, als met éénen slag, gevestigd. Van dit oogenblik af is hij logograaf.
En in de pleidooien voor anderen geschreven blijft hij zich zelven gelijk: de ethopoiïa
verlaat hem niet. Zoo als hij in de oratie tegen E r a t o s t h e n e s den toon kiest aan
hem zelven als klager 't best passend, zoo teekent hij in iedere verdere oratie zijnen
pleiter. Hij schrijft zijn stuk niet, eer hij zijn kliënt volkomen heeft bestudeerd. Voor
ons is in die eigenschap een bijzonder voordeel gelegen. Er is in ons weten van de
oudheid naast menige andere gaping ook deze, dat wij den gewonen Attischen burger
zoo weinig kennen. Maar uit L y s i a s ' oraties komt eene merkwaardig rijke groep
de leemte aanvullen, die er bestaat tusschen de hooge personen van T h u c y d i d e s '
historiën en de burleske fantasmen van A r i s t o p h a n e s . Als karakters uit een
roman van D i c k e n s , als types, die niet verre staan onzen tijd, blijven zij voor ons
leven. E u p h i l e t u s b.v. is voor geen van L y s i a s ' lezers een vreemde. De bedrogen
echtgenoot, wiens gelukkig huwelijksleven, verstoord door den echtbreker, dien hij
doodslaat, op zoo treffend eenvoudige wijze door den misleide zelf wordt verhaald,
wekt geen oogenblik bij iemand den frivolen spotlust, dien zijn ongeluk zoo licht
gaande maakt. Eerst naief verhaler, verheft hij zich onder dat verhaal zelf op volkomen
natuurlijke wijze tot eene zekere tragische waardigheid, wanneer hij de woorden
herhaalt door hem bij het toebrengen van den genadeslag tot den vrouwenverleider
gesproken: ‘Niet ik ben het die u om ga brengen; het is de wet van ons vaderland,
die gij lager dan uwen wellust hebt gesteld, toen gij liever verkoost een zoodanig
misdrijf tegen mijne vrouw en kinderen te begaan, dan te gehoorzamen aan de wet
en een fatsoenlijk man te zijn.’ En zoo bereikt de schrijver dit, dat hij aan zijn kliënt
woorden in den mond kan leggen, welke men anders boven het gedachtenpeil van
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E u p h i l e t u s zou achten en als zoodanig wantrouwen. Het is alsof wij de taal hooren
van iemand die door de opvoeding, welke treurige levenservaringen schenken, heeft
geleerd dieper dan te voren in den geest der dingen door te dringen, wanneer wij
straks E u p h i l e t u s hooren vragen: ‘Waarom stelt onze wet boete op verkrachting,
en op verleiding den dood? Omdat de wetgever van meening was dat vrouwen hen
die geweld jegens haar plegen steeds zullen haten, terwijl daarentegen zij die eene
vrouw verleiden zóó zeer hare gansche ziel bederven, dat zij bewerken dat zulk eene
vrouw meer haren verleider toebehoort dan haren eigenen man.’
E u p h i l e t u s , E r a t o s t h e n e s , T h e r a m e n e s , A g o r a t u s ; het zou niet
moeilijk vallen deze namen der min of meer tragische dramatis personae van L y s i a s
te vermeerderen. Maar ook de comedie ontbreekt niet. Want het dramatisch talent
van L y s i a s is veelzijdig, al blijft de achtergrond van zijn tooneel doorgaans
dezelfde: het burgerlijk Athene, dat van den geweldigen oorlog ook in de herinnering
bovenal de oeconomische schaduwzijden blijft zien. Groote politieke ideeën zijn
uiterst schaarsch in deze redenen, ze zouden ook meerendeels vreemd staan aan de
personen die L y s i a s ten tooneele brengt. Maar belangwekkend weet hij zijne
personen desondanks te maken. Is er iets minder interessants voor niet-rechtskundigen
dan het geval van den heereboer, die beschuldigd is een heiligen olijfboom onaantastbaar heiligdom - op zijn akker te hebben omgehakt, of althans de heilige
omheining van de plek, waar eens zulk een boom had gestaan, te hebben
weggenomen? L y s i a s maakte de zaak interessant, omdat hij terstond - en daarop
komt het aan - de belangstelling der rechtbank wint voor de persoon van den pleiter;
ja hij waagt het er op, dat de rechters in 't begin lachen om den driftigen toon van
deze eerzamen burger, diep gekrenkt in zijn fatsoen: ‘Vroeger meende ik - zoo barst
deze los - dat iemand, als hij zulks verlangde, hier te Athene, door zich rustig te
houden, vrij van processen kon blijven, maar zie, ik word nu door zoo onverwachte
beschul-
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digingen van kwaadaardige lasteraars bestookt, dat ik van meening ben geworden
dat zelfs, - indien zoo iets mogelijk ware - zij die nog niet geboren zijn, moeten beven
voor de zaken die hun te wachten staan.’
Geen enkele figuur uit de talrijke ‘karaktertypen’ die L y s i a s ' kunst ons heeft
nagelaten is zoo zeer geschikt om tegenover dezen deftigen miskende te worden
geplaatst als de ‘Invalide’. Zijne zaak is, indien we ons niet vergissen, niet te best;
ook geeft het bedeelingsgeval waarover het proces loopt geen zeer gunstigen blik op
het oeconomisch beleid van den Atheenschen staat. Het geldt hier namelijk de vraag,
of zeker burger, die wegens lichaamsgebreken eene kleine staatstoelage geniet, deze
wel verdient. Er is bij de jaarlijksche keuring een afgunstig man voor den dag
gekomen, die beweert, dat de gebeneficieerde noch gebrekkig, noch behoeftig, noch
ondersteuning waardig is. En nu heeft de ‘arme man’ L y s i a s in den arm genomen.
De schrijver heeft in deze zaak een zeer gelukkige vondst gedaan. Hij doet den
‘bedeelde’ optreden niet wijzend op zijne lompen of onder tranen schreeuwend om
barmhartigheid, maar zoo vroolijk pratend, dat de rechtbank bijna moet gedrongen
zijn geworden de toelage aan dezen blijmoedigen verdrukte te verdubbelen als premie
voor zijn goed humeur. Oolijk legt hij zijnen invalide eene inleiding op de lippen
die - voor ernstiger gevallen uitgedacht en in de rhetoren-scholen zeer gewild - hier
bijna als parodie klinkt: ‘'t Scheelt niet veel, of ik zou mijn aanklager willen bedanken,
o leden van den raad, omdat hij mij dit proces heeft aangedaan. Want vroeger had
ik nooit eene aanleiding om rekenschap van mijn leven te geven, en die heb ik nu
door hem gekregen.’ En na die dankzegging, kostelijk in den mond van dezen
‘staatsgepensionneerde’ gaat hij met ernst voort: ‘Ik zal trachten aan te toonen, dat
mijn aanklager een leugenaar is, en dat ik tot op dezen dag zoo geleefd heb dat ik
eer lof verdien dan nijd. Ja, nijd; want gelooft me, rechters, geen andere oorzaak
heeft hem er toe gebracht mij dezen strik te spannen. Welnu, wie jaloersch is op een
man, dien alle anderen beklagen, aan welke
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boosaardigheid kan die nog vreemd heeten? Immers, niet om geld belaagt hij mij,
ook zoekt hij geen wraak tegen zijn vijand, want juist omdat hij zoo'n slechte kerel
is, heb ik noch als vriend, noch als vijand ooit iets met hem te maken gehad. En zoo
is het dan wel duidelijk, leden van den raad, dat hij jaloersch op mij is, omdat ik
ondanks mijn ongeluk zooveel beter burger ben dan hij!’
't Is denkbaar, dat men hier van verdachtmaking der tegenpartij gaat spreken.
Intusschen, hoezeer L y s i a s aan die praktijk evenzeer schuldig staat als ieder ander
advocaat, - te Athene -, in deze zaak zullen de rechters althans geen dupes van die
verdachtmaking zijn geweest. Veel eer was het L y s i a s er om te doen door de
origineele houding van zijn aangeklaagde, reeds in den aanvang van dit pleidooi over
een zaakje van een paar dubbeltjes, de aandacht der rechters te winnen. Zijn bedelaar
zal wel zorgen, dat die aandacht door de expositie niet verflauwt: de toon waarin hij
zijne uiteenzetting begint staat daar borg voor; hier wordt de spot humor: ‘Van mijn
vader, mijne Heeren, erfde ik - geen cent; mijne moeder heb ik tot aan haar levenseind,
nu drie jaren geleden, onderhouden, en kinderen, om mij te verzorgen, heb ik tot
heden niet.’
De vereeniging van verschillende dramaturgische eigenschappen, die kortweg met
den technischen term ethopoiïa wordt aangeduid, spreekt in L y s i a s ' werk het
duidelijkst tot onze tijdgenooten en mocht daarom hier eenigszins uitvoeriger worden
besproken, te meer omdat deze meer literaire dan juridische gaven de beteekenis van
L y s i a s voor de Grieksche eloquentie hebben bepaald. Voor een volkomen succes
als pleitbezorger intusschen waren andere gaven noodig, gaven die hem wel niet
ontbroken hebben, maar die hem niet boven alle anderen deden uitblinken. Wie onder
de latere rhetoren de charme van het eenvoudig rechtsverhaal wil roemen, die roemt
L y s i a s ; maar de echte juristen, wanneer zij zochten naar een meester in de
rechtsgeleerde dialectiek, naar een pleiter die geen enkel argument vergeet, geen
zwak punt in de redeneering zijner tegenpartij ongebruikt laat, grepen niet in de eerste
plaats naar L y s i a s
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maar naar zijn leerling I s a e u s , zelf op zijn beurt leermeester van D e m o s t h e n e s .
Immers I s a e u s had niet alleen de macht eens meesters over zijn tegenstanders
wanneer hij speelde met hunne getuigenissen en hun machtigste argumenten tot zijn
voordeel wist te keeren; hij had ook macht over zich zelf, want zonder aarzelen offert
hij de artistieke expositie van zijn pleidooi op aan de klemmende kracht der
ondervraging zoo vaak dat noodig blijkt. Geheel ontbreekt zoo iets ook bij L y s i a s
niet. In scherp argumenteeren, in dringend ondervragen, in handig weerleggen streeft
L y s i a s niet zelden zijn leerling op zij. En zelfs wat latere Grieksche advocaten
met zeker welgevallen I s a e u s ' boosaardigheid noemden, dat listig spel waardoor
men den tegenstander in zijn eigene netten vangt, ook die gave ontbreekt L y s i a s
niet geheel. Men veroorlove mij ten bewijze daarvan één voorbeeld, als valt eigenlijk
juridische waardeering buiten de grenzen van dit opstel. Men zie hoe handig in de
reeds hierboven genoemde redevoering tegen E r a t o s t h e n e s de aangeklaagde
wordt in het nauw gebracht, wanneer hij, om zich te verontschuldigen, heeft verklaard
dat hij ondanks zijne persoonlijke welgezindheid jegens L y s i a s en zijnen broeder
heeft moeten gehoorzamen aan dwang van hooger hand in het regeeringscollege
waartoe hij behoorde. De redenaar heeft zijne ondervraging van E r a t o s t h e n e s
bij de uitgave zijner rede aangevuld met diens antwoorden. 't Korte verhoor luidt
aldus:
‘Hebt gij P o l e m a r c h u s gevankelijk doen wegvoeren, of niet?’ - ‘'t Geen de
regeering beval heb ik volbracht uit vrees.’ - ‘Waart gij in de vergadering ten
Raadhuize aanwezig, toen de debatten over ons plaats hadden?’ - ‘Ja.’ - ‘Hebt gij
toen het voorstel van hen die de Metoiken wilden ter dood doen brengen gesteund,
of bestreden?’ - ‘Bestreden.’ - ‘Uwe bedoeling was dus, dat wij niet gedood zouden
worden?’ - ‘Ja.’ - ‘Waart gij dan van oordeel, dat wij door den dood onrecht zouden
lijden of recht?’ - ‘Onrecht.’ - ‘Derhalve, schurk, hebt gij geopponeerd met de
bedoeling ons te redden, doch ons gevangen genomen met de bedoeling ons te dooden!
Dat
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wil zeggen: toen de meerderheid uwer vergadering de beslissing over ons lijfsbehoud
in handen had, hebt gij - naar ge beweert - oppositie gevoerd tegen hen die ons dooden
wilden, doch toen de beslissing om P o l e m a r c h u s al of niet te redden uitsluitend
in uwe handen lag, hebt gij hem naar de gevangenis gebracht! En nu wilt ge wel op
grond dat gij - naar uw eigen verklaring - zonder eenig voordeel voor ons hebt
geprotesteerd, doorgaan voor een fatsoenlijk man, doch dat gij, aangezien ge door
P o l e m a r c h u s gevangen te nemen oorzaak van zijn dood zijt geworden, nu
gehouden zijt tot boete en straf jegens mij en de rechtbank, dat ziet ge niet in?’
Ondervragingen als deze, dikwijls verderfelijk ook voor onschuldige
aangeklaagden, behooren niet tot hetgeen wij in de Grieksche rhetoriek 't meest
bewonderen. Toch waren zij talrijk genoeg in de Atheensche pleitzaal, waar zoovelen
- om een beeld van A r i s t o t e l e s te gebruiken - ‘door de rechters tot toorn, vrees
of nijd te bewegen, de liniaal krom buigen waarmee het recht moet worden gemeten’.
Wat intusschen L y s i a s betreft, behoeft op deze zijde van de Atheensche advocatuur
slechts terloops de aandacht te worden gevestigd. Zijne beteekenis in de geschiedenis
der welsprekendheid dankt hij daaraan niet. Vragen wij wat in hem meer nog dan de
door ons zoo gewaardeerde ethopoiïa de bewondering van latere geslachten heeft
gewekt, dan geeft ons niemand een zoo volledig antwoord als de reeds meermalen
genoemde D i o n y s i u s van Halicarnassus. D i o n y s i u s , wiens studie van de
Attische oratoren ons is bewaard in eene voor zijn tijd zeer scherpzinnige en
oordeelkundige essays, roemt geene eigenschap in Lysias met warmer bewondering
dan de zuiverheid van zijne taal. Natuurlijk kunnen wij die bewondering slechts uit
de verte deelen. Het is vooral van belang ze hier aan te stippen, omdat zij ons een
denkbeeld kan geven van den hartstocht met welken de bestrijders van allerlei
stilistisch modernisme in A u g u s t u s ' tijd den terugkeer predikten tot het éénige
Attisch - ‘uit haar plaats gedrongen’ - zegt D i o n y s i u s - ‘door gemeene Aziatische
taal, zooals
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in een slordige huishouding soms de moeder verdrongen wordt door de bijzit van
den man.’ Maar deze niet ongegronde haat tegen de overladen en bedorven
rhetoren-taal van zijn tijd heeft in D i o n y s i u s eene diepgaande en veelzijdige
waardeering voor de spreek- en schrijftaal van oud Attica gewekt, die ook voor ons,
als wij ons niet laten afstooten door een weinig bekrompenheid en vrij wat pedanterie,
zijne studie over L y s i a s , I s a e u s en I s o c r a t e s , zeer lezenswaard en leerzaam
maakt.
‘Zuiverheid van taal’ schijnt menigeen misschien ten deele een vage, ten deele
een weinig begeerlijke lofspraak. Is niet te groote zuiverheid armoede? Of klinkt niet
al te zuiver Hollandsch als schooltaal? In de ooren van velen zeker. Maar voor hem,
die zijne taal heeft zien misbruiken en verwringen door nuffigheid, door wansmaak
en door hulpelooze gedachteloosheid, is het muziek wanneer hij de pittige taal der
vaderen hoort spreken door een kunstenaar die machtig genoeg is om zich te
onthouden van gezochte kunstmiddelen. En dat is het wat D i o n y s i u s in L y s i a s
bewondert. Hier is een kunstenaar aan het woord, die het waagt vrijwillig afstand te
doen van alles wat G o r g i a s ' toovermacht had uitgemaakt: hij versmaadt de bloemen,
de beeldspraak. Zelfs niet verlokt door de geweldige kracht van T h u c y d i d e s '
forschen en ineengevlochten zinsbouw brengt hij zijn kliënt onder de oogen der
rechters, eene taal sprekende zooals ieder Athener dagelijks op de markt kan hooren,
maar die taal gekuischt, helder, gedrongen, afgerond, zoodat ze in haren eenvoud
een onnavolgbaar kunstwerk wordt. ‘Eenvoudig Attisch!’ ‘Ja - zegt D i o n y s i u s zóó eenvoudig als niemand het schrijven kan. Neem eens de proef; schrijf eens een
stukje L y s i a s !’
Waarin nu het geheim ligt dezer kunst, die aan een werktuig van dagelijksch
gebruik in L y s i a s ' handen zoo wonderbare muzikale macht verleent, dat weet ook
D i o n y s i u s eigenlijk niet te zeggen. Wel tracht hij L y s i a s ' kunst volkomen weer
te geven door iederen trek die hem in den redenaar heeft getroffen op te noemen en
met voorbeelden toe te lichten. Maar hij voelt het, uit die
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afzonderlijke trekken is L y s i a s zelf nog niet herboren.
‘Wat is het,’ zoo vraagt hij op nieuw, ‘dat L y s i a s L y s i a s maakt?’ En nog
eens neemt hij de oude redevoeringen ter hand; nog eens luistert hij naar het rustig
neerdruppelen van die klaarklinkende woorden. Hij voelt niet de schokkende
aandoening, die door het pathos van D e m o s t h e n e s in hem wordt verwekt: niet
de instemming en den eerbied, die het vaderlandslievend idealisme van I s o c r a t e s
in hem doet leven. Het is iets geheel anders. D i o n y s i u s weet het niet anders te
noemen dan de charis d.i. de gratie, de charme van L y s i a s . En waarin bestaat dan
die charis, die glanst over L y s i a s ' taal gelijk de kleurblos over eene bloem? In
regelen kan men haar evenmin omschrijven als men zou kunnen zeggen, waarom
bepaalde lichaamsbewegingen of toonverbindingen ons bekoren. Ook kan men niet
zeggen: ‘zie, ze is hier, of daar.’ Langzamerhand en in stilte onthult ze zich voor ons,
zoo als de schoonheid van een vaak aanschouwd landschap, of de zangwijs van een
toonkunstenaar dien wij liefhebben. Wij zien ze, wij hooren ze, en dan zeggen we:
‘dat is mijn land, dat mijn dichter.’ ‘Zoo gaat het ook - zegt D i o n y s i u s - met de
charis van L y s i a s . Wie ze wil leeren kennen, die leze en herleze zijne redevoeringen
en in 't eind zal het hem gaan als mij - aan de charis zal hij kunnen gevoelen, met
onomstootbare zekerheid, of eene rede van L y s i a s is of niet.’
Zelfs de philologen van professie zullen maar bij uitzondering hun
waarnemingsvermogen nog heden ten dage zoo onfeilbaar achten, dat zij het criterium,
door D i o n y s i u s aanbevolen, durven gebruiken. Maar geheel ontgaat ook ons zelfs
die charis niet. En tegenover D i o n y s i u s , wiens eng doctrinarisme zooveel wel
verdienden smaad heeft moeten hooren is het plicht te erkennen, dat hij voor menige
schoonheid in L y s i a s ' redenen onze oogen het eerst heeft geopend.
Om een indruk te geven van de voornaamste karaktertrekken der Atheensche
pleitkunst in haren bloeitijd kan
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deze schets ook zonder dat wij L y s i a s ' navolgers noemen, volstaan. Maar spoedig
na L y s i a s vertoont zich de welsprekendheid reeds weder in nieuwe gedaante; want
in de Grieksche letterkunde is, dank zij hare rijke levenskracht, de opeenvolging der
verschillende openbaringsvormen van het literaire schoon zeer snel. Zoo lang haar
bloeitijd heeft geduurd schuwt zij de herhaling: in ieder harer uitnemende zonen
vertoont zij ons een nieuw gelaat. Tusschen A e s c h y l u s , S o p h o c l e s en
E u r i p i d e s wier levens een eeuw omvat, ligt eene progressie van vele geslachten.
T h u c y d i d e s staat mijlen verder op den weg der historiografie dan H e r o d o t u s ,
met wien hij slechts één geslacht verschilt. En in de geschiedenis der welsprekendheid
zien wij het zelfde verschijnsel. Scherpe kritiek op den arbeid der voorgangers brengt
ook daar tegelijk met nieuwe schoonheidseischen andere schoonheidsvormen;
nauwelijks heeft de judiciaire eloquentie haren triumf gevierd in L y s i a s , of
I s o c r a t e s roept de welsprekendheid tot nieuwe overwinningen op een ander
terrein.
Geheel alleen beeldsprakig is deze uitdrukking niet. In den eersten tijd heeft
I s o c r a t e s inderdaad op het terrein waar L y s i a s overwinnaar was de eloquentie
willen dienen. Evenals L y s i a s werd hij daartoe gedwongen door de eischen der
praktijk. Ook hij had als zoon van een vermogend man eene opvoeding genoten, die
hem tot iets anders dan tot de ‘logographie’ bestemde. De lessen der sophisten had
hij gevolgd, een korten tijd zelfs behoord tot den kring van S o c r a t e s , en toen hij
even als L y s i a s en zooveel anderen door de beroeringen van den Peloponnesischen
oorlog zich verarmd zag, had ook hij zich gewend tot de advocatuur. Enkele
redevoeringen uit die periode van zijn leven zijn bewaard gebleven; en indien niet
allereerst aangeboren, - des noods onbewuste - gave, doch theoretisch inzicht in het
doel der kunst den kunstenaar vormde, dan zou reeds in deze pleidooien I s o c r a t e s
grooter redenaar moeten heeten dan L y s i a s . Toch is het daar ver van af. De
beroepsrhetoriek heeft aan I s o c r a t e s noch roem, noch geld gebracht, want hem
ontbraken verschillende
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eigenschappen, die voor den advocaat onmisbaar zijn. De wereld van de pleitzaal
boezemde hem slechts tegenzin in; immers hij bezat niets van dat dramatisch talent,
dat er L y s i a s een lust in deed vinden zich geheel in te denken in die telkens
wisselende gestalten van kleine burgers, boeren, bedrogen weezen; hij had niet die
juridische scherpzinnigheid, die voor I s a e u s het nasnuffelen van ingewikkelde
erfenis-questies maakte tot een wetenschappelijk genot. Reeds in de pleidooien door
I s o c r a t e s in deze dagen van beproeving gehouden zien wij den schrijver van later,
den man van het politieke leading-article, wars van al 't getwist over erfenissen,
mishandelingen, laster en misleiding, voor de advocatuur te weinig alerte, te zeer
idealist. En tevens, wanneer wij bemerken, hoe reeds in deze pleitredenen de
Lysiaansche eenvoud schuil gaat achter het sententieuze van welluidend afgeronde
perioden, dan - voegen wij al onder het lezen zijner proces-redenen hieraan toe: voor
de advocatuur was I s o c r a t e s ook te veel stilist.
Het zal niemand verwonderen, dat een man van zoodanigen aanleg en
geestesrichting in het Atheensche leven van de vierde eeuw zich slecht thuis gevoelde.
I s o c r a t e s heeft lang moeten zoeken, vóór hij den weg vond die hem bevredigde,
en bij vele meesters heeft hij vergeefs gezocht. Zijn smaak dreef hem naar de
eloquentie; en hare praktische toepassing vervulde hem met weerzin. Persoonlijke
ijdelheid en vaderlandsliefde wezen hem op de politiek; en zijne schuwheid, meer
nog dan de zwakheid van zijne stem, deed hem terugdeinzen voor de schare, die hij
wilde beheerschen. Zijn ernstig gemoed roept hem tot de wijsbegeerte; en zij laat
hem koud en onbevredigd, omdat hem de hoogste gaven ontbreken, die den
speculatieven wijsgeer onderscheiden van den praktischen moralist.
Zoo keerde hij zich dus ook af van de school van S o c r a t e s , en juist omdat de
Academie en hij iets van elkander verwacht hadden, heeft deze scheiding aan
weerszijden verbittering nagelaten. Met de gevoeligheid en eenzijdigheid, die ook
in den ouden tijd het menschelijk deel van vele kunstenaars is geweest, gaan P l a t o
en I s o c r a t e s
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van jaar tot jaar voort in geschriften elkaar te kwetsen: P l a t o in voornaam sarkasme
glimlachend over den woordkunstenaar, die waant, dat hij aan zijne leerlingen tegelijk
met zijne woorden van wijsheid ook de wijsheid zelve als op den koop toe kan geven,
spottend ook met den droomer die Athene waant te verbeteren door eenzijdig
idealizeeren van het verleden; I s o c r a t e s feller en hartstochtelijker naarmate hij
zwakker stond, schimpend op de dialectiek, ‘welke nutteloos woordengescherm geeft
in de plaats van voedzame wijsheid.’
Wat I s o c r a t e s ‘voedzame wijsheid’ noemt en niet zonder ophef en zelfbehagen
roemt als zijn geschenk aan zijne leerlingen, is inderdaad noch diepe, noch nieuwe
philosophie. Het is eene gezonde, verstandige, min of meer traditioneele zedeleer,
zonder ook zelfs één sprankje van het goddelijke licht der Platonische wijsbegeerte,
en hoe laatdunkend de redenaar zich moge uitlaten over theoretisch philosofeeren,
toch maakt de ‘welopgevoede’, dien zijne school belooft te vormen, eene armelijke
vertooning naast ‘den man, die zijn leven waarachtiglijk aan de wijsbegeerte heeft
gegeven,’ wiens beeld P l a t o ons zoo uitnemend heeft geteekend. Maar I s o c r a t e s
veinst ook niet zijne leerlingen te voeren op de hooge bergtoppen van een idealisme,
dat alle wetboeken overbodig maakt; hem is het genoeg de wijsheid der vaderen te
vergâren, zijn leerlingen te doen beseffen, dat gelukkig is ‘wie zijn eerbied voor de
goden van het voorgeslacht bewaart, en dien eerbied toont in het schoon en werkzaam
offer van een leven vol rechtvaardigheid;’ voor het overige, indien er in I s o c r a t e s '
wijsbegeerte sprake kan zijn van eenige theorie, dan is het deze, dat er geene
betrouwbare theorie van de moraal denkbaar is, daar in onze menschelijke natuur
geene aangeborene wetenschap van goed en kwaad bestaat, en wij dus uitsluitend
op de ervaring en kennis van het voorgeslacht zijn aangewezen.
Wie door persoonlijk onderzoek in die kennis is doorgedrongen, is volgens
I s o c r a t e s de beste leermeester der moraal en rhetoriek beide, want de rhetoriek
en de moraal zijn één. Door haar belooft deze rhetor-philosoof een gids
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te zijn voor allen, die den staat besturen; en al ging de lofredenaar te ver, die eens
over zijn onderwijs sprekende I s o c r a t e s met Athene zelf vergeleek en jubelde:
‘koloniën van wijsheid heeft hij uitgezonden gelijk eens Athene allerwegen politieke
koloniën heeft gesticht,’ erkend moet worden, dat de rhetorische school van
I s o c r a t e s eene hoogeschool is geweest voor tal van degenen, die in de vierde
eeuw vóór Christus deel hebben gehad aan de leiding van Athene's politiek.
Intusschen onze belangstelling geldt op dit oogenblik meer de beteekenis van
I s o c r a t e s als rhetor en stilist dan zijne verdienste als leeraar. Hij zelf heeft het
duidelijk en met onbewimpelde zelfvoldaanheid gezegd, dat hij de rhetoriek in nieuwe
banen heeft geleid, en dat de kunst door hem geschapen even hoog staat boven het
proces-pleidooi als P h i d i a s ' scheppingen boven het boetseerwerk van een
beeldjeskoop. Wat heeft hij dan eigenlijk gedaan?
I s o c r a t e s heeft getracht - en het waagstuk is hem gelukt - de zoogenaamde
epideiktische eloquentie, de welsprekendheid der pronkredenen, dat kostbaar kleinood
der school van G o r g i a s , tot leven te wekken. Aan de eene zijde hoorde hij, in
pleitzaal en volksvergadering, eene taal, die zonder twijfel wel krachtig leven bezat,
maar, naar zijnen smaak althans, alle waarachtige schoonheid ontbeerde. Aan de
andere zijde, bij de rhetoren vond hij eene kunst, die het leven miste. Daar ging men,
naar G o r g i a s ' voorbeeld voort, l'art pour l'art te huldigen; want de echte epideiksis,
de kunstproeve, die niet veel anders beoogt dan te toonen hoe fraai men stellen, hoe
welluidend klanken schikken, hoe glad zijne zinnen afronden kan, is volkomen
onafhankelijk van haar onderwerp. ‘Indien keurige sonnetkunst - zoo redeneert zij
ongeveer - eene gebroken vaas of een dooden krekel 't bezingen waard acht, waarom
zou dan niet ons kunst-proza haar meesterschap mogen toonen in eene lofrede b.v.
op het zout?’
‘Zeker - zegt I s o c r a t e s - ge hebt gelijk, wat den vorm betreft. Niets is der moeite
waard gezegd te worden, als het niet wordt gezegd in gekuischte woorden en har-
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monieuzen vorm. Omschrijf liever, dan dat ge een leelijk woord bezigt, vul desnoods
uwe frase liever aan met een weinig beteekenend woordengroepje, dan dat gij haar
onafgerond laat neervallen. Maar voor het overige zijt gij in dwaling: uwe kunst is
ijdel kinderspel omdat zij ledig is. Heerlijk en edel is de schoone vorm alleen dan
wanneer hij het kleed is van edele gedachten. Dat te bewerken zal mijne taak zijn.
Ik zal de epideiksis plaatsen op den troon, die haar toekomt; immers aan den schoonen
vorm zal ik schoonen inhoud schenken. In eene taal, die de schoonheid der poezië
huwt aan de klaarheid van het proza, en door dichterlijken vorm en rhythmus lokt
tot navolging mijner woorden en meesleept tot verbetering van eigen zeden, zal ik
redenen schrijven niet over nietige proces-questies, maar over de hoogste belangen
van vaderland en menschheid: redenen voor Volken en Vorsten.’
De overtuiging dat zijn woord Griekenland kan redden heeft dezen
menschenschuwen, ziekelijken kamergeleerde arbeidskracht gegeven tot op bijna
honderdjarigen ouderdom. Hier is een krachtiger beginsel werkzaam dan ijdelheid:
I s o c r a t e s gelooft in den goddelijken oorsprong der rede d.i. zoowel van het redelijk
verstand als van het woord waarin dat uiting vindt, en gaarne zoekt hij de gelegenheid
om die goddelijke gave, die ons, zwakker dan de dieren des velds, tot hunne meesters
en elkanders raadslieden en broeders maakt, zóó te bezingen als harer waardig is,
d.i. in een glashelder, niet door hartstocht troebel gemaakt proza, fijn in woordenkeus,
kunstig geschikt in welluidende, rhythmische, evenredig verdeelde frasen die, noch
te groot noch te klein en passend gesierd door klankfiguur en woordenspel, als van
zelf zich voegen tot eene groote, wèl afgeronde periode.
Wij kunnen ons nauwlijks meer eene voorstelling maken van de allernauwkeurigste
studie der euphonie, welke in deze periode der Grieksche rhetoriek voor iederen
orator plicht begon te worden, de zorg waarmee hiaten vermeden en letterverbindingen
gewogen werden, de fijne nauwlettendheid waarmee tegen eentonig zoowel als te
bont rhythme
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werd gewaakt, de keurigheid waarmee de betrekkelijke welluidendheid der klanken
werd beoordeeld. Technische bespreking van de stilistische theorieën der Isocratische
school zou hier misplaatst zijn. Maar wel is het van belang op te merken, hoe
nadrukkelijk de redenaar zelf op de moeilijkheid en de methode van zijn arbeid de
aandacht vestigt. Gelijk een bouwmeester, die het wansmaak acht de constructie van
zijn werk te verbergen achter de versiering, zoo legt I s o c r a t e s vaak de wording,
de fundeering en het plan zijner oraties in de voorrede met zekere précieuze
nauwkeurigheid bloot. Hij waarschuwt dan den lezer er toch niet overheen te lezen,
het niet het werk van den eerste den beste te achten, en in die waarschuwing treft
ons eene zekere ongerustheid. ‘Ik wil trachten,’ zoo spreekt hij tot N i c o c l e s , ‘u
de plichten van den Vorst in hun geheel duidelijk voor oogen te stellen. Intusschen,
of mijn geschenk bij de voltooiïng het eerste ontwerp waardig zal blijken, is moeielijk
bij 't begin met zekerheid te erkennen. Talrijk immers zijn de werken in poëzie zoowel
als in proza, die, zoo lang hunne scheppers ze nog in de ziel droegen, groote
verwachtingen opwekten, doch nadat ze voltooid en aan anderen getoond waren, vrij
wat minder roem verwierven dan men verwacht had.’
Zie hier de angst van een bewusten proza-kunstenaar, een stilist die schrijft voor
een lezend publiek, die nu eens het zorgvuldig nawikkend oordeel zijner lezers ducht,
dan weer vreest dat hun het fijnste en het beste zijner kunst zal ontgaan. Zal ieder
beseffen, welke zorg er noodig was om frasen zoo in een te vlechten als dat gebeurt
in den welbekenden aanhef van den Panegyricus?
‘Dikwerf heeft dit mijn verwondering gewekt in hen, die onze feestelijke
volksvergaderingen hebben ingesteld en onze gymnische wedstrijden hebben
geordend, dat zij alle lichamelijke succes zóó hooge belooning hebben waardig
gekeurd, doch voor degenen, die voor het algemeen belang in stilte zwoegen hun
geest bekwamende om hunne medemenschen te dienen, geenerlei eere-prijs hebben
bestemd, terwijl het juist behoorlijk ware geweest bovenal voor hen
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zorg te dragen; immers al zouden alle athleten hunne kracht verdubbelen, niets zou
dat de overige menschen baten; zoodra daarentegen één man verstandig inzicht in
eene zaak verwerft, kunnen allen daarvan nut trekken, die maar wenschen kennis te
nemen van zijne gedachten.’
Wanneer wij trachten eene periode als deze in Hollandsche vertaling weer te geven,
dan plegen wij tegenover den orator bijna onrecht. Wat blijft er over van het
melodieuze klanken-spel? Hoe zou niet de fraai gevlochten krans der grieksche
periode bij de overzetting in hollandschen zinsbouw losgereten worden? Ten slotte,
wie hoort nog iets van de cadence? En toch zijn het zinnen als deze geweest, die niet
slecht C i c e r o hebben ingewijd in de geheimen der numerosa oratio, doch ook nog
eeuwen later eenen B o u r d a l o u e , een M a s s i l l o n , een B o s s u e t hebben doen
beseffen welke macht er gelegen is in de rhythmisch gebouwde periode, die de logisch
samenhangende frasen met krachtigen greep tot een geheel vereenigt. Al ligt er in
de eloquentie van B o s s u e t een enthousiasme, een geloofsgloed en een élan, als
men bij I s o c r a t e s tevergeefs zou zoeken, al is ook de Fransche redenaar
bloemrijker en vooral overvloediger in poëtische beeldspraak dan de Atheensche
rhetor zelfs heeft willen zijn, toch ruischt door menige passage van de oraisons
funèbres de statige golfslag den Isocrateïsche welsprekendheid. I s o c r a t e s zelf
had bijna dien zin uit den Éloge du Prince de Condé kunnen schrijven, waarin
B o s s u e t de droefheid van koning L o d e w i j k over den dood van L o u i s d e
B o u r b o n schildert: ‘Après avoir pleuré ce grand homme, et lui avoir donné, par
ses larmes, au milieu de toute sa cour, le plus glorieux éloge qu'il pût recevoir, il
assemble dans un temple si célèbre ce que son royaume a de plus auguste pour y
rendre des devoirs publics à la mémoire de ce prince, et il veut que ma faible voix
anime toutes ces tristes réprésentations et tout cet appareil funèbre.’
Eéne uitdrukking in dezen harmonieus gebouwden zin zou I s o c r a t e s hebben
teruggewezen; het gevoel dat aan B o s s u e t de behoefte ingaf om te spreken van
de ‘faible
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voix des orateurs’ had I s o c r a t e s niet. Twijfelt hij soms aan zijn succes, dan zal
hij dat toeschrijven aan den tegenzin zijner hoorders voor stichtelijke lectuur, en
schimpen op hen die de zedespreuken van T h e o g n i s fraai en ongerept - immers
ongelezen - in hunne kast hebben staan, terwijl hun scabreuze A r i s t o p h a n e s
beduimeld en bevlekt is door de trouwe lezing Maar aan zijn eigen bevoegdheid
twijfelt deze redenaar nooit: daarvoor zijn zijne idealen te duidelijk omschreven, te
consequent ontwikkeld. Korte bespreking van den P a n e g y r i c u s , die in zijn
geacheveerden vorm de duidelijkste blijken draagt van des schrijvers strenge zorg,
kan ons die idealen het best doen kennen.
Het gronddenkbeeld dezer rede, in 380 na twaalfjarige voorbereiding in het licht
gegeven, is dit: Griekenland moet zich ter hernieuwing zijner actieve politiek
vereenigen, en zulks onder leiding van Athene. Wel moest de redenaar idealist zijn,
die zulk een gedachte voor vervulling vatbaar achtte, zeven jaren na den vrede van
Antalcidas. Ziet hij dan niet hoe de vrije steden van Griekenland bijna tot vasalstaten
van den Pers zijn geworden, en Sparta tot hare bewaakster? Ziet hij Thebe niet loeren
op de vernedering van Sparta, ziet hij Athene niet geknakt en ontluisterd?
Is de panegyricus iets meer geweest dan een rhetorisch proefstuk, dan heeft de
redenaar gehoopt, dien toestand, dien zeker ook hij wel zag, door zijn woord te
verbeteren. I s o c r a t e s acht het mogelijk, en rekent het zijne taak, uit de moreele
verslapping en moedeloosheid, die op den oorlog tegen Sparta volgden, zijne
medeburgers op te heffen. Het geloof in eigen kracht wil hij in hen doen herleven
door hun in de daden hunner vaderen de overtuigende bewijzen te toonen van hunne
bevoegdheid om Griekenland vóór te gaan. Met deze hooge bedoeling is de aanhef
zijner epideiktische rede in volkomen overeenstemming. Vooraf staat kort en massief
gebouwd de grondstelling: ‘Onweersprekelijk is Athene èn de oudste, èn de grootste
èn de beroemdste stad van Hellas.’ Dan volgt het historisch bewijs. Eerst,
zachtvloeiend als eene epische vertelling, die toch bij wijlen den vromen klank eener
hymne nadert, het
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mythisch begin: ‘Met dubbelen zegen heeft D e m e t e r Attica gewijd, met den
rijkdom des korens de vlakte van Eleusis, met de heiligheid der mysteriën haren
tempel, opdat alzoo in dubbelen zin de stad Athene zou zijn de beweldadigster van
Griekenland.’ - Breed, maar voor den gevleiden Athener niet te breed, volgt dan na
den mythus de schets van het opgroeiend Athene der historie; eerst nog in zinnen
vrijer van schikking en vlugger van gang, wier rhythme minder geaccentueerd is.
Maar wanneer na de hulde aan Athene als moeder der koloniën, en middelpunt van
handel, de orator zijne stad gaat gedenken als haard van Hellas' beschaving, dan
zwelt de melodie zijner kleurige woorden vast aan, en een glans van levensblijheid
straalt over zijn lofzang, Gorgiaansch zingt bijna de rhythmus zijner frase als hij
uitroept:
‘Men roemt hen, die tot feestelijke vergadering de volken van Hellas vereenigen
en nooden ten wedkamp. Welnu, Athene biedt aan ieder haren wedstrijd aan, niet
slechts van snelheid of van lichaamskracht, doch ook van taal en geestesmacht; niet
soms, doch steeds. Is elders feest, het is voor luttel dagen en dan is 't stil daarna voor
langen tijd. Doch onze stad, zij is van dag tot dag een feestesplaats voor alwie haar
bezoeken.’
Het zal aan menig modern cosmopoliet moeite kosten zulk enthousiasme te
verstaan. Want inderdaad, geen Parijzenaar kan over de Ville-lumière met uitbundiger
ingenomenheid spreken dan deze Athener het doet over den ‘oogappel van Hellas’.
Maar al zien wij de ijdelheid niet voorbij, we erkennen toch ook edeler aandoening
dan ijdelheid in het gemoed van den redenaar, die het de moeite waard acht tegenover
het cynisme van geblaseerde utilisten Athene te teekenen als de van godswege
geroepene voorgangster van Hellas, en zulks op dezen grond ‘dat Griekenland het
aan Athene te danken heeft, indien de naam Helleensch niet meer alleen een zekeren
landsaard doch eene geestesgezindheid, een graad van moreele ontwikkeling
aanduidt.’
Eene andere vraag is het, of de toestand van Athene deze lofspraak wettigde. De
hulde aan M a r a t h o n en
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S a l a m i s , de schitterende beschrijving van het Athene der dagen van P e r i c l e s ,
ze kunnen onze oogen niet sluiten voor de vlekken op het Atheensche wapen
geworpen in later jaren. Bondgenooten onderdrukt, bevriende staten uitgezogen,
Melos verwoest, Scione met den grond gelijk gemaakt, hoe zal de redenaar dat alles
goedpraten?
Goedpraten wil I s o c r a t e s dat niet, en hoe hij over deze zonden van zijne
vaderstad denkt, zal hij straks niet verzwijgen. Voorloopig volstaat hij met op eene
wijze, die de door hem zoo gesmade pleitzaal geen oneer zou aandoen den bewijslast
op de schouders van Athene's tegenstanders te wentelen. ‘Wijst ons - zoo spreekt hij
- onder de staten, die ons gehoorzaam zijn gebleven, één die over ons te klagen had!’
en verder: ‘Is er ééne stad in Griekenland, die aan eene door haarzelve toegepaste
zachtzinniger politiek het recht kan ontleenen, den eersten steen op ons te werpen?’
De kracht van I s o c r a t e s ligt niet in dergelijke juridische finesses. De klank,
het timbre, keert eerst weer in zijne stem terug als hij met meer oprechtheid spreken
kan. ‘Wie zou,’ zoo vraagt hij, ‘Griekenland moeten leiden, indien Athene het niet
doet? Sparta misschien?’ Terwijl hij den naam noemt, gedenkt hij weer de sombere
dagen van S p a r t a 's oppermacht ‘toen de bitterheid van eigen leed zelfs 't vermogen
om mede te lijden doodde in de harten der burgers’, en tegenover de schitterende
teekening van Athene's bloei plaatst hij het donker tafreel van den toestand na 403.
Nu wijkt de behagelijke harmonie van den panegyricus, en in dichten drom, als
geharnaste soldaten, dringen zijne verwijten naar voren: ‘de zeeën zijn vol roovers,
de steden met wachten bezet, de autonomie is dood; want ginds heerschen tyrannen,
daar harmosten, elders de barbaren - eens door ons verslagen!... Eén zelfde dag
verbrak de Atheensche hegemonie en het Helleensche geluk; van Aegospotamoi
dagteekent de slavernij van Hellas.’
Wij zullen den redenaar niet volgen op zijnen rondgang langs de staten die hij
achtereenvolgens het eereambt ont-
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zegt van Griekenlands leider te zijn. Wel mag er op gewezen worden, dat de luide
en dringende kreet tot verbroedering die op deze woorden volgt, dat de welsprekende
bestrijding van het fatale particularisme voortdurend door I s o c r a t e s met den
meesten nadruk is herhaald. ‘'t Vereenigd Hellas optrekkend tegen het Oosten’ ziedaar
de kern van zijne politieke overtuiging. En die politieke overtuiging is voor hem niet
wat ze voor velen onzer is: een kleed met aarzeling gekozen, met weerzin gedragen:
neen zij is het bloed in zijne aderen. Maar daarom te meer moet wel de toon zijner
rede droevig worden als hij na zijn straffend woord tot de staten van Griekenland
zijn oogen weer richt op dat Athene, dat krachtens haar verleden, krachtens haar
moreelen roem Griekenland zou voorgaan op den weg der glorie. Zie, hij vindt daar
dezelfde gebreken als te Sparta: onrechtvaardigheid, gemakzucht, gelddorst,
hoovaardige bondgenooten-verachting.
Van al deze kwalen erkent hij de gemeenschappelijke bron; de democratie - ziedaar
de vijand. In de definitie van haar wezen wil hij duidelijk zijn: zij is hem gehaat
zooals ze P l a t o gehaat is, al geven de oratorische verzuchtingen van den rhetor
slechts een flauwen weerschijn van P l a t o 's scherpe spotteekening. Maar duidelijk
is I s o c r a t e s wel: hij laat alle beeldspraak, alle bloemrijkheid varen als hij spreekt
over de Atheensche democratie. ‘Drieërlei vorm van regeering ken ik,’ zegt hij,
‘oligarchie, democratie, monarchie; en al wie, onder een van die drie vormen levende,
het verstaan de geschiktste burgers in de ambten te plaatsen, d.i. aan diegenen de
leiding toe te vertrouwen van wie 't meest verwacht kan worden dat zij hun plicht
rechtvaardiglijk zullen doen, die acht ik in staat, welke van deze drie staatvormen
zij ook verkiezen, een leven te leiden goed en schoon voor hen zelf zoowel als voor
anderen. Maar wie voor de regeeringsambten de brutaalste en slechtste burgers
aanwijzen, en terwijl ze voor eigen particulier voordeel met inspanning van alle
krachten waken, de gemeenschappelijke belangen van den staat minachten, van die
menschen meen ik dat de staat even ellendig

Onze Eeuw. Jaargang 3

585
zal worden bestuurd als hun regeerders zelf ellendig zijn.’
Deze bittere woorden aan het adres van de Atheensche volksvergadering mogen
al of niet bij ons instemming vinden, naar mate we meer of minder overtuigd zijn,
dat werkelijk de politiek van C l e o n 's opvolgers de schuld droeg van Athene's
onloochenbaar verval, tot op zekere hoogte zullen de meeste moderne lezers sympathie
gevoelen voor den toorn van I s o c r a t e s bij het aanschouwen van den politieken
toestand van zijne vaderstad. Maar iets anders wordt het, wanneer we de volgende
blijdzijden van den Panegyricus doorbladeren. De lezing van die fraai gestelde en
pathetische lofrede, waarin de orator niet zonder zekere melancholie zijnen hoorders
het beeld voor oogen roept van die tijden toen de Orde der Wet nog gebood, wekt
bij ons niet zoozeer bewondering voor des redenaars talent, als deernis met de
naieveteit van den kamergeleerde, die meent, dat een éloquente pronkrede de Atheners
van de vierde eeuw zou kunnen terugroepen tot de zesde. Want dit is inderdaad zijn
doel. Zal Athene wederom uit den mond van Griekenland dezen lof hooren dat ‘van
allen menschlijken rijkdom die het leven schoon maakt H e l l a s niets bezit dat het
niet dankt aan de stad der steden’, dan moet de Areopagus hersteld, en de wet van
S o l o n op nieuw tot eere gebracht worden, opdat de al-reddende S o p h r o s y n e
herleve en de onopgevoede volwassenen wederom door tucht worden opgevoed.
Ziehier de korte inhoud van den zeer langen Panegyricus. Men moge de politieke
overtuiging die er het fundament van is, en die I s o c r a t e s zijn leven lang heeft
gehandhaafd, utopistisch of desnoods réactionair noemen, in de geschiedenis der
Grieksche welsprekendheid heeft toch deze rede een niet geringe beteekenis gekend.
Het schitterend tafreel van Athene's verleden heeft niet slechts geheele geslachten
van lezers geboeid, maar ook geheele groepen van redenaars bezield; en het is een
eervol getuigenis voor de oprechtheid van I s o c r a t e s ' bedoelingen wanneer
D i o n y s i u s van Halicarnassus, ofschoon L y s i a s ' talent en D e m o s t h e n e s '
kracht ver boven de kunst van den
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rhetor verheffend, zegt: ‘Wie ware politieke wijsheid wil bezitten, niet slechts zich
zelven maar ook anderen ten zegen, die neme I s o c r a t e s ter hand.’
Maar het panhellenisme van den redenaar gaat nog eene schrede verder. En
ofschoon wij zelf in die schrede eene aankondiging zien van den nieuwen dag, waarop
A l e x a n d e r een Groot-Griekenland gaat stichten vèr buiten de grenzen van Hellas,
verbaast ons toch de verontwaardiging niet, die deze andere droom van den eenzamen
idealist bij tijdgenooten en latere beoordeelaars heeft gewekt. Niet bij machte om in
de rij van Griekenlands staten één aan te wijzen, krachtig genoeg om H e l l a s voor
te gaan in den strijd tegen dat oosten ‘waar de vruchtbaarste akker gereed ligt voor
de Hellenen’, heeft ten slotte de redenaar, die zelf met zooveel gloed de
meerderheidsrechten van het beschaafde H e l l a s over het ‘barbarendom’ had bepleit,
zich gewend tot hem, die in veler oogen gevaarlijker barbaar was dan eenig
Perzenheerscher, tot den koning van Macedonië. Terwijl P h i l i p p u s de kostbaarste
bezittingen in 't Noorden stuk voor stuk loswringt uit de handen der Atheners, eerst
P y d n a , straks P o t i d a e a , dan O l y n t h u s , ziet I s o c r a t e s voor zijn geest het
begeerde tafreel gloren: 't vereenigd Griekenland heeft zijnen leidsman gevonden.
In een open brief richt zich de Atheensche redenaar tot den Noordschen koning om
hem als Redder te begroeten.
Velen noemen die daad vleierij, aristocratischen partijdienst, landverraad zelfs.
Anderen zeggen onder glimlachend schouderophalen, dat er niet zoo groote woorden
noodig zijn om een schrijven te brandmerken, waarvan de cynische P h i l i p p u s
nauwlijks notitie zal hebben genomen. Wat mij aangaat, ik kan deze daad van
I s o c r a t e s evenmin belachelijk als verachtelijk vinden; maar dat ik de rede aan
P h i l i p p u s hier noem, geschiedt niet voornamelijk op grond van hare politieke
strekking, doch om de beteekenis, die dit stuk naast de panegyrische oraties heeft
voor onze kennis van I s o c r a t e s ' rhetorische kunst.
Immers, welk een onderwerp voor een rhetor! Hier is iets anders te doen dan in
eene epideiktische rede Helena's
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lof te bezingen, of in eene paraenese aan een Cyprisch dynast gericht op den toon
van een hofprediker, half onderworpen, half autoritair, een aantal regeerings- en
levens-regelen te formuleeren tot een Vademecum voor jonge Vorsten. Hier geldt
het, tegenover het donderend anathema van D e m o s t h e n e s met al de macht van
fijne rhetoriek hulde te brengen aan een allerwegen gehaat man, en een geschuwden
vijand te maken tot een begeerden vriend.
Gericht tot P h i l i p p u s is in werkelijkheid de brief bestemd voor geheel
Griekenland. Zelfs is hij voor het oorspronkelijk doel - bepleiting van den vrede nooit bruikbaar geweest, want de redenaar heeft met zooveel zorg aan zijn
vredespleidooi gevijld, dat de vrede van 346 reeds lang was geteekend, toen eindelijk
de rede verscheen. Zoo moest hij in eene herziene inleiding - niet ten voordeele van
de compositie - kortelijk weergeven op welke gronden hij tot den vrede had willen
raden; maar in het vervolg zijner oratie vat hij zijne taak breeder op en wijst
P h i l i p p u s op de heerlijke taak, die hem nu wacht in de leiding van Griekenland.
Het groote succes dat deze vorm van vermaningsrede vooral bij de Grieksche
rhetoren aan het hof der Romeinsche Keizers heeft gevonden, maakt althans eene
korte bespreking dezer exhortatie gewenscht. I s o c r a t e s ontveinst zich niet, dat
hij in deze kunst, die het midden houdt tusschen pleidooi en brief, de hulpmiddelen,
die hem vroeger ten dienste stonden, moet ontberen. Hij gevoelt duidelijk, dat hij
hier aan andere nieuwe eischen van stijl moet voldoen; en eigenaardig klinkt ons,
die zoo veel meer lezers dan hoorders, zoo veel geoefender schrijvers dan sprekers
zijn, de klacht, welke hij over die moeilijke taak slaakt:
‘Wanneer het woord - zoo zegt hij ongeveer - beroofd wordt van het aanzien des
sprekers, van zijne stem, van de afwisseling der voordracht, van den indruk dien de
ernst des oogenbliks maakt op den hoorder - wanneer er alzoo niets is dat medewerkt
en medestrijdt ter overreding, en de rede daar staat naakt en beroofd van al den
zooeven genoemden steun, en wanneer dan nog misschien iemand het geschrevene
gaat voorlezen zonder klank van overtuiging
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in zijnen toon, zonder bekwaamheid om klem of gloed in zijne voordracht te leggen
- zóó maar alsof hij de geschreven woorden stuk voor stuk aftelt - ach, hoe weinig
beteekenend moet dan het betoog schijnen aan hen, die het aanhooren!’
Het ontgaat niemand, dat ondanks deze klacht ook de ‘Philippus’ door I s o c r a t e s
met het oog op klankeffect en rhythmus wel degelijk zoo zorgvuldig mogelijk is
gesteld. Toch heeft deze inleiding zekere beteekenis. Zij wijst op eene veranderde
methode van bepleiting der zaak zelve. I s o c r a t e s kiest hier nieuwe vormen van
overreding. Eerst is het een gelukkig gevonden toon van intimiteit. Als in een
vertrouwelijk schrijven ontwikkelt de redenaar de beweegredenen die hem in zijne
eenzaamheid tot deze schrede hebben gebracht. Wij hooren zijn hopen en vreezen;
de vrienden die hem zijn bedenkelijke daad ontraden voert hij sprekende in. En aldus
met zeldzame bekwaamheid stijl en woordenkeus wisselend naar de stemming die
hij moet vertolken, zoekt hij niet de sterke geluiden van de forense welsprekendheid
maar de overreding, niet het pathos maar de peitho. Hij boeit door het spannende,
het verrassende. Als hij de onmacht van Griekenland heeft geschetst, dan klinkt het
plotseling: ‘Aan U de taak Argos met Lacedaemon, Sparta met Athene te verzoenen
om ze te vereenigen onder uwe leiding!’ En bijna vleiend volgt op dien aanroep: ‘Is
niet ieder dezer steden door de weldaden uwer vaderen aan U verknocht? Is niet
Argos het vaderland van Uw Koningshuis, eert niet Thebe boven allen den Stamgod
van Uw geslacht? Dragen niet de afstammelingen van Uwen Herakles de kroon van
Sparta, en heeft niet onze stad medegewerkt om aan dien zelfden Herakles de
onsterflijkheid, aan zijne kinderen redding uit het hoogste gevaar te verzekeren?’
Hoezeer de toon dezer aansporing, van welke bovenstaande regels slechts zeer in
het kort den inhoud weergeven, geschikt was om den Macedonischen Vorst te treffen,
beseft ieder die bedenkt, welke krachtige pogingen tot helleniseering van Macedonië
reeds sedert eene eeuw ook
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P h i l i p p u s ' voorgangers hadden aangewend. Helleen te heeten, dat was ook
P h i l i p p u s ' eerzucht, en duidelijk had hij dat uitgesproken, toen hij op zijne gouden
munten de beeltenis van Apollo, den meest Helleenschen god, had doen slaan. En
de redenaar verstaat het, wanneer hij die eerzucht heeft opgewekt, ook andere
overredingsmiddelen te gebruiken. ‘Gij meent wellicht - zoo heet het - dat Athene
niet door één man overwonnen, niet door één man kan gered worden? Zie op
A l c i b i a d e s , zie op C o n o n . Wat zij vermochten, zoudt gij dat niet vermogen?’
- En na de opwekking tot zelfvertrouwen komt de lokkende belofte van roem: ‘Zie
hoe wenschelijk het is bovenal zulke daden te ondernemen uit welke gij, zoo zij u
gelukken, eene eer voor u zelven ziet geboren worden wedijverend met de eer die
de hoogste helden verworven hebben, en uit welke gij, zoo ge mocht falen, één ding
althans zult verwerven: de liefde van Hellas - schooner prijs dan ooit onderwerping
van ons land voor u zou kunnen zijn!’
Er zijn bladzijden in den ‘Philippus’ die in hoogere mate de ergernis van
I s o c r a t e s ' vijanden hebben opgewekt dan deze vleiende hulde aan den Macedoniër.
Het zijn niet die waarin de redenaar met eene bijkans ongelooflijke naieveteit tot
P h i l i p p u s zegt: ‘er zijn kwade tongen, die beweren dat gij ons land als veroveraar
bedreigt, maar mij aangaande, ik zal nooit gelooven dat een afstammeling van
H e r a k l e s , den weldoener van geheel Hellas, zoo smadelijke aantijging zou kunnen
verdienen.’ Veel meer dan door deze ‘kortzichtigheid’ heeft I s o c r a t e s den toorn
van velen gaande gemaakt door de openhartigheid waarmede hij tegenover den
Koning spreekt over den deerniswaardigen toestand der Grieksche Staten. Niet geheel
zonder grond! ‘Dezen burger van het vrije Athene,’ zoo zou men kunnen zeggen,
‘was het dus niet genoeg in algemeene termen zijne klacht te slaken over de steden
van Hellas geknakt door de rampen, de stilist vindt er ook nog genot in lijn voor lijn
het beeld van ellende af te beelden.’ Inderdaad is dit de schaduwzijde van een talent
als het zijne. Minder overtuigend zou de brief aan P h i l i p p u s niet geweest zijn als
hij wat korter was.
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En ook wij slaan den prozakunstenaar niet met onverdeeld welgevallen ga, als we
zien hoe de ernstigste feiten tenslotte dikwijls voor hem slechts onderwerpen voor
een stijloefening worden. Maar zetten wij dergelijken twijfel aan zijne oprechtheid
ter zijde, dan moeten wij erkennen dat de redenaar ons in dit gedeelte van den
‘Philippus’ op nieuw zijne veelzijdige begaafdheid toont, wanneer hij zijne meestal
zoo breed uitgolvende perioden samentrekt in engere strengere vormen. Er zijn weinig
woorden te veel in deze schets van S p a r t a , zoo rustig begonnen en zoo klimmend
van heftigheid tegen het eind.
‘Deze Spartanen - heerschers van Hellas, hoe kort nog voor dezen, zoo te land als
ter zee! - zijn tot zulk eene lotsverwisseling vervallen, nadat zij den slag bij Leuctra
tot hun nadeel beslist zagen, dat zij niet slechts beroofd werden van de heerschappij
in Hellas, doch ook uit hun midden door den dood tal van burgers verloren, dien 't
sterven liever was, dan 't leven als knechten van degenen wier meesters zij te voren
waren. Ook moesten zij aanzien dat al de Peloponnesiërs, die vroeger aan hunne
zijde oprukten tegen de anderen, nu met de Thebanen invielen in hun eigen land,
zoodat zij genoodzaakt waren tegen hen den uitersten kamp te aanvaarden - niet op
het land om hun oogst, maar midden in de stad onder de muren hunner staatsgebouwen
ter verdediging van vrouwen en kinderen - en zulk een kamp bij welks ongunstigen
afloop oogenblikkelijk verderf hen bedreigde, terwijl de gunstige beslissing hen
geenszins van hunne rampen heeft bevrijd: immers zij worden beoorloogd door hen
die hun land omwonen, gewantrouwd door alle Peloponnesiërs, gehaat door de
meerderheid der Grieken, geplunderd èn bij nacht èn bij dag door hunne eigene
slaven, en zonder ophouden moeten zij te velde trekken tegen den eenen, slag leveren
tegen den anderen, redding pogen te brengen aan getrouwen die de ondergang
bedreigt.’
Een citaat als het bovenstaande is wel in staat ons niet slechts de veelzijdigheid
van I s o c r a t e s , doch ook de grenzen van zijn talent te doen zien. Het is wel is
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waar vrij van de overzorgvuldige ineenvlechting der perioden die bij de lectuur der
oraties van dezen rhetor zoo vaak ons eerste gevoel van welbehagen doet wijken
voor verzadiging; ook kenmerkt het zich niet door die hartstochtelooze schoonheid
die een bijna doorgaande eigenschap van zijn proza is; maar zelfs hier bij de schilderij
der ellende ontbreekt alle gloed: het sleept niet mee. Hierin ligt de zwakke zijde van
I s o c r a t e s . Zonder twijfel heeft hij hartstocht gekend: innige liefde voor zijn
vaderland, vrees voor Athene's toekomst, vertrouwend geloof in zijne Goden. Maar
in hem is de eloquentie nog niet geworden de gehoorzame dienares van den wil des
redenaars. Zijne verdienste is het geweest dat hij den weg heeft bereid voor een veel
grooter kunstenaar, voor een die het verstaan zou alles - ook de wetten zijner kunst
- te onderwerpen aan zijn machtigen albeheerschenden hartstocht: D e m o s t h e n e s .
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De Lethe.
‘Hoort gij den nachtegaal zingen
Klagend in 't lage geboomt?’
Neen, maar het zonderlinge
Lokkende lied, als daar stroomt.
Het schuivende water tegen
Den oever, het water dat loom
Zacht ruischende doet bewegen
Het riet langs den Lethezoom.
‘Maar hoort gij het droomzoete treuren
Van 't nachtegalenlied
En ruikt gij de rozengeuren
En ziet gij den maneschijn niet?’
Ach, zingen de nachtegalen
Nog immer het lied uit mijn droom?
En glanzen de manestralen
Nog steeds in den zilveren stroom?
En geuren nog immer de roode,
De vurige rozen zoo zoet?
Maar dood zijn mijn droomen. Een doode
Verlangt van het doode geen groet.
Maar geef mij één dronk uit de Lethe,
Den stillen vergetelheidsstroom,
Opdat ik de geuren vergete,
De kleur en den klank van mijn droom.
U.E.V.
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Meimorgen.
Hoe ligt de aarde nu zoo blij
In stille voorjaarsvreugd,
Zoo vredig, als verheugde zij
Zich in haar eigen deugd.
De witte wolken glijden in
Het hemelblauw en doen
Hun schaduw zachtkens weiden in
Het gouddoorspikkeld groen.
Het gladgestreken water, dat
Het blauwe luchtgewelf
Weerkaatst, zoo effen en zoo glad,
Als 't blauw des hemels zelf.
Het vee dat in de weiden graast,
De kleine boerenhof,
Roodstralend door het gelig waas
Van versch ontsproten lof,
De sneeuwig witte appelboom,
Die in het bruidsgewaad,
Een blijde Meiereinheidsdroom,
Verrukt te blozen staat.
De boterbloemen op den grond,
De gouden waterkant,
Het is, of alles slechts bestond
Tot sieraad van het land.
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Maar hemel blauw en daken rood
En 't vee, en 't groene gras,
En 't stille water in den sloot
En bloem en boomgewas,
En alles, dat zoo wonderbaar
Mijn hart ontroeren doet,
Weet zelve niet, noch vraagt er naar,
Of 't lieflijk is en goed.
Waartoe die schoonheid, die om niet
Ontstond en zal vergaan
In 't hart dat vrede en vreugde ziet
En heeft geen deel daar aan?
U.E.V.
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Boeken over Zuid-Afrika
Door M.P.C. Valter.
Hospitaalzusters hebben dissertaties geschreven over kwesties van oorlogsrecht;
historische studies werden opgebouwd uit couranten-berichtjes en phantasie; die
nooit een veldslag bijwoonde, schetste, als persoonlijke waarneming, al de
ondervindingen van den man in het heetst van het gevecht; en in het algemeen is
bijzonder veel onrijp en wild fruit aangeboden en, dikwijls voor het goede doel,
gekocht, zoodat de markt voor Zuid-Afrika-literatuur nu dan ook 'n beetje bedorven
is. Dit is heel jammer, want Holland - het kan niet te dikwijls herhaald worden - heeft
er groot ideëel en materieel belang bij, dat degelijke, juiste kennis over land en
menschen in Zuid-Afrika zooveel mogelijk verbreid worde binnen zijne grenzen van
staat of taal. Alles toch schijnt er op te wijzen, dat ons Volk - zij het dan misschien
ook slechts in zijne talrijke emigrés - daar nog eene gewichtige rol te vervullen heeft:
noodgedrongen als anderzins gingen reeds honderde landgenooten derwaarts en
sterke tendenzen bestaan en zullen zich, voor de eerste jaren althans, nog doen gelden,
om deze emigratie te doen toenemen, ondanks waarschuwingen daartegen; ook blijft
het land een prachtig debouché bieden voor handel en industrie, hoezeer het Britsche
gezag dan ook belemmerend moge inwerken op het tot stand brengen van nieuwe
en op den groei van de bestaande zeer belangrijke vestiging. Het is daarom
bemoedigend, dat in den laatsten
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tijd eenige boeken over Zuid-Afrika handelend verschenen zijn, die, in tegenstelling
met bedoelde dissertaties, de ernstige aandacht verdienen van de critiek en van hen,
die zich een beeld willen vormen van de toestanden zooals die waren, zijn, of worden
mogen. Het schijnt nuttig enkele dier geschriften hier met een kort woord in-te-leiden
bij een publiek welks belangstelling voor het stamverwante volk in Zuid-Afrika
leelijk is geëxploiteerd geworden, al brengt dit dan ook de taak mede, om - naar
Carlyle's beeld - eenig valsch en minderwaardig geld aan de circulatie te onttrekken.
Uit vergeten boeken, tijdschriften, brochures heeft Dr. M a n s v e l t in zijn werk ‘De
betrekkingen tusschen Nederland en Zuid-Afrika’, tal van feiten en verschijnselen
opgeteekend en als zoovele duidelijke bakens gesteld, die de wegen aanwijzen, welke
Oud-Holland in Zuid-Afrika bewandeld heeft - dit teekent ongeveer het boek voor
zooverre 't betreft de geschiedenis tot omtrent het jaar 1880. De plotselinge wisseling
van Regeering in 1806 veranderde aanvankelijk niets aan het Hollandsch karakter
van de Kaap-kolonie. Het Romeinsch-Hollandsch recht werd door het nieuwe
gouvernement gehandhaafd; in het verkeer met de autoriteiten bedienden de kolonisten
zich van de Hollandsche taal; in de kerken werd in het Hollandsch gepredikt, voor
Landdrost en Heemraden in de taal van het volk gepleit en geoordeeld. Eerst bijna
twintig of, mag men van 1795 rekenen, bijna dertig jaar na de occupatie wordt een
aanvang gemaakt met de bevoorrechting van het Engelsch. Zoo bleef onder Britsch
bestuur gedurende tal van jaren het oude gebruik in stand, dat Kapenaars, die zich
voor dokter, advocaat, leeraar of predikant wilden bekwamen, naar Holland reisden,
om daar aan de Hoogescholen de vereischte kennis op te doen. Die universiteiten
zijn in de eerste helft der 19e eeuw het voornaamste en zeer vruchtbare middel van
verkeer geweest tusschen het moederland en de Kaap. De theologische faculteit
neemt in deze dan eerste en eigen plaats in, - niet slechts door groot
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aantal van uit Nederland betrokken predikanten en den grooten invloed, ook op
maatschappelijk gebied, die aan het ambt verbonden is onder een zeer godsdienstige
en kerksche, doch niet erg ontwikkelde bevolking; maar vooral omdat de Kerk het
Onderwijs onder hare bescherming had. Het onderwijs aan de Kaap is aldus gedurende
meer dan vijftig jaren zoo niet geheel beheerscht, dan toch sterk in Hollandschen
geest beinvloed door Nederlanders en door Kaapsche predikanten, die in Holland
hunne opvoeding genoten hadden. Van de zijde der Britsche Regeering blijkt
geenszins tegenwerking: ook zij engageert leeraaren en onderwijzers. In 1849 nog
wendt zij zich tot de Synode van de Kaap om hare bemiddeling tot het verkrijgen
van onderwijzers uit Holland voor de in de Oranje-rivier souvereiniteit op te richten
scholen. Een voor richtig bedrijf onmisbare hooi-oogst wordt zoo binnengehaald;
maar, niet goed droog gehouden, zal hij gaan broeiën en met bijkomende
omstandigheden ten gevolge hebben, dat de heele Engelsche boerderij in lichtelaaie
komt te staan.
Aan de hand van den heer M a n s v e l t leert men verscheidene dier leeraren,
predikanten en onderwijzers kennen, met toewijding werkend om het contact met
het volk van de lage landen levendig te houden, en ook anderen, die min of meer
bewust korter of langer tijd voor datzelfde doel ginds geleefd hebben. Als op vergeelde
bladen in verbleekte inkt leest men het tegenover ons land en zijn bewoners vriendelijk
geschrijf dier gebefte en gestropdaste grooten overgrootvaders: Dr. C h a n g u i o n
(1830-40 of daaromtrent) schrijft spraakkunsten ‘opdat de taal der vaderen toch
zuiver blijve’ en terwijl hij elke maand bij den Britschen thesaurier zijn salaris vraagt,
gaat hij hevig te keer tegen de nufjes, die op Engelsche scholen zijn en zoo hunne
moedertaal vergeten; Ds. v a n d e r L i n g e n (1831 geland) sticht een gymnasium
hetwelk, tot in dezen tijd bestaande, ‘vele goede patriotten voortbrengt’; een
boekverkooper v a n d e r V l i e t , in de Hollandsche pers, die de heeren met energie
in stand houden, als een aanwinst verwelkomd, drukt er in 1842 naarstiglijk de
kindergedichtjes
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van v a n A l p h e n . Hollandsche onderwijzers trekken heren derwaarts, naar de
kleine dorpen en eenzame hoeven, handelende in denzelfden geest als de heeren te
Kaapstad. In 1838 komt Prins H e n d r i k der Nederlanden aan te Tafelbaai en bezoekt
ook nabij gelegen dorpen, waar hij ontvangen wordt als ware hij het gekroonde hoofd
dezer landen. En of hij nu al - zooals de heer M a n s v e l t vermoedt - erg treurige
gedachten heeft gehad, toen hij 't kasteel aan de Kaap, monument van Nederlandsch
gezag, voorbij reed, doet er minder toe. Z.K.H. viert dapper feest; zijne officieren
verbroederen zich met de Kaapsche heeren en dansen met de juffers tot drie uur in
den nacht. Lang zullen de dragers der stijve rijk gegalloneerde uniformen in
herinnering blijven en de gedachten voeren over zee, naar ‘'t moederland’, want zóó
en niet anders noemt men er het land van R e m b r a n d t nog. In Nederland, daar
weergalmt voor wie goed hooren, heden ten dage nog in Leiden's straten en op Uitert's
stille pleinen het gezang van vele joviale luidruchtige Afrikaners, die in deze tijden
er wel te eerder aan de Alma Mater wijsheid zochten, omdat zij zeker waren bij de
Hollandsche jongelingschap warme vriendschap te zullen vinden. In 1855 zijn er
meer dan zestig predikanten aan de Kaap, die allen in Holland hunne opvoeding
genoten hebben. Wat dat beteekent op die kleine bevolking (van misschien 60.000
mannen en vrouwen?) is wel der overdenking waard. Als in dit jaar een z.g.
watersnood in Holland veel ellende veroorzaakt geeft de Kaap, waar de schapen heel
goedkoop zijn, maar 't geld zeer duur is fl. 15.000 en zelfs uit den verren Vrijstaat
komt nog bijna fl. 1000. Alles duidt nog op eene verhouding als van kolonie tegenover
moederland. De bloeitijd van de Kaapsch-Nederlandsche vriendschap is echter reeds
voorbij: de werking van de wet der inertie en traditie, die, voor meer dan een halve
eeuw het contact heeft in stand gehouden is gaandeweg zeer verslapt en de Engelsche
energie doet de rest. Ontstemming over moderne begrippen, die sommige
kanselredenaars uit Holland hebben medegebracht, is zóó ernstig geworden, dat de
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Kaapsche Synode tot de oprichting van een eigen Semenarium heeft besloten (1855)
en voortaan zal het artikel Predikanten dus steeds minder door Holland geleverd of
bewerkt worden. Nog wel studeeren er in 1860 niet minder dan twintig Kapenaars
in Nederland in de Theologie; nog wel landen er dan en in latere jaren enkele leeraren,
predikanten en onderwijzers uit Holland komende, en leest men b.v. van een Besluit
der Synode om een vijfentwintig predikanten, zendelingen en schoolmeesters van
buitenaf te betrekken, maar 't heet nu beteekenisvol ‘uit Nederland of uit.... Amerika’.
De Engelsche taal wordt hier en daar al in de Hollandsche kerk gehoord. En ongeveer
samenvallend met deze afscheiding wordt z.g. constitutioneel gouvernement aan de
Kaap ingesteld (1854). De kolonie staat nu op eigen beenen, - loopt echter meer en
meer aan Engeland's vaderhand. Veertig jaar later, op het eind der eeuw, zal het
echter blijken, dat de geest der moeder in het kind levendig is gebleven: eenige
duizende Boeren zullen het geweer opnemen, om te strijden voor eigen taal en zeden
en nationaal bestaan.
De sterke verzwakking van den directen invloed van Nederland over de Kaap na
het midden der vorige eeuw, wordt evenwel ruimschoots vergoed door de connectie
met de Boeren, die in de jaren 1834-'40 in grooten getale over de Oranje rivier trekken.
Men kent wel niet namen van Nederlanders, die de eerste trekkers hebben vergezeld;
maar toch is het wel waarschijnlijk, dat er landgenooten bij zijn geweest: in elk geval
is hunne pen te ontdekken - meent Dr. M. - in het manifest van P i e t R e t i e f (Mc.
T h e a l noemt K r o m h o u t en van Wa g e n a a r als gesneuveld tegen D i n g a a n
- vermoedelijk zijn deze Nederlanders?). Reeds in 1838 vraagt Prof. L a u t s te Leiden
belangstelling en steun voor de Trekboeren. Prof. v.d. C h y s , J a c o b S w a r t e.a.,
die hoofdzakelijk de geestelijke verzorging op het oog hebben, stemmen hiermede
in. De firma K l i j n en Co. (oude Groenland-vaarder, meen ik) maakt daarentegen
plannen voor handelsrelaties met de Boeren in het Natalsche (1843). En hier treedt
dan de Hollander ten tooneele, die
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vermoedelijk moet geacht worden meer dan een zijner landgenooten te hebben gedaan,
om sterke banden te leggen tusschen Oud-Holland en de Boeren-vestiging benoorden
de Oranje-rivier - J o h a n A r n o l d S m e l l e k a m p , super cargo van het eerste
door K l i j n en Co. uitgezonden vaartuig.
Laat men eerlijk en openhartig zijn ook waar het geldt beoordeeling van leden van
het Regeerend Koningshuis: P r i n s H e n d r i k schijnt - al laat Dr. M a n s v e l t
vermoeden van het tegendeel doorschemeren - toen de vreugdeschoten der Boeren
hem in de Kaapsche dorpen welkom heetten, al evenmin aan koninkrijken te hebben
gedacht als Koning W i l l e m II; maar de eenvoudige super-cargo wèl.
S m e l l e k a m p na hier of daar zijn kramerijen met een verliesje te zijn kwijtgeraakt,
keerde in Holland terug met documenten van den Volksraad van ‘de
Zuid-Afrikaansche maatschappij van Port Natal’, waarbij de souvereiniteit over die
streken aan den Koning werd aangeboden. W i l l e m I I weigerde: vóórdat
Smellekamp zijn nieuw koninkrijk in den Haag kwam aanbieden was er door de
Engelsche Regeering reeds protest ingediend tegen eenige staatkundige connectie
met de Boeren. Maar indien de Koning aan nieuwe Staten had gedacht, dan voorwaar
zou er in 1852, toen de Boeren vrije beschikking hadden over zichzelf en territoir,
wel gehandeld zijn door den derden monarch. De geest der Boeren, die toen over de
Drakensbergen getrokken waren, was nog dezelfde: de erfenis van W i l l e m I I , de
aangeboden souvereiniteit, stond nog open; maar ze is niet aanvaard geworden. De
Vrijstaatsche geschiedenis behandelende, meldt Dr. M., dat in 1854 de President
dezer Republiek een schrijven gericht heeft aan Z.M. W i l l e m I I I , van welk
document men hem aan het Departement van Buitenlandsche zaken in den Haag
geen inzage heeft kunnen toestaan; maar uit het antwoord van den Koning, in z'n
geheel afgedrukt, blijkt duidelijk de strekking van bedoelde missive: namens het
volk wordt gehechtheid betuigd aan land en koning, en gevraagd om aan den jongen
Staat een wapen te schenken, symbool voor het Nederlandsche volk in Zuid-Afrika.
Voor mij is het duidelijk - en ik geloof dat
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Dr. M a n s v e l t hiermede zal instemmen -, dat de hand van S m e l l e k a m p (die
toen als landdrost in Bloemfontein werkzaam was) de pen van den President heeft
bestuurd, en dat de boodschap aan den Koning niet anders kon, of kan worden
opgevat, dan als eene hernieuwde aanbieding van souvereiniteit thans over eene
nederzetting, die, als constitueerende een volmaakt onafhankelijk volksbestaan, door
Engeland was erkend. Men behoefde thans geen protest van het Kabinet van St.
J a m e s te vreezen; maar ten tweede male werd het aanbod geweigerd. Tien jaar te
voren was men zeer ruw geweest: men had S m e l l e k a m p gedesavoueerd zonder
meer; thans schreef men een vriendelijken brief, maar weigerde toch; later zal men
mompelen van ‘verzuimd Braziel’, en.... voortgaan schitterende gelegenheden
ongebruikt te laten voorbijgaan of, erger, te misbruiken - zooals we tot heden doende
zijn. Naar ook ik uit den mond van oude Boeren vernam, is de indruk, dien de houding
van het koninklijk huis toen gemaakt heeft zeer pijnlijk geweest voor het volk, hetwelk
zich in die tijden nog een Hollandsch volk gevoelde. Prof. H e e r e s , die van onze
staatkunde met betrekking tot Zuid-Afrika in het begin der vorige eeuw zulk een
ernstige studie heeft gemaakt, zou hier, naar het schijnt, een heel vruchtbaar veld
van onderzoek vinden, al is het dan ook zeer twijfelachtig, of verklaring in deze
materie veel tot verdediging zou bijdragen.
Onwillekeurig heb ik Dr. M a n s v e l t losgelaten en ben aan 't mijmeren ‘hoe alles
anders had kunnen zijn’... Dit is echter de schuld van het boek zelve, dat tot
overdenken noopt. Het is echter niet noodig het werk hier in zijn geheel te
excerpeeren. De lezer neme het zelf ter hand, om te zien hoezeer de connecties van
Holland met de Boeren in hunne republieken snel in beteekenis toenemen.
S m e l l e k a m p heeft hun geen vorstelijken souverein kunnen schenken; maar
ongebroken blijft hij in het belang van Groot-Nederland werkzaam. Keer op keer
naar het vaderland, daar pleitende in belang van het jonge volk in Zuid-Afrika, en
weer terug onder de Boeren, brengt hij
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dezen, naast andere zaken, belangrijk materiaal voor den bouw van hunnen Staat:
een predikant (v a n d e r H o f f ), die de zelfstandigheid van het land verder bevestigt
door de afscheiding van de kerk in de Transvaal van de Kaapsche Synode te
bewerkstelligen, welke laatste meer en meer onder Engelschen invloed komt; schoolmeesters, avonturiers, onbruikbaar koopmansgoed en.... tot kwijning
veroordeelden groot-hollandschen geest. Indien er onder de Voortrekkers al
Nederlanders geweest zijn, zoo blijkt toch, dat zij in de jaren vóór S m e l l e k a m p 's
komst geen rol van eenige beteekenis gespeeld hebben. Thans krijgen zij echter vrij
plotseling machtigen invloed in Kerk en Staat. Naast den genoemden van der H o f f ,
den vader der Ned. Herv. Kerk, vindt men Ds. P o s t m a , als stichter van de
afgescheidene, de Chr. Ger. Gemeente; B ü h r m a n , spoedig secretaris van den
Volksraad, neemt later een gewichtig deel in de partijtwisten dier dagen; S t u a r t ,
mede ontwerper van de constitutie van 1857-58, waardoor hij orde zocht te scheppen
in den chaos van het staatkundig leven dier tijden. De menschen die door den
handelsgeest der firma K l y n & C o . in het land komen (S m e l l e k a m p ,
B ü r h m a n , S t u a r t ) spelen niet geringer een rol in de politiek dan de mannen
uitgezonden door de Amsterdamsche Commissie van bijstand, die in de geestelijke
nooden der burgers wilde voorzien. - Later werken onze landgenooten, als geheel
genomen, tegen de annexatie en voor de vrijmaking....
Gelijk reeds gezegd: het boek van Dr. M a n s v e l t heeft vele bakens, die het
gebied van Nederlandschen invloed in Zuid-Afrika tot omtrent 1880 aanduiden,
opgericht en weer blootgelegd voor zooverre tijd en ontij in den loop der jaren hen
had doen in puin vallen, of onder stof en zand begroef. Hiermede wordt echter niet
bedoeld te beweren dat er niet veel te onderzoeken zou overblijven. Wel kan gezegd
worden, dat 't boek een zeer waardevolle bijdrage is tot de geschiedenis van den Holl.
invloed, leiddraad voor onderzoekers en daarbij een werk waaruit de mannen der
praktijk kunnen leeren: bevordering van emigra-
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tie, uitbreiding van den handel, oprichting van Holl.-Afrik. pers en andere desiderata
worden door woord en voorbeeld bepleit. Elkeen, die in de gelegenheid was te
ondervinden hoe buitengewoon moeielijk het is betrouwbare gegevens te verkrijgen
over Zuid-Afrikaansche geschiedenis, zal dankbaar zijn voor hetgeen hier geleverd
is: goede bouwstof. Over het laatste gedeelte van het werk, waarin de periode na den
oorlog van 1881 behandeld wordt, kan echter niet gunstig geoordeeld worden. De
overwegingen, die den schrijver genoopt hebben om in deze geschiedenis der levenden
minder volledig te zijn, liggen voor de hand; maar wanneer men het hier aangeboden
materiaal heeft onderzocht, dringt zich de vraag op, of het dan niet beter geweest
ware voorloopig volstrekt te zwijgen over de gebeurtenissen sedert 1881. Reeds de
onvolledigheid, het verzwijgen van belangrijke feiten of verschijnselen, leidt tot
geheel verkeerde voorstellingen. Daarbij komt, dat men ook wel gevoelt, dat het
oordeel van den schrijver inderdaad in menige zaak niet onbevangen is. Ten voorbeeld
van storende onvolledigheid leze men bijvoorbeeld hetgeen wordt medegedeeld over
den veelbesproken en steeds belangstelling wekkenden ‘Hollander-haat’. Dit
antagonisme wordt als werkzame politieke factor aangenomen, maar geenszins
redelijk verklaard, en veel minder nog gepoogd om het als breed, of minder breed
verschijnsel te schetsen. Een zeer voorname oorzaak nu, die bij velen minder
welwillende gevoelens tegenover den Hollander wakker riep, wordt eenvoudig niet
genoemd, te weten de zoogenaamde kerkkwestie(s), die ook zooveel voedsel heeft
gegeven aan de anti-Transvaalbeweging in de Kaap-kolonie. Deze zaak nu is wel
zeer ‘teeder’, doch zij is tevens zoo belangrijk, dat men geen bouwstoffen kan leveren
voor het doel van 's heeren M a n v e l t 's boek zonder haar te noemen. Sedert in 1860
de Transvaalsche kerkelijke gemeenten zich hadden losgemaakt van de Kaapsche
Synode heeft er naijver bestaan tusschen de Hollandsche en de Kaapsche predikanten.
Hier en daar slaat die naijver over tot vijandschap, voornamelijk doordien zij elkander
meer en meer als tegenstanders
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ontmoeten op politiek terrein, dat - en de omstandigheden brengen dit ook wel mede
- door den Zuid-Afrik. predikant geenszins als onveilig gebied gemeden wordt.
Terwijl de evangeliedienaars, die van het schiereiland kwamen, nu allerlei politieke
bagage meebrachten - Engelsche taal, stemrechttheorieën, Engelsche handelsideeën
en wat dies meer zij - achtten de Hollandsche predikanten zich vaak geroepen,
misschien ook al gehouden, om op te treden als douaniers, die voor behoorlijke
aangifte der ingevoerde denkbeelden moesten zorg dragen. In 1881 echter onder den
geest van broederschap, die toen onder alle niet-Engelsche elementen van de Tafelbaai
tot aan de Limpopo geboren werd, vereenigden zich het Ned. Herv. Kerkgenootschap
(de zoon van Ds. v.d. H o f f ) met de gemeente der Kaapsche predikanten (Ned. Ger.
Gem.). Onder de leuze ‘één Staat, ééne Kerk’ werd het huwelijk beklonken en was
de ‘Ned. Herv. of Ger. Gemeente’ gesticht, zeer ten voordeele van de Kaapsche
predikanten, in gemeenschap van goederen. Maar nauwelijks was de inkt droog op
het papier, dat van dit verbond getuigde of de Hervormden hadden berouw, en
Nederlandsche predikanten, traden natuurlijk op den voorgrond toen de gemeenteleden
ontbinding van het contract eischten, redeneerende, dat de Vereeniging onwettig
was: niet alle leden der Herv. Kerk hadden consent gegeven, doch bovendien zouden
zij toch niet kunnen beschikken over naam en bezittingen van een Universitas. De
redenen klonken, juridisch althans, als een klok en de scheiding kwam tot stand;
maar zoo er inderdaad - iets wat nu niet worde toegegeven, noch bestreden - sprake
kan zijn van een ‘Hollander-haat’, dan heeft men hier zeker een wel teedere, maar
tevens veel wichtiger oorzaak, dan de mislukte Hollander, de arme stumper, die in
het boek onder bespreking, als een verantwoordelijk man wordt aangewezen.
Zoo leest men wel klachten over de weinige energie, die het Departement van
Buitenlandsche Zaken in Den Haag in verkeer met de Zuid-Afrikaansche Republiek
heeft aan den dag gelegd; maar het zijn eigenlijk weinig meer dan verzuchtingen in
algemeene bewoordingen, die, hoe juist
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ook, geen bewijsvoering leveren. Een teekenend feit als dit, dat Holland nimmer een
tractaat van handel en vriendschap met de Republiek heeft afgesloten, wordt niet
eens vermeld. Toch ware het hier wel de plaats geweest om aan te teekenen wat in
deze materie is gedaan. Op het eind der 80er jaren was het tractaat in concept gereed;
maar Nederland, haar onverstandig verlangen steunende op door de Republiek met
andere Staten afgesloten verdragen, eischte voor zijne kleurlingbevolking gelijke
rechten en verder, dat de clausule der meest-begunstigde natie ook betrekking zou
hebben op zijne koloniën. Toen de Transvaal geantwoord had - bij omstandige
uiteenzetting der zaak zoude men moeten spreken van ‘natuurlijk’ geantwoord had
- hierin niet te kunnen treden, is het Ontwerp heel rustig een twaalftal jaren blijven
liggen bij te behandelen stukken. Na 1890 of daaromtrent heeft geen Nederlandsch
minister zich met deze zaak bezig gehouden; en de Republiek gevoelde harerzijds
natuurlijk geen behoefte sedert zij met Europa connectie had in handelstractaten met
Duitschland, Frankrijk, Zwitserland, België, Italië en Portugal, die het wèl de moeite
waard geacht hadden dankbaar gebruik te maken van de uit politiek geboren
gelegenheid, om de belangen hunner nationalen in de Transvaal te bevorderen en
voor eventualiteiten eenigszins te beveiligen.
Tal van andere min of meer belangrijke onderwerpen, die de schrijver niet of niet
voldoende behandeld heeft, kunnen genoemd worden. Zoo b.v. wordt gemeld, dat
de pogingen om een financier aan het hoofd der geldelijke administratie te plaatsen
nooit tot resultaat hebben gevoerd. Dit is onjuist: nadat de heer S p r e n g e r v. E i j k
te vergeefs door den tot engagement bevoegden gezant der Republiek was aangezocht,
liet de heer M i d d e l b e r g , ouddirecteur der Ned. Z. Afrik. Spoorweg maatsch. zich
hiertoe vinden en zou deze dan ook den post hebben vervuld, indien de oorlog niet
ware uitgebroken. De plannen tot vestiging eener Ned. stoomvaart-maatsch. op
Zuid-Afrika besprekende, mocht ook wel gereleveerd zijn, dat de Republiek zich
bereid had verklaard om gedurende tien jaar eene subsidie
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van £ 35.000 p.a. toe te staan. In de door onvolledigheid totaal misleidende
opsomming van Nederlandsche Transvaal-ondernemingen worden gemist zaken als
Ermelo Spoorweg maatschappij, waarbij 7 à 8 millioen gld. gemoeid is; Transvaalsche
Bank-Handelsvereeniging en Nederl. Z.A. Hyp. Bank (kapitalen en pandbrieven
ruim vijf millioen gld.); de hollandsche pers, bijna geheel in handen van
landgenooten.... Bijna geen enkel cijfer illustreert de beteekenis der Nederlandsche
vestiging en, hoe moeilijk ook te verkrijgen, iets ware toch te noemen en naar zooveel
mogelijk moest zijn gezocht. De teleurstellingen terzake van pogingen, om emigratie
op groote schaal in het leven te roepen, worden alleen verklaard van het standpunt
der - laat ons maar zeggen - landverhuizing-comité's; doch niet van het standpunt
der emigranten. Toch geeft het gevoelen van de laatstgenoemden, hoe onredelijk het
in zich zelve ook zou kunnen zijn, vermoedelijk een juister inzicht in deze kwestie,
die daarom vooral ernstiger behandeling verdiende, daar zij nu ook op het program
der Nederlandsche actie voorkomt als een der hoofdpunten....
Het zoude gemakkelijk zijn met deze critiek nog een dozijn bladzijden te vullen;
doch zulks zou te dezer plaatse geen doel hebben. Het is te hopen, dat Dr. M a n s v e l t
aan het verkeer na 1880, het voor practische doeleinden meest interessante gedeelte
der geschiedenis, eerlang eene ernstige studie zal wijden.
Eerbied voor het staatshoofd der Zuid Afrikaansche Republiek en eerbied voor het
ongeluk van den Man mogen niet beletten geheel openhartig te spreken over het
boek, dat onder zijn' naam is verschenen. Integendeel. Laat het daarom maar dadelijk
zijn gezegd: ‘de gedenkschriften van P a u l K r u g e r ’ moeten zeer belangrijk zijn;
maar het boek, hetwelk onder dezen titel is uitgekomen, is het geenszins. Eigenlijk
kan men gerust zeggen, dat de gedenkschriften nog geschreven moeten worden en
dat het gebruik om te spreken van ‘het boek van K r u g e r ’ verkeerd is. Dit is niets
anders dan een boek van de heeren H.C.
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B r e d e l l en P i e t G r o b l e r - zij het ook, dat de inhoud, de min-juiste titel
inbegrepen, door den Staats-President wordt gekend en door Z.H.Ed. voor correct
gewaarmerkt is, wat betreft de medegedeelde feiten en contenties. Het eerste hoofdstuk
‘Jeugd en particulier leven’ zou nog als gedenkschriften kunnen passeeren, maar
nagenoeg al wat buiten deze twintig blz. geschreven werd, kan niet anders worden
aangemerkt, dan als eene mislukte poging van de heeren B. en G. om eene
geschiedenis te schrijven over P a u l K r u g e r en de vestiging en lotgevallen der
Boeren ten Noorden van de Vaal tot op het jaar 1902. Meenende de geschiedenis
van het land en van den man te kennen, hebben zij de naar hunne zienswijze voorname
momenten vastgesteld en toen opgeteekend wat de President, op hunne vragen,
daarover vertelde van ondervindingen en inzichten. Het spreekt van zelve, dat onder
het door ons gedachte - in casu waarschijnlijk het eenig mogelijke - proces enkele
interessante bladzijden zijn te voorschijn gekomen, en dat de onderzoeker en
geschiedschrijver, die tot eerlijke beoordeeling van zaken en personen wil geraken,
hier en daar iets zal vinden, dat licht verspreidt over een vaag of betwist punt in de
historie en ook over het werkelijk vriendelijk, goed karakter en den geest van den
Staats-President. Maar de oogst zal zeer gering blijven. De vrees van den bewerker
‘dat het den lezer wellicht opmerkelijk zal schijnen, dat al deze herinneringen in den
derden persoon zijn geschreven’ is beslist ongegrond. Men ziet zeer goed dat ‘hij’,
K r u g e r , aangaande de publicatie fiàt gezegd heeft, maar tevens, dat dit niet het
werk, niet het gedenkschrift is hetwelk K r u g e r ons leveren zal, indien hij door de
pen van bekwame schriftstellers, die daarbij degelijke kennis der historie hebben,
inzonderheid van de geschiedenis der Zuid Afrikaansche Republiek, laat opteekenen
wat hij weet en dacht over de gebeurtenissen van zestig jaren van zijn werkzaam
leven. Dan zal K r u g e r 's rijke kennis en ondervindingen van de lotgevallen der
Boerennatie en over de oorzaken, die tot den oorlog met Engeland hebben geleid,
werkelijk het aanzijn geven aan
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‘Gedenkschriften,’ die niet slechts bron van weten zijn voor het verleden, maar die
tevens invloed ten goede kunnen oefenen op de toekomst van zijn volk. Nu dat volk
in den oorlog als is neergeveld, moet het verdoofde lijf op de operatie-tafel en kan
het mes in de wonde gezet worden. Nu kunnen de oorzaken, die tot zwakte of
ziekte-proces in leven van staat en maatschappij aanleiding gaven, worden opgespoord
en wellicht voor het vervolg voor goed weggenomen. Een anatomische en
pathologische les, die misschien niemand beter dan de Staats-President ons kan
geven, maar dan moet hij goede boeken in de hand, bekwame helpers bij zich hebben.
Hoe minder over het boek zelve, dat thans het licht zag, gezegd wordt, hoe beter.
Zwijgen is vriendelijkheid tegenover de bewerkers, die het goed gemeend, doch
slecht gedaan hebben. Intusschen, niet elkeen heeft zoo geoordeeld en het zou kunnen
zijn, dat de heeren secretarissen of andere personen, als zij min-bevoegd, ondernamen
om deze would-be gedenkschriften te doen vervolgen door nieuwe deelen. Voor zulk
geval mogen hier enkele onderwerpen worden genoemd, die in het boek onder
bespreking niet of zeer onvolledig behandeld werden en die de aandacht van
toekomstige samenstellers verdienen, zoo zij ten minste wenschen, dat de welwillende
lezer eene Ahnung krijge van hetgeen inhoudrijke gedenkschriften van K r u g e r ,
Staatspresident, schenken kunnen.
Over de beteekenis en den groei der Engelsche vestiging in de jaren vóór 1870
b.v. kan men thans niets lezen. Wist men niet uit andere bronnen, dat de Engelsche
winkeliers de Burgers in den trek als op den voet gevolgd zijn, dan zou men kunnen
wanen, dat men in een land is, waar enkel Hollandsch-Afrikaansch sprekende Boeren
wonen. Toch verscheen er te Potchefstroom eene Staatscourant in welke, in 1859 of
daaromtrent, in het Engelsch gestelde artikelen voorkwamen. Teekenend voor dien
tijd is ook de zaak Mc. C o r k i n d a l e . Met dezen Schot sloot de Regeering van
Presdt. P r e t o r i u s in de 60er jaren een contract waarbij hem, voor het doel en onder
de verplichting van Engelsche
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occupatie, een half millioen hectaren lands werd afgestaan. De voorgenomen
immigratie van Schotten is vrijwel geheel mislukt, doch dit is niet de schuld der
Regeering geweest. Zij blijft teekenend voor een weinig anti-Engelschen geest der
burgers, Gaarne zou men nu hooren of Commandant Generaal K r u g e r of anderen
b.v. in deze aangelegenheid hebben stelling genomen, dan of men de Engelschen
onder onverdeeld gejuich heeft binnengehaald.
In 1882 - zoo melden de heeren B r e d e l l en G r o b l e r , geheel overeenkomstig
de feiten - was Presdt. K r u g e r voor beperking van andere immigratie, dan die van
Hollanders. Het is zeker nuttig om dit eens documentair te releveeren; maar omtrent
aanvang 1884 - en dit is als totaal veranderde zienswijze en ook in gevolgen veel
belangrijker! - heeft K r u g e r eene boodschap doen uitvaardigen waarin gezegd
wordt, dat hij de vestiging van vreemdelingen tot ontwikkeling van het land zal
bevorderen. Wat is dit - moet deze boodschap worden beschouwd als de prijs, die
voor de wijziging der Conventie van 1881 is betaald? Van het bestaan van dit zeer
gewichtig document schijnt men niet algemeen kennis te dragen. Op het Departement
van Koloniën in Downingstraat lag het echter in een loketje ‘voetangels en klemmen’
bij de hand. Zeker is het, dat men treurig-getrouwelijk, de toegezegde bescherming
ook werkelijk geschonken heeft.
Vooral ook zou men verder willen weten wat ter wereld toch eigenlijk de Republiek
bewogen heeft, om eene goudwet te handhaven, welker ongeëvenaarde liberaliteit
duizenden van vreemdelingen, meest Engelschen in het land bracht. Reeds het eerste
jaar na de opening der goudvelden van Barberton hadden zich eenige duizende Britten
in het land der Boeren neergezet, en had de Regeering moeielijkheden met die nieuwe
bevolking. Zoo in 1886 nog misschien eenige rechtvaardiging of althans verklaring
is in den slechten toestand van de finantiën, die hongerden naar belastbaar bedrijf,
daar het land met een staatsbankroet werd bedreigd, zoo is in 1887-88 dat argument
vervallen. Men heeft overvloed van geld. Toch zijn bij de talrijke
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herzieningen der goudwet de principiëele, de vreemdelingen als tot overkomst
verlokkende bepalingen steeds onveranderd gehandhaafd gebleven. Het lag anders
wel in de rede hen te wijzigen; maar eerst in 1899, nauwelijks drie maanden vóór
den oorlog, sprak de President er over toekomstige goudvelden-exploitatie in handen
van den Staat te houden, en dan nog slechts ten behoeve van de arbeiders en niet als
maatregel tegen de vestiging van vreemdelingen, mijnwerkers inbegrepen, in het
algemeen. Zietdaar stof voor een reeks van gewichtige vragen over welke de President
inlichting zou kunnen geven.
Duitschland in 1896 en later. Nagenoeg geen woord in het werkje van de heeren
G r o b l e r en B r e d e l l over dit zeer belangrijke punt. Het is niet enkel
nieuwsgierigheid, die doet vragen om licht te doen schijnen over de
Duitsch-Transvaalsche verhouding. Men wil, ook in Duitschland, hooren welke
woorden de Consul v o n H e r f f op of omtrent den eersten dag van 1896 wel
gesproken mag hebben in de vergaderzaal van den Uitvoerenden Raad der
Zuid-Afrikaansche Republiek, toen hij namens zijn gouvernement mededeelde, dat
de bemanning van de Condor ter reede van Lourenço Marques gereed was, om naar
Pretoria te komen; de President had slechts te bevelen: men had Duitschland om
bescherming gevraagd, en deze honderd zeesoldaten nu die quasi ter bescherming
van het Consulaat naar Pretoria kwamen, zouden een eind maken aan de Engelsche
agressie. Heeft iemand daar in den Uitv. Raad gevoeld, dat men niet straffeloos zou
weigeren nu Duitschland zich op de bede om hulp hopeloos tegenover Engeland had
gecompromitteerd? Wie pleitte daar vóór en wie sprak tegen de Duitsche matrozen
- en wie zeide liever Engelsch dan Duitsch te willen worden? We staan hier misschien
bij het sterfbed der Republieken en spreken schijnt in deze plicht: bij de duisternis
in welke de toekomst is gehuld, behoeft men zich niet te ontzien om al datgene te
openbaren wat schaden kan aan de Duitsch-Engelsche entente, die aan Zuid-Afrika
zoo vijandig is geweest. - Van zelve wil men ook vragen of er absoluut niets
geopenbaard kan worden over de ont-
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moeting welke in deze dagen plaats vond tusschen den Transvaalschen gezant en
den Keizer. - En heeft, toen von H e r f f een jaar later Pretoria verliet, K r u g e r iets
of alles vernomen van de veranderde politiek van Berlijn? En in hoeverre stonden
de Staatspresident en anderen naast L e y d s in diens streven om Duitsche vestiging
te bevorderen; - of wilde deze plant van gezonde politiek volstrekt niet aarden op
den steenachtigen bodem van Transvaal?
Slechts met bloed moet geschreven worden, is een der geweldwoorden van
N i e t z s c h e en wanneer de Staats-President er werkelijk toe zou overgaan, om
zijne gedenkschriften te publiceeren, dan zou ook hij dat woord tot motto kunnen
nemen. Van menig vriend zal hij de goede reputatie ten grave dragen en ook eigene
fouten en tekortkomingen moeten blootleggen. Dan zal zijn volk leeren uit de eigen
geschiedenis, die het in het algemeen zoo slecht gekend, zoo weinig begrepen heeft.
Ten tijde van den J a m e s o n -inval zijn zeer gewichtige dingen gebeurd, waarover
nu gesproken mag, ja geschreven moet worden, indien werkelijk leering getrokken
zal worden uit het verleden. Toen de troepen der Chartered Company in het land
waren en vóórdat de burgers hen omsingeld hadden, zat de Regeering als geheel
genomen in groote onrust en was werkelijk vrij dicht bij radeloosheid. Terwijl de
Boeren te wapen snelden, om met het geweer den vijand te keeren, beplande de
Regeering op hare wijze een middel om den storm te bezweren: in groote haast werd
een ontwerp-wet gereed gemaakt waarbij stemrecht werd verleend op meest liberalen
voet; nagenoeg de geheele klasse van Uitlanders zou daardoor in het staatsverband
worden opgenomen en de suprematie der oud-burgers zou enkel ‘gewaarborgd’ zijn
door eene grondwettige indeeling der kiesdistrikten: - door deze vreedzame
contra-revolutie zou de vrede hersteld moeten worden, wanneer de Engelschen straks
meester zouden zijn van Johannesburg en Pretoria zouden bedreigen. Nadat C r o n j é
de troepen van J a m e s o n had gevangen genomen, is dit ontwerp van wet niet in
den Volksraad gekomen; maar elkeen, die eenigszins vertrouwd is met Transvaalsche
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toestanden, weet ook, dat de Britsche Regeering van deze beteekenisvolle, van groote
zwakheid getuigende plannen heeft kennis gedragen en dat dit van invloed is geweest
op hare houding in lateren tijd. In die dagen, bij afwezigheid van den Staatssecretaris,
stonden eenige Rechters van het Hooggerechtshof als permanente adviseurs der
Regeering terzijde. Het zou interessant en - want daarom is het te doen - leerzaam
zijn te vernemen in hoeverre er leden van den Uitv. Raad waren, die zich tegen het
ontwerp verzet hebben, of bleven verzetten tot het einde toe (Wo l m a r a n s , K o c k ,
K r u g e r zelve?) en wie eigenlijk moet worden aangemerkt als de Vader van het op
dat moment noodlottig plan (K o t z é , J o r i s s e n ?). Bij de beoordeeling van deze
aangelegenheid zal men ook wel moeten bedenken, dat de zwakheid, of de
ongelooflijk vergaande schikkingsgeest of de erkenning van ongelijk, die ontwijfelbaar
hieruit blijkt, door het Kabinet van St. J a m e s te gelegener tijd onder de aandacht
zal zijn gebracht van den minister van Buitenlandsche zaken in Berlijn: als men daar
soms nog denken mocht, dat de Boeren werkelijk reeël baas wilden blijven en dat
hunne regeering tot weerstand bereid was - dan mocht men die meening wel eens
toetsen aan dat ontwerp van wet.
In den loop van het J a m e s o n -jaar is - voor de ingewijden is ook dit een secret
de Polichinelle - het denkbeeld in beraad geweest, om de Republiek onder
bescherming te stellen van zekere groote mogendheden. Door de lessen der latere
ervaring is menigeen geneigd geworden dit plan een goed plan te noemen; doch, hoe
dit ook zij, in de gedenkschriften van K r u g e r mag wel vermeld worden hoe, waarom
en wanneer Pretoria haar veto uitsprak; - en dan ook hoe de President er persoonlijk
over dacht.
Over deze aangelegenheden te schrijven zal werkelijk dankbaar werk zijn voor
den Man, die, welke ook zijne fouten en tekortkomingen zijn mogen, steeds eerlijk
en getrouw naar het goede voor zijn land heeft gestreefd. Een man, die zooveel werkte
zal zeker noodwendig ontwaren, dat hij dikwijls heeft gefaald, maar voorwaar een
krachtig, eerlijk man wordt niet gedrukt door die ver-
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antwoordelijkheid. En K r u g e r is, geboorte en milieu in aanmerking genomen, een
krachtig, eerlijk Staats-President geweest, hoe zwak het politiek beleid der Republiek
soms ook was door de omstandigheden waarover K r u g e r geen contrôle had, en
door de beslissingen van de veelheid van de leden der Regeering en Wetgeving, naar
welke ten slotte gehandeld moest worden. Vooral over de laatste jaren den oorlog
voorafgaande zullen de herinneringen van het Hoofd der Zuid-Afrikaansche Republiek
rijk zijn aan leerrijke mededeelingen, waardoor men komt tot juiste kennis van zaken
en personen. Als van zelve vestigt zich de aandacht op het jaar 1897, toen Engeland
den diplomatieken veldtocht tegen de Republiek opende met een lijvige depêche,
waarin laatstgenoemde beschuldigd werd tractaat-verplichtingen te hebben
geschonden, en o.m. bezwaar werd aangeteekend tegen de Wetten onder welke
ongewenschte vreemdelingen van Transvaalschen grond konden worden verwijderd
en geweerd. Die missive was niet wat men noemt ‘eischend’ en er was niet de minste
aanduiding, dat de Britsche Regeering hare onredelijke wenschen op dit stuk zou
forceeren. Welk oordeel men echter hierover hebbe, dit staat vast, dat de Uitvoerende
Raad, met uitzondering van één tijdelijk lid, eenstemmig oordeelde, dat de bewuste
wetten, als zijnde 's lands goed recht en daarbij eventueel noodig voor de goede orde,
gehandhaafd moesten worden. De President zelve was zeer beslist; ook de eerlijke
en bekwame Staatsprocureur Mr. H.J. C o s t e r , voor het geven van advies
opgeroepen. Vanwaar nu dat men totaal van positie veranderde en door schorsing
der zoogenaamde vreemdelingenwet nieuw bewijs gaf van zwakheid? K r u g e r zou
door zulke kwesties te behandelen, een inzicht geven in de wordingsgeschiedenis
van den oorlog, al zal hij dan ook gedrijf en geknoei van zwakke of onbetrouwbare
mannen moeten openbaren; en hierbij tevens een der voornaamste redenen aangeven
waardoor de Republiek werd beroofd van de diensten van dezen krachtigen en toen
bijna wel onmisbaren Staatsprocureur, die door bemoeiing van den Staats-Secretaris
L e y d s aangesteld, ook als aangewezen was om dezen op te volgen.
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De gebeurtenissen van de jaren 1898-99 bovenal geven stof voor gedenkschriften.
In 1898 bijvoorbeeld onderhandelde de Regeering officieus met de leiders van de
agitatie te Johannesburg over eene pacificatie door middel van een gewijzigd kiesrecht,
vermindering van belasting en wat dies meer zij. Ook deze naar mijn oordeel
noodlottige stap is een zeer merkwaardige mijlpaal op den weg, die naar de slagvelden
van Magersfontein en Colenso voert; maar in het boek van de heeren B r e d e l l en
G r o b l e r staat zij niet aangegeven.
Zoolang Dr. L e y d s Staatssecretaris te Pretoria was bleef het verkeer met den
Britschen agent aldaar ‘binnen de perken’: de etiquette, die in het diplomatiek verkeer
zulk een gewichtige strekking heeft, werd in acht genomen; doch later komt het
verkeer met den agent in gevaarlijke kanalen. Men placht in die dagen wel eens te
zeggen dat de toenmalige Engelsche agent, de heer C u n n i n g h a m G r e e n e op
het gouvernementsgebouw was ‘als een kind aan huis’. Hij besprak allerlei kwesties,
niet meer uitsluitend met den Staatssecretaris, den feitelijken minister van
Buitenlandsche Zaken, doch ook met hoofd- en lagere ambtenaren; verkreeg hunne
persoonlijke opinies, die hij in zijne argumentatie met den bevoegden minister vrijelijk
gebruikte ten nutte zijner doeleinden; straks verschijnt hij nu en dan zelfs in den
Uitvoerenden Raad om met President en Leden eens van gedachten te wisselen, iets
te hooren vooral en te zien. Eerst nadat het terrein goed verkend is komen er liefst
nog ongeteekende communiqués en na nieuwe ‘conferenties’ verschijnen de depêches,
om weer te worden opgevolgd door praatjes, brutale intimidatie, op hunne beurt weer
voorboden van brutaler communiqués en meer eischende depêches..... Indien Kruger
uit zijn ijzersterk geheugen eens het een en ander over het verkeer met den heer
G r e e n e in dezen tijd wilde doen opteekenen, zou men kunnen zien hoe de school
van Machiavelli in de moderne praktijk te werk gaat. Afrikaner staatslieden zullen
er iets uit leeren.
Dan ook dient wellicht het volle licht te vallen op de
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adviezen, die de Nederlandsche en Duitsche Regeering voor het behoud van den
vrede gegeven hebben; want het desbetreffend Oranje boek openbaart, meen ik, niet
al het behandelde.
Het zoude gemakkelijk zijn nog een breede reeks van momenten te noemen, over
welke in de gedenkschriften kan en andere, waarover eigenlijk noodwendig moet
gesproken worden. Echter worde nog slechts eene enkele kwestie vermeld, ten
opzichte waarvan thans een diep stilzwijgen bewaard is.
Toen in 1881 de mogelijkheid dreigde, dat de Boeren uit Natal en achter hun dorp
Utrecht zouden moeten terugtrekken - zoo deelt de heer K r u g e r in het boek van
de heeren B r e d e l l en G r o b l e r mede - toen werd besloten, dat alsdan voor
militaire doeleinden dit dorp moest worden verwoest. In 1899-1900 werd door tot
bevelen bevoegde autoriteit uitgemaakt, dat Johannesburg niet als prachtig
winterkwartier zou worden overgegeven. Over de merieten van een politiek als die
der Russen in 1812, in het algemeen of met betrekking tot deze stad in het bijzonder,
behoeft geen oordeel te worden geveld, evenmin over het complex van goede en
kwade motieven dat leidde tot het Besluit; maar het was een zeer gewichtige decisie,
die onuitgevoerd gebleven is (en zelfs als dreigend zwaard ook op eens werd
weggenomen) als direct gevolg van de representaties van de consuls van verschillende
landen namens hunne Gouvernementen en van telegrammen en andere communicaties
van een der Transvaalsche generaals. Deze zaak is niet geheim gebleven, al draagt
het groote publiek er ook geen kennis van: de Kamer van Mijnwezen te Johannesburg
passeerde eene motie van dankbetuiging aan dien generaal, en de betrokken
gouvernementen hebben hunne consuls voor de in deze bewezen diensten bereids
beloond; de toedracht in den breede is dus bekend. In April-Mei 1900 verwachtten
sommige menschen nog, dat reeds de bedreiging van de stad van Johannesburg,
buiten militair nut tegenover de Engelsche armee, uitzicht opende op een
oorlogstoestand tegenover Frankrijk en Duitschland; m.a.w. op interventie.
Openbaarmaking van de redenen door de betrokken consuls bij 's lands President
voorge-
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bracht, zou zonder twijfel groote belangstelling wekken... Laat ons hopen dat de
‘gedenkschriften van P a u l K r u g e r ’, die op deze en honderd andere punten
informatie kunnen geven, spoedig het licht zullen zien, niet in naam, maar in
werkelijkheid.
Behandelt het hiervoren besproken boek van den Transvaalschen Super-Intendant
van Onderwijs hoofdzakelijk de geschiedenis van meer of min prominente personen
en zal ook het boek van K r u g e r , wanneer dit werkelijk verschijnt, bijna noodwendig
eene historie geven van de Mannen uit zijn tijd, - in het boek, hetwelk ten slotte hier
met een kort woord moge worden ingeleid treden de individuen op den achtergrond.
In eene belangrijke bijdrage tot de kennis van Zuid-Afrika van de hand van den heer
J o h . V i s s c h e r ‘De ondergang van een wereld’ wordt groei en botsing der
economisch onderscheiden klassen der Zuid-Afrikaansche Samenleving geschetst.
De theatrale titel behoeft niemand af te schrikken, want er is weinig theatraals in de
wijze van behandeling; ook niet de roode vlag, waaronder zij zeilt, daar die de goede
lading toch niet bederven kan. De studie is geschreven met het doel licht te verspreiden
over de kwestie welke stelling de socialisten behooren in te nemen in zake den
Anglo-Boeren oorlog. Ten tijde dat het in zichzelf onvruchtbare boycot-plan aan de
orde was, hadden de hier ontwikkelde denkbeelden, gepopulariseerd door
socialistische pers en voor specifiek Nederl. belangen onverschillige agitators,
misschien den stoot kunnen geven noodig voor begin van uitvoering, hetwelk op zijn
beurt aanleiding had kunnen geven tot internationale verwikkelingen met Engeland,
waarvoor men in Regeeringskringen te 's Gravenhage werkelijk bevreesd is geweest.
Thans heeft de beantwoording van de vraag, welke de positie der socialisten in het
Zuid-Afrikaansche Conflikt behoort te zijn, voor ons land gelukkig hare practische,
dadelijke beteekenis verloren. Voor Zuid-Afrika echter blijven de beschouwingen
groote waarde houden. - Met schat van redenen wordt aangetoond, dat er misschien
geen tweede
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geval is aan te wijzen waarin het doel van geldmaken met zóóveel succes en met zoo
brutale vertrapping van alle moraal werd en wordt nagestreefd als in Zuid-Afrika,
en dat de macht van het grootkapitaal op maatschappelijk en staatkundig leven
werkelijk hoogst onrustbarend is voor allen, die buiten den kleinen kring der
goudmagnaten staan. Arbeiders en middenstand hebben evenals de Boeren belang
bij de bestrijding van deze geldwereld. Hun gemeenschappelijk optreden is
noodzakelijk en zal onafwijsbaar in de toekomst werkelijkheid worden. - Tot
toelichting van dit betoog wordt een schets gegeven van de geschiedenis van
Zuid-Afrika naar eene dikwijls eng-materialistische methode, die geen andere
beweegkracht in de lotsbeschikking van staten en maatschappijen erkent dan die van
economisch en in geld waardeerbaar belang. De methode is hier veel te eng opgevat:
de schrijver debiteert er zelfs de enormiteit door ‘dat de Boer eigenlijk alleen voor
zijn welvaart vocht’. De machtige factoren traditie, inertie, godsdienst en kerk, taal,
vaderlandsliefde.... worden niet geheel, maar toch bijna totaal verwaarloosd. Een
verder bezwaar is de stijl van den schrijver: er wordt b.v. gescholden op ‘Zilvervloot
Piet Heins’. De roode gloed, die over de schilderij ligt, is dikwijls beslist grof en
schadelijk. Toch - niettegenstaande deze in het oog springende fouten, heeft men
hier met ernstig werk te doen: een stoutgewaagde poging om de werking van den
geldfactor in den loop der tijden in Zuid-Afrika uit-te-beelden, die groote factor,
waarover allen wel dagelijks in couranten en boekjes gelezen hebben, maar die in
het algemeen nog zóó slecht wordt gekend en begrepen, dat men bijvoorbeeld bij
den dood van Rhodes naïevelijk kon hooren vragen, of dit nu niet een groote
verandering ten goede voor de Boeren zou te weeg brengen. Men zal thans dien
geldfactor zien langs sluipwegen gaan in tallooze vermommingen, onbegrepen.
Speciaal als de schrijver bij zijn eigenlijk onderwerp, de latere geschiedenis van
Zuid-Afrika, is aangeland wordt zijn werk zeer leerzaam. In breede trekken wordt
de Afrikaner geteekend in zijn maatschappelijk en politisch leven naar de meest
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typeerende phasen in de Kaapkolonie en, als speciale variatie, de Boeren in de
Republieken. Als ‘betrokken partijen’ zijn de Uitlanders en Inboorlingen in
verhouding onderling en tegenover den Afrikaner geschetst. Het in korte hoofdstukken
ontworpen beeld schijnt mij als met breede streken krachtig en goed gelijkend
gepenseeld. De beschouwingen over bedrijf en karakter van den Kaapkolonist zullen
den lezer een begrip geven van de zeer gecompliceerde politieke kaart van het land:
eene meerderheid van zóó achterlijke veeboeren, dat zij in het staatkundig leven
meestal aan den leiband loopt van de klasse der meer ontwikkelde groot landbouwers
en wijnboeren, die - op hare beurt - ten deele zich geheel aanpassend, anderdeels de
teekenen der tijden slecht of niet begrijpend, het willige werktuig wordt der
handelaars, de Engelsche meerderheid, die gaandeweg weer hun zelfstandigheid
verliezen tegenover de groothandelaars en industriëelen. In de 90er jaren komen deze
laatsten geheel onder den invloed van het groot-kapitaal, dat voor alle praktische
doeleinden Londen tot domicilium koos. Vele jaren of tientallen daarvan gingen
voorbij, gedurende welke de Afrikaner gerust voortleefde, hier zich niet om zaken
van staat en politiek bekommerend, ginds vast vertrouwend op zijne numerieke
meerderheid of op zijn door de historie hem verzekerd overwicht, dat nu eens
werkelijk was, dan weer slechts scheen te bestaan. De Engelsche handelsvestiging
bloeiend en van uit de havens hare taal en ideëen steeds verder verbreidend; gesteund
door de Rijksautoriteiten, politieke macht winnende. De bevolking der oostelijke
districten, Engelsche landbouwkolonie uit 't begin der 19e eeuw, een tweeslachtig
wezen: als landbouwer in en buiten de politiek een Afrikaner; doch door taal en
traditie een Brit. In de jaren vóor 1880 is alles echter nog pour le mieux dans le
meilleur des mondes. De vrijheidsoorlog brengt de historische verschillen echter
weer als werkzame factor in de politiek. De Hollandsch gebleven veeboeren en hun
aanhang van meer ontwikkelden eischen en verkrijgen rechten voor hun taal. De
confederatie-plannen, door de Engelsche politiek en door den handel zeer gewenscht,
mislukken
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door invloed van Transvaal. De Transvaal kwesties, en de klimmende macht van het
kapitaal worden dan meer en meer werkzame factoren, die in de Kaap den strijd
tusschen Afrikaner en Brit aanwakkeren. De achterlijke Boeren gaan door dik en
dun met hun verwanten boven de Vaal mede. De Afrikaner, de middenman, weet
niet wel wat hij doet; maar gemeenlijk danst hij al naar gelang een handig
gouvernement begeert en per se gehoorzaamt hij de commandos van den politicus,
dien hij vertrouwt, al dwaalt deze ook nog zoo hopeloos rond als b.v.J.H.
H o f m e i j e r in zijn ‘Verbond’ met R h o d e s . Na den J a m e s o n -inval, die zelf
nieuw voedsel was voor de rasverschillen, welke de Engelsche heerschappij kunnen
bedreigen, gaan veler oogen open voor het gevaar, dat het grootkapitaal gelijk in
Kimberley alle welvaart, ten nadeele der Afrikaners als geheel, zal absorbeeren. Als
de Afrikaners in 1898 de macht in handen hebben gekregen, wordt dit voor de
rijksregeering een nieuw motief, om krachtig tegenover de Z.-A. Republiek te
ageeren.... Dit een en ander is in deze hoofdstukken zeer goed uiteengezet en daarbij
is ‘de kleur’ van de kolonische samenleving het bedrijf en de aspiraties van Boer en
Brit, hunne verhouding tegenover den inlander, invloed van waanbegrippen op
handelsgebied, enz. mooi weergegeven.
De schrijver illustreert dan zeer goed - men denke slechts steeds aan zijne
eenzijdigheid - dat de Boer ten Noorden van de Vaal mercantiel en politisch nog
achterlijk is in vergelijking met de stamverwanten aan de Kaap; ook meer nationaal
gezind. De Republiek zoekt eigen haven, niet Engelsche handelsconnecties. De
handeldrijvende Afrikaners aan de Kaap willen, evenals de Engelschen, de
Transvaal-markt voor de Kaap behouden en worden tegenstanders van de politiek
van K r u g e r . Als door de ontdekking van de goudvelden die markt steeds grooter
voordeelen biedt - toenemende bestrijding. De Delagoabaai voltooid, en daarmede
aanzienlijke profijten aan de kolonie ontnomen zijnde, wordt de houding van het
kolonische gouvernement beslist vijandig. Ter wille van handelsvoordeelen beplande
het kabinet aan de Kaap zelfs een oorlog. Vernieuwde pogingen
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om de Republiek tot een tolverbond te dwingen, middel om aan de Kaap de hegemonie
te verzekeren. De Transvaalsche fiscus bevoordeelt echter zooveel doenlijk het
Boerenbedrijf binnen en buiten de eigen grenzen, en dit is dan de nog schaarsche
voorraad politieke cement voor de solidariteit der Afrikaners over heel Zuid-Afrika.
Binnen de grenzen der Z.A.R. is echter in enkele jaren een vijandige macht
ontstaan, die niet vernietigd kan worden. De goudmijnen hebben eene talrijke
bevolking gebracht welker taal, zeden en ontwikkeling te zeer van die der burgers
verschilt, dan dat de vrede gemakkelijk bewaard kan blijven. De rasverschillen zijn
van eenige beteekenis; en de haute finance, die hare eigene doeleinden najaagt, benut
die rasverschillen als voorwendsel dat haar gouddorst bedekken en beschermen zal.
De tekortkomingen en fouten van de Transvaalsche Regeering, ten deele werkelijke
grond voor ontevredenheid, zouden geen aanleiding kunnen geven tot bepaalde
botsing. Maar voor de geldmannen bieden zij schoone strijdleuzen. Die geldmannen
willen, met totale onverschilligheid voor belangen van derden en algeheele negatie
van wat men gemeenlijk onder recht en rede verstaat, alle voordeelen, die de
goudvelden direkt en indirekt afwerpen, voor zich monopoliseeren: zij willen van
den Witwatersrand één groot mijnkamp maken als van Kimberley, waar nagenoeg
geen particulier handel of bedrijf kan uitoefenen, en waar de naturellen gedwongen
arbeid verrichten tegen gedrukte loonen, die voor drie kwart, als winst op het
kafferwinkelbedrijf, terugvloeien. Met grooten tact populariseeren zij de beweging
tegen het gouvernement, dat niet alles (volgens J o h . V i s s c h e r zelfs weinig) wil
toestaan. Onder strijdkreten als vrijhandel, ontwikkeling, vooruitgang, goedkoop
brood, algemeen stemrecht - brengen de kapitalisten bijna de geheele
arbeidersbevolking en den middenstand onder hun vaandel. Juist en klemmend wordt
gezegd: ‘in de volheid van hun onbewustheid hebben deze laatsten aldus meêgeholpen
hun eenigen steun, een zich langzaam ontwikkelende Boerenheerschappij te
vernietigen’.... Na den J a m e s o n -inval, die het Afri-
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kaner-element een anti-Engelschen geest schenkt, begint Engeland in de Z.-A. Rep.
meer en meer een ernstigen vijand te zien en, terwijl hare positie door een en ander
is verzwakt, komt het Britsche gouvernement er te gemakkelijker toe zijne belangen
geheel aan die der groot-kapitalisten te verbinden.
De arbeiderspartij zoowel als de middenstand vangen nu echter aan zich
langzamerhand van hunne kapitalistische leiders los te maken. De handelsstand, voor
zoover hij onafhankelijk is van de geldmannen, vraagt bescherming van zijne belangen
waar die door de Zuid-Afrikaansche P i e r p o n t M o r g a n s worden bedreigd. De
arbeiderspartij organiseert zich als besliste vijand van de goudkoningen. De Regeering
der Republiek, zich van allerlei zijden bedreigd ziende door de machtige phalanx
der mijnmannen en door het Britsche gouvernement, accepteert de hulp der arbeiders.
President K r u g e r stelt zelfs staatsexploitatie der mijnen in vooruitzicht en een deel
van de semi-officiëele pers der Republikeinsche Regeeringen bepleit krachtige
arbeidswetgeving, zware belasting van het kapitaal. Hierdoor werden Engeland en
de Rand-magnaten bedreigd door ‘een vijand van moeilijk te berekenen kracht, die
zich aan de zijde der Boeren had geschaard’ en dit was mede oorzaak voor
onmiddellijke geweldadigheid.
De heer V i s s c h e r verwacht, dat het volk der Boeren, dat ook hem lief is, zich
weer zal opheffen, dank samenwerking met arbeiders en middenstand en dat tenslotte
de boom weer bloeien zal, dan evenwel ‘dragende bloemen rood als de bloem van
den granaatappel in hun zonnig wijde land.’
Bovenstaande geeft een kort begrip van het door den heer V i s s c h e r verhandelde.
Hem op den voet te volgen was niet wel mogelijk. Deze synopsis geeft echter vrij
juist de lijn aan langs welke het betoog zich voortbeweegt of behoort
voort-te-bewegen. Ons schijnt het werk eene zeer lezenswaardige studie, die zich
heel gunstig onderscheidt van de meeste boeken, die tot heden over Zuid-Afrika
verschenen zijn. Heeft de materialistische methode
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van historie schrijven hare fouten, zij heeft ook hare groote deugden en het is
inderdaad verfrisschend eens iets te lezen dat zich wist los te maken van de personen,
en waarin de stroomingen der dingen gezocht worden, van welke de personen vaak
de dragers schijnen, doch hoogst zelden werkelijk zijn. Het is wel jammer, dat de
heer V. de burgers der Republieken wil laten verdrinken in de zee van Britsche
arbeiders; maar zijne persoonlijke idealen zijn van minder gewicht. De contentie dat
spoedig boeren en mijnwerkers onder eenzelfde politiek program zullen optreden,
mag geacht worden aan ernstigen twijfel onderhevig te zijn; doch dat er tendenzen
- ook ik geloof zeer sterke tendenzen - bestaan, welke in die richting werkzaam zijn,
is zeker en op bekwame wijze in het licht gesteld.
Tot besluit nog ééne opmerking: hetgeen de heer V i s s c h e r over de
arbeidersbeweging in 1899 te Johannesburg zegt is, wat de feiten betreft, in hoofdzaak
juist. Door de vooringenomenheid van den schrijver met dit roodharige meisje wordt
den lezer echter eene goede uiteenzetting onthouden van de kwade gevolgen die het
moest na zich slepen toen het Gouvernement der Republiek met haar begon te
coquetteeren. Zij danste zóó wild - de zeer jeugdige, weinig talrijke organisatie ging
zoo dreigend en heftig te keer, dat zij compromitteerend moest zijn voor menschen
die zich gereedmaakten S i r A l f r e d M i l n e r in deftige samenkomst te ontmoeten,
of die juist van het Bloemfonteinsche feest waren teruggekeerd. Compromitteerend
ook voor de Regeering, die juist verzekerd had de Johannesburg-bevolking, m.a.w.
de geldmannen, te willen pacificeeren. De daad had nog verdeeldheid kunnen brengen
in het Britsche kamp; het openbaren van plannen voor Staats-exploitatie van mijnen,
arbeidswetgeving enz. klonk den goudmagnaten als een dreigement in de ooren en
kon niet dan heilloos op den loop der onderhandelingen inwerken.
Eene bespreking van het hoogst belangrijke boek van Generaal de Wet, en van
andere werken over den oorlog handelend, worde voorloopig aan een deskundige op
militair gebied overgelaten.
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Verarmde adel.
Door Geertruida Carelsen.
Het onderstaande is geen novelle, maar een biografie met veranderde namen.
Misschien kan zij voor sommige lezers een nieuw licht werpen op eigenaardige
Noordduitsche toestanden, met name op de ‘agrarische kwestie’.
C l a r i s s a heette zij, bij verkorting C l a r a .
In haar jeugd moet zij niet onknap geweest zijn: eene groote blondine met een
goed figuur en een intelligent, opgewekt gezicht. Met de jaren waren hare trekken
grof geworden, maar er zat karakter in en karakteradel. Wie haar aanzag, kon zich
voorstellen dat zij, met eenige vrouwelijke wijziging, op een harer voorvaderen
geleek, die van ouder tot ouder riddergoed-bezitters geweest waren in de Mark
Brandenburg, Pruisens lief en leed deelend door dik en dun, in vrede en oorlog.
Haar vader, dien zij innig liefhad en vereerde, was in den Franschen tijd zijn
grondbezit kwijtgeraakt. Hij was in het leger gegaan en had bij Waterloo helpen
overwinnen en bij deze gelegenheid uit Brussel een gouden horloge meegebracht,
waarvan zij op haar ouden dag nog altijd meende dat het een heelen schat zou
opbrengen, als zij er ooit toe kwam het te verkoopen. Hij was opgeklommen
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tot generaal; aan zijn zijde had zij een paar winters in de Berlijnsche wereld verkeerd,
op hofbals met de prinsen gedanst en de beroemdste kunstenaars gezien en gehoord.
Maar de gebeurtenissen van 1848, die aan F r i e d r i c h W i l h e l m I V het verstand
kostten, hadden ook den reeds bejaarden officier in zijne gezondheid geschokt, zoodat
hij ontslag moest nemen en niet lang daarna bezweek.
C l a r a verhuisde met hare moeder naar een goedkoopere woonplaats. En nu begon
er voor haar een hard leven.
Een jonge liefde was reeds vroeger gesmoord in het wederkeerig bewustzijn, dat
zij haren minnaar niet genoeg vermogen kon aanbrengen. Bestemd om zijn vaderlijk
landgoed te aanvaarden, kon deze niet trouwen, tenzij met eene vrouw wier fortuin
hem zou in staat stellen, zijn broers en zusters uit te koopen en het noodige
bedrijfskapitaal over te houden. Die zaak was openhartig besproken. Het meisje
berustte in het onvermijdelijke, zag toe hoe eene rijkere de plaats ging innemen,
waarnaar zij met heel haar hart verlangd had, en bleef na haars vaders dood voorloopig
bij haar moeder.
Deze, behept met wat men een lastig humeur noemt, kwam weldra zoo vèr, dat
haar lastige buien heel veel op vlagen van krankzinnigheid geleken, waaronder de
dochter het eerst had te lijden.
Zooveel het kon, verschafte zij zich afleiding door muziek en lectuur; - alles
natuurlijk louter dilettantisch, want eenig vak professioneel te beoefenen, paste niet
voor een meisje van goede familie, dat het niet noodig had. En wat nood betrof,
verkeerde ons freuletje juist in de onaangename positie, onder het moederlijk dak
precies genoeg geld in handen te krijgen om, met groote zuinigheid, de conventioneele
uitgaven van haar stand te bestrijden.
Uit de kooi, waarin zij leven, maar zich heel weinig bewegen kon, werd zij na
eenige jaren verlost door eene kleine erfenis.
En, toevallig of niet, deed zich juist omtrent dien tijd een nieuw candidaat naar
hare hand op: de jonge baron F e l s e n , derde zoon van een Saksisch landedelman,
op
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wiens midden tusschen woudrijke bergen gelegen kasteel Felsheim de koning van
Saksen elken herfst een paar jachten kwam bijwonen.

II.
Zoo werd C l a r a op haar acht-en-twintigste jaar Freifrau v o n F e l s e n .
Haar man, iets ouder dan zij, had een innemend uiterlijk en ook innerlijk vele
qualiteiten die haar aantrokken. Hij was rechtschapen en goedhartig; hij voelde,
evenals zij, veel voor algemeene ontwikkeling en min of meer artistieke beschaving.
Wat hem ontbrak, was de noodige geestkracht en scherpzinnigheid om het gemis
van een geregeld beroep aan te vullen.
Zijn oudste broeder had in de rechten gestudeerd en bekleedde een belangrijken
post bij een ministerie te Dresden. De tweede was majoor bij de cavallerie. Hij,
E r i c h , had na de schooljaren niets bijzonders geleerd, maar hielp zijn vader bij het
beheer der uitgestrekte familiegoederen en het vervullen zijner ambtsplichten als
plaatselijk regeeringspersoon.
In deze positie stelde E r i c h zich tot nog toe tevreden met een zeer gering deel
van zelfstandigheid.
Hij at mee uit moeders pot, rookte vaders tabak, bereed vaders paarden en kreeg
zooveel geld op zak als zijn vader hem, zonder vaste regeling, toestond.
Nu hij een meisje met eenig vermogen had weten te veroveren, kocht zijn vader
voor hem een klein landgoed in de nabijheid aan; en daar begon E r i c h voor eigen
rekening landbouw te drijven.
C l a r a breidde haar huishoudelijke kennis uit; zij stelde zich op de hoogte van
de zorgen, die melkerij, tuin, hoenders, ganzen en eenden vereischten. En zoo staken
zij welgemoed van wal.
Doch E r i c h s negatieve qualiteiten stuurden het scheepje in het riet.
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Na een jaar, juist omtrent den tijd dat hun zoon geboren werd, ging de korte finantieele
zelfstandigheid van het jonge paar reddeloos te gronde.
Al aanstonds, bij de berekening zijner kosten, had hij onachtzaamheden begaan
en, om die te bedekken, zich in de armen van een zwendelaar geworpen. Deze had
hem tot speculatiën verleid, die heelemaal verkeerd uitliepen. Van deze
wanhoops-manoeuvres had hij niemand iets willen vertellen. En thans, nu het hooge
woord er uit moest, eerst jegens den ouden baron en toen jegens de jonge moeder,
bleek het dat alles weg was: huis en hof, de te veld staande oogst en C l a r a 's
bruidschat op den koop toe.
De eenige uitweg was, nu als echtpaar en met kind en al weer op het kasteel in te
trekken.
In deze patriarchale verhouding schikten beiden zich zoo goed mogelijk.
E r i c h hielp, meer dan ooit gedwee en onderdanig, zijn vader, wien deze hulp te
welkomer was naarmate hij zelf ouder werd; en het besef van als factotum
gewaardeerd te worden, schonk E r i c h nog zekere voldoening.
Voor C l a r a was de situatie veel moeilijker. Zij werd plotseling de aangewezen
assistente eener goedaardige, maar tamelijk bekrompen schoonmoeder. Deze behoorde
nog tot de generatie, in wier jeugd aardappelen als eene nieuwigheid golden: als een
te kwader uur in de mode gekomen surrogaat voor duitsche Mehlklösse. Hare ouders
hadden dat vreemdsoortig knolgewas nooit willen eten. Zij zelve had er zich ten
slotte aan gewend; maar verder dan tot aardappelen moest de nieuwigheidszucht
harer omgeving haar niet dwingen mee te gaan. Zij noemde hare schoondochter altijd
Clarissa, wat niemand ooit gedaan had: voluit en met eene langdradigheid, waarop
de aangesprokene aanvankelijk moeite had niet eenigzins kregel of spotachtig te
reageeren.
Met leede oogen zag de oude dame dat de horizon der jonge ruimer was dan de
hare. Blijkbaar echter was deze meerdere belangstelling aangenaam aan den ouden
heer, die dit frisscher element in huis zeer waardeerde.
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Vergiste zich C l a r a , als zij in de strengheid der huisvrouw iets speurde wat naar
jaloezie leek?
Nochtans, naarmate zij zich oefende in de kunst van uit het gegeven levensmateriaal
een eenigszins behagelijk geheel te kneden, slaagde zij daarin hoe langer hoe beter.
Als zij later vertelde van Felsheim met zijn eeuwenheugende traditiën, en
teekeningetjes in waterverf vertoonde, die haar man, met meer liefde dan talent,
eertijds van kasteel en omgeving had gemaakt, - dan lag er over haar verhalen een
waas van poëzie, door haar eigen achteruitziende fantazie geweven.
Feitelijk was het grootendeels aan haar te danken geweest, dat oud en jong zich
gaandeweg gelukkig ging voelen in de bestaande toestanden.
Spoedig had zij bemerkt dat hare beste hulpbronnen op muziekaal gebied lagen.
Van haar spel ging ontegenzeggelijk een kostelijk-verbindende kracht uit. Bij de
tonen van H a y d n , M o z a r t en B e e t h o v e n ontmoetten elkaar aller sympathiën.
Met haar klavier bezielde zij de sluimerende huisgoden van het oude kasteel. Op
Zondag-namiddagen verbande zij de verveling door eerst een paar koralen te geven,
daarna hare liefste sonaten en dan, proefsgewijze, opera-aria's en volksliederen, tot
de oude lui er hunne lijfdeuntjes in herkenden en begonnen mee te neuriën. ‘Famos!
Feudal!’ riep de oude baron, als het hem goed beviel. En de oude barones vroeg om
Aenchen von Tharau'.
Op haar voorbeeld zocht ook E r i c h zijn muziek weer op. Zij studeerden
quatre-mains in en zij begeleidde zijne baritonstem.
En toen weldra de kleine G o t t f r i e d , grootpapa's petekind, begon mee te jubelen
en hoog en laag te onderscheiden, leverden zijn muziekale heldenfeiten - gelijk
trouwens hij zelf met al zijn doen en laten - een bron van verjonging op voor het
heele gezin en van verbroedering tusschen meesters en dienstboden.
Ondanks hunne voornaamheid, leefden de Felsheimers
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in bijna boerschen eenvoud, met een minimum van comfort.
Wanneer er hoog bezoek kwam, werd er op de zaal een feestmaal aangerecht. Dat
was een groote gebeurtenis, waarbij zilver en porselein voor den dag werden gehaald
en waarmee het heele personeel een paar weken lang in touw was. In een zijvleugel,
het traditioneele ‘Cavaliergebäude’ werd dan het heele gevolg onder dak gebracht.
En als in den zomer de getrouwde dochters met man en kroost beurtelings een poos
kwamen logeeren, dan werden in dat zelfde cavaliergebouw eenige vertrekken
bewoonbaar gemaakt; en dan was er een drukte, waaruit dikwijls verwarring ontstond.
Het eerste jaar hield zich C l a r a daarin zooveel mogelijk onzijdig; het tweede was
zij genoeg in alle details ingewijd, om van grooten dienst te kunnen zijn. En in het
derde verheugden zich de gasten reeds vooruit op haar gezellige aanwezigheid.
Doch het gezin zelf, in normalen toestand, vergenoegde zich met het
allernoodzakelijkste. Van het geheele huis werden, in gewone omstandigheden,
slechts enkele kamers bewoond en wel juist de laagste en somberste. Dit was van
oudsher zoo geweest. En het behoorde tot de stellige begrippen der oude barones,
dat elke wijziging in deze een eerste stap zou zijn op het hellend vlak, dat naar weelde
en verkwisting leidt.
Aan eenvoud was C l a r a van kind af gewend. Maar het ging haar aan het hart,
dat er zoo goed als in 't geheel geen partij werd getrokken van wat in haar oog een
der grootste sieraden van het kasteel was: de heerlijke ligging.
Terwijl buiten, op een hoogte, een ‘Aussichtsthurm’ stond, die vroeger zonder
twijfel voor militaire doeleinden gediend had en nu uit pieteit werd onderhouden,
bleven binnenshuis de kamers met het prachtigst uitzicht buiten gebruik.
C l a r a begreep dat het slechte politiek zou zijn, hierin direct verandering te willen
brengen. Maar er waren omwegen mogelijk.
E r i c h had als jongen, voor zijn verzamelingen en zijn
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knutselwerk, een torenkamertje in gebruik gehad. C l a r a vroeg vergunning het, bij
wijze van verjaardag-verrassing, voor hem te mogen opknappen. In alle stilte bezorgde
zij den schoonmaak, fungeerde eigenhandig als verver en behanger, drapeerde een
gordijn, sleepte er een paar meubels en wat schrijfgereedschap heen, en verklaarde
verder dat het ruime uitzicht op de Elbe de kostelijkste decoratie was. Welbezien
stemden allen dit toe en Erich was haar innig dankbaar voor zijn herwonnen
heiligdom.
Hierdoor aangemoedigd, waagde zij nog meer. Zij kreeg gedaan dat de familie,
naarmate seizoen en verlichting het meebrachten, op zon- en feestdagen in de mooist
gelegen vertrekken koffie- of avondtafel hield.
De oude baron vond het eigenlijk wel aardig dat C l a r a zooveel voelde voor de
mooie ligging van zijn erfgoed. Hij liet zelfs voor haar plezier een doorzicht maken
door een hakhoutmassa, die de torens van Dresden maskeerde, een perspectief dat,
in het volgend najaar, de eer had door den koning bewonderd te worden.
Ook de oude barones begon C l a r a 's goede zorgen en vroolijkheid te waardeeren.
Hare strengheid sleet af naarmate zij in E r i c h s vrouw en G o t t f r i e d s moeder
zelve eene lieve dochter ging liefhebben.
C l a r a 's voornaamste zorg was, bijtijds op te passen dat het niet met G o t t f r i e d
denzelfden weg op ging als weleer met E r i c h . En het lukte haar, E r i c h zelf reeds
vroeg de noodzakelijkheid daarvan te doen inzien.
Zijn eigen sterkste zijde was boschkultuur. Terwijl het hem een genot was, den
knaap boomen en planten en insekten en vogels te leeren kennen, bereidde hij
onwillekeurig hem vóór op het denkbeeld, tot houtvester te worden opgeleid. Bij
leven en welzijn Oberförster of misschien Forstmeister te worden, was een
vooruitzicht dat den jongen toelachte. Gelukkig erkenden alle familieleden dat dit
een waardig doel was om met alle krachten naar te streven, - zelfs voor een aanstaand
mede-erfgenaam van Felsheim. Den stillen wensch dat hij mettertijd het
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beheer over die schoone bezitting zou kunnen op zich nemen, liet C l a r a voorloopig
onuitgesproken.
Tot zoover werd dus C l a r a in haar plan gesteund. Doch zij voelde wel dat zij
ook moest handelen. G o t t f r i e d mocht niet te lang thuis blijven hangen.
Toen hij tien jaar was, begon zij daarover te spreken. Toen hij twaalf was en
onderwijl hare moeder haar een paar duizend thalers had nagelaten, waardoor zij een
duit in het zakje kon leggen, - zette zij door, dat hij naar Dresden werd ter school
gezonden.
Meer dan iemand zou zij hem missen; doch meer dan iemand had zij de energie,
voor zijne toekomst op te komen.
Intusschen vermocht C l a r a 's inspanning den achteruitgang op Felsheim niet te
keeren. Wat baat het of de eierenproductie vooruitgaat en het aantal ganzen en biggen
vermeerdert, als onderwijl de opbrengst van den grooten landbouw gestadig
achteruitgaat? En de oude Felsheimer was niet meer in staat, met zijn tijd mee te
gaan en dringend noodige verbeteringen in te voeren.
Het Duitschland van 1865 was een ander dan dat van vijftig jaar vroeger. De
Agrariernoth begon reeds als een dreigend onweer op te komen aan den horizon dier
grondbezitters, die doof waren voor de teekenen der tijden.
Baron F e l s e n hield zich doof. In een jaar dat de koornoogst mislukte, besloot
hij wat meer hout te hakken en wat meer jonge boomen aan te planten: de bosschen
behielden hun waarde en zouden hem wel heenhelpen door hetgeen hij een tijdelijke
crisis achtte.
En toen kwam het voor Saksen zoo gewichtige jaar 1866.
Sinds lang was op Felsheim niet met zooveel haast naar den postzak gegrepen als
in dien winter van politieke spanning.
Minister v o n B e u s t behoorde tot des ouden barons vroegere persoonlijke
vrienden. Hij wist hoe deze sedert jaren voor Oostenrijk en tegen Pruisen had
geintrigeerd.
Reeds in Maart werden de rekruten opgeroepen. Ner-
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gens misschien in geheel Duitschland werden de preliminariën van dezen oorlog
door de gansche natie zoo vroeg gevoeld als juist in het koninkrijk Saksen, waar in
Mei een leger van 32000 man rondom Dresden vereenigd stond.
Niemand op Felsheim verbaasde er zich over, toen 15 Juni de oorlog verklaard
werd en 16 Juni Pruisische troepen het land binnentrokken. In menig Saksisch hart
kwam de wensch op, huis en erf onmiddellijk tegen hen te mogen verdedigen; maar
dat lag niet in het krijgsplan. De Saksers moesten hun land voorloopig aan de Pruisen
overlaten, en zelf naar Boheme trekken om de Oostenrijkers te helpen. Toen kwamen
de heete dagen van Gitschin en Königgrätz, waarbij ruim 1500 Saksers vielen. Het
publieke geweten raakte eenigszins in verwarring, in hoeverre het nu nog plicht was,
aan de onderliggende partij vast te houden. De regeering besliste ten gunste van de
opgaande zon.
Dit alles ging zoo vlug in zijn werk, dat de oude baron er van duizelde. Meermalen
zei hij, hoofdschuddend, en met een handbeweging alsof hij voor een schaakbord
zat: ‘Een helsch verkeerde zet van B e u s t . Hij had moeten begrijpen dat B i s m a r c k
hem te slim af zou zijn!’
Toen zijn zoon A u g u s t , de majoor, vóór den veldtocht was komen afscheid
nemen, vergezeld van een zestienjarigen neef, die als vaandrig zou mee gaan, gaf
hun de oude man zijn zegen, - sprak hen toe in het bewustzijn van hen niet te zullen
weerzien. Twijfelde hij toen reeds aan den voorspoed hunner wapenen, of voelde hij
zijn eigen krachten zinken?
Zij zonken werkelijk snel. In hoever de nederlaag van Königgrätz een nagel aan
zijn doodkist was, had hij zelf niet kunnen zeggen. Maar diep griefden hem al de
bloedige berichten, waarvan de couranten overvloeiden.
Hoe het C l a r a , het Pruisische soldatenkind, te moede was, als zij het nieuws
moest voorlezen, eerst vóór en toen na de beslissende veldslagen, dat liet zij aan
niemand merken.
Zij wist te goed hoe, op enkele tusschenpoozen na - zooals tijdens de gezamenlijke
democratenjacht in 1849 -
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Saksen en Pruisen van oudsher op den voet van hond en kat verkeerd hadden. Dikwijls
genoeg had men haar schertsend geplaagd met het raadsel: waarom het water van de
Elbe zoo geel ziet? waarop dan het antwoord luidt: uit kwaadheid dat het Pruisen in
moet:
‘Denn hart hinner Meissen
Pfui Deibel, liegt Preissen!...’

Wat in vredestijd een grap was, dat kon in tijd van oorlog voor sommige gemoederen
wel eens bittere ernst zijn. Dus zweeg zij over politiek met te meer zorg, naarmate
de Pruisen aan het langste eind kwamen. - En haar schoonvader, dien zij in zijn verval
van krachten met zachte hand verpleegde, wist dat zwijgen te waardeeren. Op een
zijner laatste dagen, toen zij hem nauwlijks meer tot zulk een aardigheid in staat
achtte, zei hij plotseling: ‘Of de Elbe geel of groen of rood ziet, jij kijkt alle menschen
maar met je zelfde groote blauwe oogen aan!’
Toen de oude baron dood en de vrede in Duitschland hersteld was, moest er over het
lot van Felsheim beslist worden.
Vaders vroeger dikwijls uitgesprokene bedoeling was geweest, de bezitting onder
E r i c h 's beheer voor gezamenlijke rekening aan te houden. Daaraan viel nu niet
meer te denken; en dus werd na kort beraad besloten, Felsheim te verkoopen, hoe
hard het allen viel.
De oude barones weende bitter. Doch haar jongste dochter, getrouwd met een
hoofdambtenaar te Pillnitz, bij wie zij zou gaan inwonen, troonde de oude ziel mee,
eer de weemoedige aftakeling van het bijna zestigjarig huishouden in het bijna
zeshonderdjarig ridderslot begon.
Voor E r i c h was dit alles niet bijzonder vleiend. Maar in het binnenst van zijn
ziel moest hij zijn broers en zwagers gelijk geven. Hij zou erg hebben opgezien tegen
eene verantwoordelijkheid, die hij niet dragen kon. Dus deed hij stil, alsof hij zich
in 't onvermijdelijke schikte. Mits het nu maar bij de deeling eerlijk toeging: daarop
zou hij trachten oog te houden.
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C l a r a had dit een en ander wel zien aankomen en sinds lang hare plannen overlegd.
Met E r i c h s erfdeel, 't zij dan wat grooter of wat kleiner, zouden zij te Dresden
een pension opzetten.
Zoodra zij E r i c h dezen voorslag deed, was hij er zeer mee ingenomen. Doch hij
was gepreoccupeerd door berekeningen over de deeling. Werkelijk werd hij, onder
allerlei voorwendsels, eenigszins benadeeld. Hij wilde een aanklacht indienen, de
zaak voor den nieuwen kantonrechter brengen...
C l a r a hield hem daarvan terug. Zij smeekte hem, die schande niet te brengen
over de nagedachtenis van hunnen vader, zijn moeder het verdriet niet aan te doen
van een proces tusschen de kinderen onderling, - een proces met onzekeren uitslag
en dreigende kosten.
Zoodra mogelijk nam zij maatregelen tot de verhuizing. Vóór den winter waren
zij in Dresden gevestigd.

III.
Zoo ontstond het Familien-pension der Baronin Felsen, dat jaren lang een goeden
naam gehad heeft in het ‘Amerikanische Viertel’ te Dresden.
Dien goeden naam dankte het natuurlijk in hoofdzaak aan de persoonlijke
eigenschappen der barones zelve. Al wat er zonnigs was in haar wezen kwam uit,
nu zij een werkkring had, die zoo geheel van hare gading was.
Had zij te Felsheim dikwijls wonderen gedaan in de kunst van tevreden te kijken
als het haar alles behalve blij te moede was, thans behoefde zij niet met dien schijn
te volstaan. Haar vroolijkheid kwam werkelijk van binnen uit en straalde af op al
wat haar omringde.
‘Mutter Baronnin!’ noemde haar liefkozend Miss D o w s o n uit Washington, in
gebroken duitsch om allerlei kleine geriefelijkheden bedelend, waaraan zij thuis
verwend was. En den volgenden dag vond zij ze in hare kamer.
Half in scherts, half uit ernstig-gemeende hoogachting, werd dit ‘Mutter Baronin’
haar vaste titel voor alle gelegenheden, waarbij iemand iets extra's had te vragen of
de eene of andere vertrouwelijke mededeeling te doen.
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Zelfs de oude Dr. S c h m i d t sprak van ‘Mutter Baronin’, als hij hulp noodig had
bij den aankoop van kleedingstukken; en de jonge Dr. M ü l l e r , als hij een introductie
hebben wou bij eene deftige Dresdensche familie. En ‘Mutter Baronin’ wist raad
voor al dergelijke nooden, hetzij van stoffelijken of van geestelijken aard. En men
wist dat bij haar alle confidenties veilig waren, en dat zij alle wenschen en verlangens,
ook de dwaaste en onmogelijkste, beoordeelde met onuitputtelijke welwillendheid.
Waar wat te helpen was, daar hielp zij; waar wat te troosten was, daar troostte zij;
waar wat te verzoenen was, daar verzoende zij. Alle vormen van enthousiasme waren
haar lief, ook al waren het de haren niet; en haar optimisme deelde zich in den omgang
mee.
Jammer was het, dat de meeste huisgenooten slechts betrekkelijk korten tijd bleven.
Het pension stond het geheele jaar open; maar omdat Amerika het hoofdcontingent
leverde, was het huis in den winter het volst en wel iederen winter met andere
personen.
Op den duur was dit onrustig. Maar dat telkens de oude bekenden nieuwe reizigers
zonden, schonk C l a r a een dubbele vreugde: de voldoening dat haar huis in den
vreemde werd aanbevolen en het warm gevoel, levende berichten te krijgen aangaande
menschen, die haar vroeger lief geworden waren.
E r i c h had eveneens een leven dat hem best beviel. Ofschoon zijne vrouw de ziel
van het pension en daardoor de kostwinster van het gezin was, zoo was hij toch de
heer des huizes. En wijl C l a r a den toon aangaf om hem in alle opzichten als
zoodanig te eeren, was zijn positie tegenover de huisgenooten zoo aangenaam als
hij die zelf wou maken. En het lag niet in zijn aard, die te bederven.
Men waardeerde in hem den genoeglijken, weinig eischenden en veel gevenden
gentleman; en wederkeerig stemde die waardeering hem behaaglijk.
Daarbij gelukte het hem, voortdurend nog iets te verdienen met klein werk voor
de pers, meestal op het veld der heraldiek. Het feit van aldus zelfstandig iets omhanden
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te hebben, versterkte naar binnen en naar buiten zijne particuliere positie, wat vooral
van belang was tegenover G o t t f r i e d .
Een der beste zijden van de verhuizing naar Dresden was, dat zij dezen nu weer bij
zich in huis konden hebben.
Hij groeide welig op.
Tot zijn vijftiende jaar als gymnasiast en toen.....
Ja, toen gebeurde er iets noodlottigs.
E r i c h s literarische neigingen ontwikkelden zich tot nieuw leven, naarmate zijn
jongen belangstelling toonde in letterkunde. Sinds G o t t f r i e d op een mooien dag
den geheelen monoloog uit ‘Wallenstein's Lager’ had loopen declameeren, verdiepten
zij zich samen in Schiller. Menig drama was reeds doorgewerkt; en nu zouden er
eenige schoolmakkers bij gehaald worden, om 's Zaterdagsavonds met verdeelde
rollen ‘Don Carlos’ te lezen.
Tweemaal ging dit goed, tot algemeene vreugde.
Dit leeskransje bleek echter te vallen onder den term van ‘afzonderlijke
vereenigingen,’ aan gymnasiasten verboden. De rector hield den jongens het verbod
voor, bedreigde hen met straf, en waarschuwde vooral G o t t f r i e d .
Dit vond E r i c h te mal. Een leesavond, dien hij zelf in zijn eigen studeerkamer
presideerde, - wat zouden de jongens daar voor kwaad bedrijven?
Hij kwam met G o t t f r i e d overeen, van de bedreiging geen notitie te nemen, en
den volgenden Zaterdag zette men de lektuur voort.
Doch zoo liet, op zijn beurt, de rector zich niet afschepen. Toen de jongens 's
Maandags morgens op hunne schoolbanken wilden gaan zitten, kregen zij den wind
van voren. Terwijl de anderen er met lichtere straffen afkwamen, werd aan
G o t t f r i e d , als hoofdschuldige, voorloopig het bezoek van het gymnasium ontzegd.
Eerst toen de twist zoover ingescheurd was, kwam zij C l a r a ter ooren. Zij achtte
het de beste partij, dat E r i c h met den rector ging spreken. Maar E r i c h , hoe
meegaande in den regel, stond bij deze gelegenheid op zijn stuk. Hij
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bedankte er voor, excuses te gaan maken over iets waar geen kwaad in stak, en dan
nog wel tegenover ‘zoo'n pedanten schoolvos.’ Ten eerste meende hij in zijn recht
te zijn, in zijn huis, zooveel vrienden van zijn zoon te kunnen inviteeren als hij wilde
en ze te amuseeren met de voordracht van Schiller-drama's; ten andere was het de
baron in hem, die weigerde zich te buigen voor een burgerman, al schreef deze sinds
een kwart-eeuw de letters ‘Dr.’ voor zijn naam.
Een oogenblik dacht C l a r a er over, zelve op de verzoening uit te trekken. Doch
zij wilde haar man geen démenti geven; en de hoofdambtenaar, dien zij over de zaak
sprak, betuigde dat hij zich, ‘tot zijn oneindigen spijt’ met zulke beslissingen niet
kon bemoeien, omdat die nu eenmaal den rectoren in handen gegeven waren.
Het slot was dat G o t t f r i e d voor goed van het gymnasium werd afgenomen en
een paar maanden later zijn entree deed in de Dresdensche ‘Cadettenanstalt.’
Voor het oogenblik werd noch door hem noch door zijne ouders de overgang
bijzonder betreurd. Hij moest wel buiten's huis wonen, maar op Zon- en feestdagen
kon hij thuis komen; en dus had men heel weinig een gevoel van scheiding. En
hemzelf was het welkom, dat lichaamsoefeningen grootendeels de plaats van latijn
en grieksch zouden innemen.
Overigens ging alles zijn geleidelijken gang.
Met kleine schommelingen van vóór- en tegenspoed, hield zich het pension
glansrijk staande.
De familie kon onbekrompen leven, ook toen G o t t f r i e d aan de cadettenschool
ontwassen was en de kostbare luitenantstijd voor hem aanbrak. Hij kwam toen weer
in huis wonen en was betrekkelijk zuinig; maar een ruime toelage was voor zijn
positie onontbeerlijk.
‘Dat officier-worden is eigenlijk een paedagogische fuik!’ zei eens een
Amerikaansch huisgenoot. ‘Goedkoope opvoeding; en dan, als de jongens klaar zijn
en zich zelf
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moesten kunnen bedruipen, altijd onvoldoend tractement voor den stand, dien zij
verplicht zijn op te houden.’ Clara voelde wel de logica in deze redeneering; maar
zij was zoozeer bij dien toestand opgegroeid, dat zij er niets onbillijks in zag.
‘Daarvoor draagt men des Konings rok,’ antwoordde de generaalsdochter; en zij was
blij, door noesten arbeid, de toelage te kunnen verdienen.
Haar stille hoop was, dat G o t t f r i e d een rijk huwelijk zou doen. Dat was naar
haar traditioneele opvatting de voor de hand liggende orde der dingen: dààr zijn in
Pruisen en in Saksen de rijke meisjes voor, om aan arme officiers hunne carrière
mogelijk te maken. Trouwens, wat kon zij zich voor een jonkvrouw begeerlijker
denken dan een knap, flink, adellijk luitenant tot man te krijgen? En zoo een was
haar jongen: zijn open, eerlijk gezicht was zijne beste aanbeveling; bij zijn superieuren
stond hij prachtig aangeschreven; en de baronne-titel was ook niet te versmaden. Het
pension leverde een zeldzaam gunstige gelegenheid tot onbevangen kennismaking;
en de meeste jonge dames, die er haren intrek namen, waren vermogend.
Half onbewust kwam er nu zekere geest van berekening in ‘Mutter Baronins’
vriendelijken omgang met de onder hare vleugels verwijlende schoonen.
Was het een wenk der natuur of een wraak van het noodlot, dat, ondanks hare
diplomatie, de eerste voor wie G o t t f r i e d zich begon te interesseeren, geen rijke
Amerikaansche was, maar eene arme Finlandsche? 't Was een bevallig, geestig meisje,
dat in Duitschland muziek studeerde, om daarmee later in haar vaderland den kost
te verdienen. Op een avond, toen de jongelui samen duetten hadden gezongen, kreeg
haar moederlijke blik het besef, dat hier eene ernstige genegenheid aan het opkomen
was. Buiten man en zoon om, stapte zij den volgenden dag naar den kolonel, en
overreedde dezen den luitenant voor een paar maanden te detacheeren, na verloop
van welken tijd de Finsche zangeres Dresden voorgoed zou verlaten hebben.
Toen G o t t f r i e d terugkwam, was er voor 't eerst van
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zijn leven tusschen hem en zijne moeder een onuitgesproken spanning. Zonder recht
te weten op welke wijze zij in zijne hartsgeheimen ingegrepen had, voelde hij zeker
wantrouwen. Hij miste het bijzijn van zijn Finsch vriendinnetje; en het maakte hem
achterdochtig, dat niemand hem haar adres wist mee te deelen. Indien hij tegen Clara,
zoomin als tegen iemand anders, tot een uitbarsting kwam, was het misschien wel
omdat hij zelf begreep dat hij het wijst zou doen, de geheele episode uit zijn hoofd
te zetten. Hij zweeg, maar met een ontstemd gemoed.
C l a r a deed, tegen wil en dank, alsof zij er niets van zag. Waartoe, dacht zij, door
redeneeren, gevoelens op te wekken, die bestemd zijn in 't vergeetboek te geraken?
Zeker, zij had medelijden met haar jongen. Maar zij meende hem een goeden dienst
gedaan te hebben door een liefde te fnuiken, die hoogstens zou geleid hebben tot wat
men in haar kring, - in grammaticalen samenhang met het woord ‘Kommisbrot’ eene ‘Kommisehe’ pleegt te noemen. Had niet zij zelve in haar jeugd haar liefsten
droom stil ten offer gebracht? Maar ook - en dit was de troost, dien zij zich opdrong
-: was zij niet daarover heen gekomen, met behoud van levenslust en blijmoedigheid?
Evenzoo zou het hèm wel gaan.
Zoo dus luitenant G o t t f r i e d in een volgend seizoen op de huisgenooten een geheel
anderen indruk maakte dan te voren, dan was C l a r a de eerste om van zijn doen en
laten een volkomen plausibele reden te geven.
Hij werd nu wat ouder, was lang en breed meerderjarig; de dienst was inspannend:
hij had niet meer zooveel tijd om gezellig te zijn en praatjes te maken in 't pension.
Zij zei dit overluid, tot ieder die het hooren wou; maar meteen tot zich zelve, als om
daarmee het weemoedig gevoel te bezweren, dat haar zoon haar ontgroeide en dat
er een zweem van vervreemding tusschen hen was ontstaan.
Intusschen zag zij met genoegen, dat op de nieuwe pensionnaires zijn stille,
teruggetrokken houding niet minder aantrekkingskracht uitoefende dan op vorigen
zijn joligheid.
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De mannen respecteerden in den zoon des huizes een ernstig jongmensch, die niet
veel sprak, maar, als het er op aankwam, een veelzijdige ontwikkeling toonde. De
dames begluurden en bespiedden hem, bepraatten hem onder elkander en waren
nieuwsgierig naar zijn innerlijk leven, waarvan hij haar zoo weinig liet zien. Men
stelde er een eer in, hem aan 't praten of aan 't lachen te krijgen. Hij werd regelrecht
een voorwerp van flirtation....
Een jaar later gebeurde het, dat een Chicagosche bankiersdochter, M i s s E l l e n
M a r s o n , na aanvankelijk ook aan dit katjesspel te hebben meegedaan, in een dieper
toon verviel.
Zij had er blijkbaar haar hart op gezet, G o t t f r i e d te veroveren. Zij was handig
genoeg om zich niet tegenover de anderen belachelijk te maken; maar C l a r a zag
het toch wel en G o t t f r i e d zelf ook.
Nadat zij in den loop van den winter niet tot een resultaat gekomen was, verklaarde
E l l e n , den zomer te willen overblijven.
De numerieke inkrimping van het gezelschap gaf aanleiding tot intimeren omgang.
Men speelde samen croquet, maakte uitstapjes in Dresdens omgeving; bezocht
Loschwitz en Blasewitz, Pillnitz en Hosterwitz en verscheidene andere ‘sächsische
Witze’, zooals de Dresdener de dorpen in de buurt glimlachend noemt. Mooi weer
werkte mee om de stemming genoegelijk te maken; en niet alleen voor E l l e n , maar
ook voor C l a r a , werd die heele zomertijd verheerlijkt door een stralenkrans van
zoete hoop.
En G o t t f r i e d bleef op den duur geen spelbreker. Op een mooien Augustusdag
trok hij de sinds lang met schuchtere gratie tot hem uitgestoken hand naar zich toe,
en wel met zulk een ridderlijken greep, dat het heele initiatief aan zijn kant scheen
te zijn.
Doch met één ding had men vergeten te rekenen: met de meening der familie te
Chicago.
E l l e n was een wees, opgevoed door een grootvader
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en eene tante, van wie zij finantieel afhankelijk was. Maar deze hadden haar altijd
in alle opzichten zóó haar zin gegeven, dat zij eenvoudig hare verloving meldde,
zonder dat het in haar opkwam, aan hunne goedkeuring te twijfelen bij de keuze van
een echtgenoot.
Daar zij zelve blijkbaar zoo zeker van haar zaak was, maakten zich ook de
F e l s e n s op dit stuk niet angstig.
Een zeer onaangename verrassing was het dus, toen haar een telegram ‘wegens
een gewichtige aangelegenheid’ dadelijk naar huis riep.
E l l e n zelve was het meest ontdaan. Wat kon dat voor een gewichtige
aangelegenheid wezen? Dat het een afkeuring van hare verloving beteekende, kwam
niet in haar op; toen de anderen daarop zinspeelden, wierp zij dit verre van zich.
Hoe 't zij, aan de oproeping moest, zonder dralen of nader correspondeeren, gehoor
gegeven worden. G o t t f r i e d bracht E l l e n naar Hamburg en zag haar uitstoomen.
Zij zou terugkeeren, natuurlijk, zoo gauw mogelijk. Zij ging heen als zijn verloofde;
na haar terugkomst zou hun huwelijk plaats hebben.
Doch grootpapa was er tegen dat zij een vreemdeling zou trouwen. En naar
grootpapa moest zij zich voegen.
Na de duizeling van den eersten schok, kwam moeder C l a r a op het denkbeeld
dat G o t t f r i e d een half jaar verlof moest vragen en zelf naar Amerika gaan. Zij
verkocht wat zij aan byouteriën had, en zond hem de wijde wereld in.
Maar treurig was de boodschap waarmee hij, na vijf maanden, terugkwam. Ellens
grootvader had hij in al dien tijd niet over zijn belangen te spreken kunnen krijgen.
E l l e n zelve zag hij slechts in het bijzijn der tante; zij was lief, maar verlegen, en
zei bij het afscheid dat zij hem zou schrijven.
De definitieve brief was, in plaats van aan G o t t f r i e d zelf, aan moeder C l a r a
gericht en brak, op grootvaders bevel, alle verdere communicatie af. C l a r a kreeg
die

Onze Eeuw. Jaargang 3

641
Jobstijding op een avond dat zij gezelschap had in het pension, juist toen zij zich aan
de piano wou zetten om dansmuziek te spelen. En zij speelde dansmuziek, drie uur
achtereen.
Na deze zware teleurstelling was het, voor moeder en zoon beiden, een heele toer,
het daaglijksch leven gewoon voort te zetten. En hun eigen depressie was
waarschijnlijk mede oorzaak dat nu allerlei tegenliep.
Het malle figuur, dat hij geslagen had, noopte G o t t f r i e d om verplaatsing te
vragen; en zoo vertrok hij naar een ander garnizoen. Maar het leven was daar duurder;
vooral wegens het gemis der huiselijke tafel moest hij ruimere toelage hebben.
C l a r a verschafte hem die, ofschoon haar dat heel wat hoofdbrekens kostte. Zij
had finantieelen tegenspoed in haar pensions-administratie en wel gedeeltelijk door
eigen nalatigheid. In haar gedrukte stemming was zij niet zoo inventief als tot nog
toe.
En na eenige maanden stond G o t t f r i e d plotseling voor haar, met de bekentenis
dat hij duizend Mark schuld had, die dadelijk betaald moesten worden: dat zijn
officierseer er mede gemoeid was. Eerlijk gezegd: hij had gespeeld, om te beproeven
eenige gaten te stoppen.
C l a r a kon deze som niet geven. Zij zelve was in den laatsten tijd begonnen
schulden te maken bij leveranciers. Maar die van de officierseer gingen vóór. Ter
wille dáárvan deed zij iets wat zij nog nooit gedaan had: zij nam geld op bij een
woekeraar.
Hiermee was G o t t f r i e d voor het oogenblik geholpen. Doch voor haarzelve was
de eerste stap op die gladde baan het begin van den achteruitgang van haar pension.
In de hoop van de schade te kunnen inverdienen, begon zij zuinig te worden, - te
zuinig voor eene inrichting als de hare. De inventaris begon erg te slijten. Goedkoop
bijgekochte meubelen bleken gebreken te hebben, waarvan de bestrijding
aanmerkelijke kosten na zich sleepte. De geheele standaard der huishouding daalde;
en persoonlijk tobde zij zich af, zonder er zijde bij te spinnen.
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Menigeen zag dit. En niet iedereen nam het zoo liefderijk op als eene Australische
dame, die bij haar vertrek twee bijna nieuwe japonnen en een bontmantel achter liet.
Het heette dat zij die niet in hare koffers kon bergen; maar C l a r a begreep best dat
het een stille tegemoetkoming was in de schamelheid van haar eigen toilet.
Toen E r i c h bemerkte dat C l a r a in de klem raakte en daaronder gebukt ging,
begreep hij op zijn manier ook eens de koe bij de horens te moeten pakken.
Hij stapte beurtelings naar alle invloedrijke bekenden, die hem misschien een of
ander postje konden bezorgen. Maar niemand hielp hem daaraan, allerminst zijn
hooggeplaatste broeder, de Geheimrath. De broeders, en vooral hunne kinderen,
waren op het stuk van E r i c h niet al te best te spreken. Voor het jongere geslacht
droeg E r i c h de schuld, dat het mooie erfgoed Felsheim niet meer in de familie was.
Het positief genot, dat de verdeelde koopsom had opgeleverd, was lang vergeten; de
negatieve zij van het geval bleef; en E r i c h was de zondebok. De nieuwe burgerlijke
eigenaar, door degelijk landbouwonderwijs tot zijn taak voorbereid, wist bosschen
en landerijen in een jaarlijks verbeterenden staat te brengen en behoorlijke renten te
trekken. ‘Oom E r i c h is een ezel’, zoo concludeerden neven en nichten. Men
schaamde zich over hem en geneerde zich, hem voor een postje aan te bevelen.
Daarbij, het zou toch altijd slechts een zeer ondergeschikt baantje zijn geweest; en
het ging niet aan, den naam F e l s e n daarmee in verband te brengen. Dan liever, in
den uitersten nood, E r i c h uit de hand wat voeren....
Eén, twee jaar hield C l a r a 's inspanning dien uitersten nood nog tegen.
Toen bleef haar geen andere kans over, dan haar pension te verkoopen. Zij moest
blij zijn, zooveel contanten betaald te krijgen, dat zij alle verplichtingen kon afdoen.
Zelve hield zij een batig saldo van honderdzestig Mark over; en hare broodwinning
was zij kwijt.
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Nu kwam de tijd aan van het ‘uit de hand voeren’.
Dit gebeurde werkelijk; doch zoo schaarsch mogelijk.
In een dagboek, na E r i c h 's dood gevonden, stond onder een datum uit deze
periode: ‘Wij hebben nu samen omstreeks één Mark daags te verteren. Maar C l a r a
weet altijd zooveel op te disschen dat wij niet verhongeren.’
C l a r a echter had nog te veel geestkracht, om het daarbij te laten zitten.
Nu zij toch het pension kwijt waren, was er welbezien niets dat hen aan Dresden
bond.
De vroegere spanning tusschen Pruisen en Saksers was sinds 1870 hoe langer hoe
meer aan het uitslijten. Gelijk in alle andere streken van Duitschland, luisterde ook
in Dresden menigeen bewonderend naar de geruchten van den snellen wasdom der
Rijkshoofdstad. C l a r a stelde zich op de hoogte van de connecties, die zij nog te
Berlijn moest hebben. Met E r i c h 's goedkeuring schreef zij aan een oud vriend, hoe
hunne zaken stonden en dat ze beiden gaarne wilden werken. Dientengevolge kreeg
E r i c h de toezegging van een betrekking aan een statistisch bureau. Het baantje was
niet voornaam; maar als uitgangspunt voor een Berlijnsche toekomst, die allicht voor
C l a r a ook nog eenig winstgevend werk zou opleveren, werd het met vier handen
aangenomen.
De Dresdensche bloedverwanten, die recht blij waren met deze oplossing, gaven
iets voor verhuiskosten en allereenvoudigste inrichting. En zoo vertrok het echtpaar,
vol moed op de beloften van een nieuwen werkkring, naar een nieuwe woonplaats.
G o t t f r i e d was onderwijl zijn eigen weg gegaan. Toen hij weer eens met zijn
finantiën ten einde raad was en wist dat zijne moeder hem niet meer kon helpen, nam
hij een besluit dat, op zijn standpunt, veel had van een wanhoopsdaad. Had het
pension hem, sinds hij officier werd, direct meer leed dan zegen aangebracht, indirect
had hij
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er altijd dit profijt van getrokken, dat hij goed Engelsch had geleerd. In Engelsche
conversatie, overtrof hij verre de massa der officiëele Duitsche onderwijzers. Dit
verzekerde hem o.a. Herr S c h u l z e , de directeur eener zoogenaamde Presse, zegge
een school, waar achterlijke kadetten voor hunne examens werden klaar gemaakt.
Deze wilde hem als taalleeraar engageeren met het vooruitzicht, binnen enkele jaren,
als hijzelf zijne koetjes op 't droge zou hebben, het instituut te kunnen overnemen.
Daartoe zouden 40000 Mark noodig zijn....
Een poos geleden had hem een Herr von X. eene dochter ten huwelijk aangeboden,
wier reputatie van dien aard was dat een officier, om haar te trouwen, zijn ontslag
uit den dienst zou moeten nemen. Zij zou veertig duizend Mark mee krijgen. Hij had
toen dat voorstel ver van zich geworpen. Thans echter, met het vooruitzicht op de
‘Presse’... Zonderling, dat die twee cijfers juist klopten...
Kortom, die twee plannen woelden een poos door zijn ziel; en, onder den druk
van voortdurend nijpend geldgebrek, besloot hij ze beiden aan te nemen. Binnen een
minimum van tijd had hij de uniform afgelegd, was de echtgenoot van B e r t h a
v o n X., en doceerde, in Herr S c h u l z e 's instituut: engelsch, geschiedenis,
aardrijkskunde en nog eenige vakken.
Aan zijne ouders communiceerde hij dit alles eerst toen het een voldongen feit
was. Daar zij toch niets voor hem doen konden, onthielden zij zich van alle
aanmerkingen en legden zich bij zijn besluit neer. Toen zij later hunne schoondochter
te zien kregen, stond zij hun heel weinig aan. Doch om G o t t f r i e d s wil ontvingen
zij haar vriendelijk en hielden haar, tegenover vreemden, de hand boven het hoofd.

IV.
Ondanks haar zestig jaar en haar geringe middelen, zwom C l a r a weldra in de drukte
van het grootsteedsche verkeer als een visch in het water.
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E r i c h trok geregeld elken morgen naar zijn werk. Genoeglijk als hij was, betuigde
hij dat deze leefwijze hem aan zijne schooljaren herinnerde en dat dit gevoel hem
verjongde. Hij maakte zich bemind bij zijne kameraden - het paar dozijn andere oude
heeren die dagelijks hetzelfde machinale schrijt- en uitzoekwerk deden - en knoopte
met een paar hunner ook buiten de bureaumuren, een vriendschappelijken omgang
aan.
C l a r a had in de eerste plaats voor haar huishouding te zorgen: zonder meid,
alleen met eene wekelijksche schoonmaakster en zoo beknopt mogelijk.
Zij hadden op de vierde verdieping van een groot huis een woninkje gehuurd,
bestaande uit twee lokaliteiten, waarvan de voorste, aan de straat, als zitkamer diende
en de andere tegelijk als slaapkamer en keuken. Door middel van een draperie was
een corridor uitgespaard; en van de ruimte was zoo handig partij getrokken, dat,
ondanks de engte, het cachet van voornaamheid was bewaard gebleven.
Boven de sofa hingen familieportretten: groote in olieverf, kleinere in pastel en
waterverf en heel kleine, silhouetten, alles in vergulden lijsten. Op de eikenhouten,
van F e l s h e i m afkomstige schrijftafel, stonden kleine ouderwetsche voorwerpen,
waarvan de meesten een of andere zinrijke beteekenis hadden. Van handwerken,
weleer door de Dresdensche huisgenooten gemaakt, waren de beste uit de katastrofe
gered; en koffie werd gedronken uit porseleinen kopjes, in de Meissener fabriek met
het familiewapen beschilderd. Kortom, de oudjes hadden zich, trots al hun tegenspoed,
opnieuw eene omgeving geschapen, die voor hun karakter, hun wezen en verschijning
paste; en zij woonden daarin zonder klagen, kalm het zonnig nazomertje aflevend,
dat hun nog was overgebleven.
Door de persoonlijke zorg voor het keurig onderhoud van haar kleinen inboedel,
werden C l a r a 's krachten bij lange na niet verbruikt.
Aanvankelijk ging zij menig uur, dat E r i c h op 't bureau doorbracht, alleen door
Berlijn dwalen, innig genie-
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tend van zeker gevoel van vrijheid en vleugeluitspreiding. Het was haar als iemand,
die voor 't eerst van zijn leven op reis gaat. In verhouding tot haar sterke
zielsontwikkeling, die al wat zij in zich opnam, verwerkte, zich van alles rekenschap
gaf - had zij tot nog toe weinig van de wereld gezien. De straat interesseerde haar en
het straatgewemel; en dan trof het haar eensklaps als iets vermakelijks, dat deze
gewaarwording van nieuwheid over haar kwam in datzelfde Berlijn, waar zij van
vroeger zoo menige voetstap had liggen.
Met voorliefde bewoog zij zich rondom de middelpunten, die zij in hare jeugd
gekend had, maar nu met zulk een geheel ander oog zag. Unter den Linden bleef zij
staan als de aloude wachtparade met muziek in aantocht was; in de museums ging
zij kijken of de oude kunstwerken er nog waren, en wat er vreemds was bijgekomen.
Daarna wandelde zij als een touriste door geheel nieuwe of vernieuwde buurten, die
haar als een onbekend land waren; of zij waagde zich in de overdekte markthallen,
af en toe gebrutaliseerd door vleesch-, visch-, wild-, groentenen fruitmatronen, als
het bleek dat zij meer weetgierigheid dan kooplust meebracht.
Soms begunstigde haar het toeval met een deel van een groet der Majesteiten, wie
zij een warm hart toedroeg. Meer dan ooit vlogen dan hare gedachten terug naar het
verleden. Vóór veertig jaar speelde zij aan het hof mee in allegorische voorstellingen;
thans stond zij onder het publiek, als een vrouw uit het volk, en verheugde zich, den
kleinzoon van den toenmaligen Prins van Pruisen de hand aan den helm te zien slaan.
Op zich zelf stemde haar dit contrast niet bitter. Alleen kwamen haar de tranen in de
oogen, wanneer zij aan haar vader dacht en wenschte dat die het jaar 1871 had mogen
beleven: met al de glorie van het nieuwe Duitsche keizerrijk, dat gevestigd was op
den grondslag van de door hem indertijd zoo trouw gerepresenteerde Pruisische
krijgstucht!
's Namiddags ging zij veel met Erich uit. En 's avonds, als zij beiden moe waren,
was het hunne liefste ontspanning,
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samen een half uurtje patience te leggen: hij commandeerend met een groot vouwbeen,
en zij, op zijn orders, de kaarten verplaatsend.
Reeds dadelijk had C l a r a op advertenties geschreven, waarin Duitsche
conversatielessen gevraagd werden. 't Lag voor de hand dat ook hier te Berlijn hare
meeste leerlingen alweer Engelsche of Amerikaansche dames waren. En haar ervaring
in den omgang met die beide categoriën van menschen maakte haar de nieuw
opgevatte taak gemakkelijk.
Voor menigeen werd zij een vraagbaak buiten de lessen om. Toen eens eene pas
uit New-York aangekomene, met de eigenaardige haast harer landgenooten om in
Europa alles aan te grijpen, onderzocht of ‘Mrs F e l s e n ’ bij geval, behalve Duitsch,
ook porselein-schilderen onderwees, - antwoordde eene andere, die een paar lessen
Duitsch achter den rug had: ‘Wohl, ich denke, Frau Baronin kann lehren jede Ding
an jede Menschen!’
Voor schilderen recommandeerde zij echter een professioneele kracht; even als
voor de verschillende muziekvakken. Het eenige wat zij, naast Duitsch, wel eens op
zich nam, was Fransch. Zij en E r i c h behoorden nog tot het geslacht dat van meesters
uit refugiés-families goed Fransch had geleerd; wel wat ouderwetsch, maar toch veel
beter uitgesproken dan door de hedendaagsche generatie, die de vreemde talen
uitsluitend van Duitschers leert.
Van ouderwetsch-fransche gracelijkheden wemelde ook het gedicht, dat hij voor
haar zeventigsten verjaardag maakte, en waarin hij haar prees voor al hare goedheid
van nu meer dan veertig jaar lang. Ook Grieksche mythologie had hij daar bij gehaald.
An Baucis stond er boven; en het was onderteekend: Philemon.
Hoe echt-duitsch Philemon intusschen in zijn hart was, bleek o.a. uit zijn
gehechtheid aan den kerstboom. Een der laatste malen, dat hij het Kerstfeest beleefde,
vond ik hem bezig met het decoreeren van een jong sparretje in een bloempot. ‘'t Is
klein; maar groot genoeg als symbool!’ zei hij met een glimlachje.
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Op deze wijze hadden allicht P h i l e m o n en B a u c i s tot hun einde toe vergenoegd
kunnen voortleven, indien niet altijd weer G o t t f r i e d voor het tragisch element
had gezorgd.
Zijn huwelijk was gaandeweg zeer ongelukkig geworden. Van een overname der
Presse was nooit iets gekomen. Zoolang Herr S c h u l z e leefde - die er een eer in
stelde een adellijk officier tot assistent te hebben, en hem niet alleen goed betaalde
maar ook goed behandelde - vond G o t t f r i e d het zoo naar niet, dit assistentschap
nog wat langer te rekken dan oorspronkelijk het plan was geweest.
Doch toen plotseling de directeur stierf, nam een der erfgenamen zelf de zaak over.
Met G o t t f r i e d 's aanspraken hield hij geen rekening, maar hij liet hem voor de
keus, op den ouden voet te blijven doceeren of zijn afscheid te nemen. Dit was den
reserveluitenant te veel. Hij verzette zich tegen de minste wijzigingen, die de nieuwe
chef in het leerplan wou maken. De verhouding bleek onmogelijk en werd ontbonden.
Zoo stond hij nu als huisvader zonder kostwinning en leefde een poos lang van
den hoogen boom af, zegge van B e r t h a 's kapitaal, altijd bewerend dat er voor een
reserveofficier betrekkingen genoeg te krijgen zijn. Dat zijn er ook; maar er zijn
tevens veel reserve-officiers die op de beste betrekkingen loeren. G o t t f r i e d moest
ten langen leste blij zijn met een Rijks-aanstelling van administratieven aard: een
subaltern postje in een kleine stad, met kans op latere verbetering.
B e r t h a , die tot dusver een tamelijk geschikte huisvrouw en moeder was geweest,
was met deze verandering alles behalve tevreden. Dagelijks deed zij G o t t f r i e d
verwijten, wat hem steeds meer prikkelbaar en ontevreden met zijn arbeid en positie
maakte. Toen op zekeren dag de huiselijke twist weer eens zeer hoog was geloopen,
reisde B e r t h a naar hare ouders.
Doch deze weigerden meer bij te passen of haar voor goed bij zich te nemen. Als
G o t t f r i e d van haar scheiden wou - zoo verklaarden zij - dan moest hij eerst de
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veertigduizend Mark terug betalen, die zij als bruidschat meegebracht had. Dit was
onmogelijk. En dus zetten zij het kibbel-leven voort, zooals hun tienjarige Walter
eens zei: ‘Papa brommend als de donder en Mama uitschietend als de bliksem.’
Daarom was C l a r a altijd-door bezig met de gedachte, de voor de scheiding
benoodigde som bijeen te brengen.
Het beetje, dat zij op gewone wijze bij mekaar kon verzamelen, diepte of droogde
niet. Van de familie was niets meer te krijgen. Reeds hadden verscheidene harer
eerlijk verdiende thalers voor een lot in de eene of andere geldloterij moeten springen;
maar tot winst had dit nooit geleid.
Nu las zij op een mooien dag in het Adelsblatt een advertentie, die haar als een
hemelsche aanwijzing voorkwam. Er werd gezocht: een te goeder naam en faam
staand adellijk echtpaar, geneigd tegen ruime vergoeding eene jonge dame te
adopteeren, wegens verloving met een majoraatsheer. Opgetogen vertoonde zij die
annonce aan E r i c h .
Deze had principieel er niets tegen, een rijk, fatsoenlijk meisje van burger-afkomst
een huwelijk met een majoraatsheer mogelijk te maken, door zijn adellijken naam
bij adoptie op haar over te dragen. En geld daarvoor aan te nemen, dat was een
usantie, waar ook niets tegen in te brengen viel. Maar hij wou eerst eens informeeren,
welke som daar tegenwoordig toe stond. En dan wou hij zijn wapenstempel
schoonmaken en nieuwe stempelinkt koopen, opdat zijn brief er waardig uit zou zien.
Den dag daarna had hij geen geschikt papier. En toen hij dit had, sneed hij zich in
zijn rechterduim, zoodat hij niet goed kon schrijven. C l a r a 's vingers tintelden om
zelve vlug den brief te verzenden; maar zij moest erkennen dat het beter stond als
de mannelijke helft van het gezochte echtpaar dit deed. Zoo duurde het een week,
eer het eindelijk gebeurde.
Antwoord kregen zij niet. Eerst een half jaar later vernamen zij dat een ander hun
was vóór geweest: iemand
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van zeer jongen adel, die er vijftig duizend Mark voor had bedongen en geïnd.
C l a r a troostte zich over dit gevolg van E r i c h 's draalzucht, zooals zij dat
ontelbare malen gedaan had. Het ging haar geducht aan het hart, dat de kans weer
verkeken was om haar ‘jongen’ van zijne krakeelzieke vrouw te verlossen; maar
zelve krakeelde zij er geen oogenblik over.
Trouwens, zij zag met leede oogen hoe E r i c h in den laatsten tijd steeds zwakker
werd. Hij bleef C l a r a ridderlijk dankbaar voor haar trouwe zorgen. Een dokter
wilde hij niet hebben. Toen er zich toch eindelijk een vertoonde, schreef de patiënt
op zijn leitje: ‘Marasmus!’ en schudde zoo bedaard het hoofd, dat de arts niet noodig
vond hem tegen te spreken.
De voorjaarslucht gaf den genadeslag.

V.
C l a r a betreurde haren ‘guten Alten’ liefderijk, maar rustig. Het ontroerde haar, in
zijne dagboeken de waardeeringen harer stille dapperheid te lezen; wederkeerig was
zij zich bewust, voor hem te hebben gedaan wat zij kon. Meer dan ooit gold het nu,
voor haren zoon te leven, hem zoo mogelijk nog wat geluk te bezorgen.
Het eerste echter wat zij met hem ondernam, was eene groote domheid. Hij was
voor zijns vaders begrafenis overgekomen. In diens papieren bladerend, stiet hij op
een punt, waarvan hij nooit iets had vernomen, namelijk de vermomde benadeeling
bij de boedelscheiding op Felsheim.
Kregel van nature, en korzelig door zijn huiselijk leed, besloot hij aanstonds
daarvan werk te maken en schadevergoeding te eischen. C l a r a , die destijds haren
man had teruggehouden van alle gerechtelijke klachten op dit stuk, liet thans haren
zoon begaan. De zaak werd aan een advocaat in handen gegeven, kwam voor een
rechtbank, sleepte twee jaren. G o t t f r i e d verloor het proces en werd veroordeeld
in de kosten. Die konden niet anders
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betaald worden dan uit B e r t h a 's reeds zeer ingekrompen vermogen, wat deze
natuurlijk niet liefelijker stemde.
Een bijkomend betreurenswaardig gevolg was nog, dat daardoor voor C l a r a de
harten en beurzen der verbitterde bloedverwanten werden gesloten, waarvan het zich
juist liet aanzien dat die, in haar weduwstaat, voor haar geopend zouden worden.
Waar zij van leefde?
Het pensioen, dat E r i c h s onmiddellijke chef met moeite voor haar had verkregen,
bedroeg... honderd vijftig Mark 's jaars. Een request aan den Keizer bezorgde haar,
op grond van haars vaders verdiensten en haar eigen behoeftige omstandigheden,
een jaarlijksche toelage van tweehonderd Mark. Van een ‘Adelsgesellschaft’ kon
zij, op jaarlijks vernieuwde aanvraag, ook telkens honderd Mark krijgen. Met Kerstmis
en verjaardag schonken goede vrienden eetwaren en steenkolen en bruikbare
voorwerpen, en daarbij menig goudstukje. En haar leefwijze, thans in een nog kleiner
stel kamers dan zij met haar man bewoond had, was zoo weinig-eischend, dat zij,
tot haar groote satisfactie, hiermee genoegzaam rond kwam.
Voorshands hield zij de conversatie-lessen aan; behalve een winstgevende, was
haar dit ook eene onderhoudende bezigheid. Doch hare oogen begonnen slecht te
worden.
Met G o t t f r i e d hield zij, sinds E r i c h s dood, meer dan ooit geregeld
briefwisseling. Doch er kwam een tijd, dat van zijn kant de brieven uitbleven. Zij
wachtte haar verjaardag af; en toen ook die niets opleverde, kon zij zich niet langer
inhouden. Zij ging op den trein om te onderzoeken hoe het met hem geschapen
stond....
Aan G o t t f r i e d s huisdeur vernam zij dat deze niet thuis was. Hare schoondochter
ontving haar eenvoudig niet.
Na eenig ronddolen in de haar onbekende provinciestad - heel alleen, bijna blind
en drie en zeventig jaar - kwam zij achter de waarheid. Het onweer was in den laatsten
tijd niet van de lucht geweest tusschen de echt-
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genooten. De ruzie liep zoo hoog, dat alle omwonenden er zich langzamerhand mee
bemoeiden en algemeen van krankzinnigheid gesproken werd. Alleen was men het
oneens of de man krankzinnig moest genoemd worden of de vrouw: wederkeerig
beweerden zij dit van elkander.
Toevallig doemden er omstreeks die dagen aan den politieken hemel oorlogswolken
op. En op zekeren avond, toen de couranten vol waren van de mogelijkheid dat
Duitschland daarin zou gemengd worden, stapte G o t t f r i e d naar den
garnizoenskommandant zijner woonplaats en begon te politiseeren. Hij verdedigde
de wenschelijkheid van Duitschlands onmiddellijke mobielmaking en sprak de hoop
uit dat hij, reserve-luitenant, dan meteen aanstonds als ritmeester in dienst zou mogen
treden....
Inhoud en toon van zijne redeneeringen bij deze gelegenheid waren van dien aard,
dat de kommandant ongemerkt een officier van gezondheid liet binnenkomen, en
dat dit incident aanleiding werd om den spreker ontoerekenbaar te doen verklaren.
B e r t h a had haar pleit gewonnen: G o t t f r i e d was sinds veertien dagen naar
het provinciaal krankzinnigengesticht getransporteerd.
C l a r a reisde daarheen en bezocht hem. Zijne opwinding had plaats gemaakt voor
apathie. De directeur ondervroeg haar over alle familieomstandigheden en beloofde
haar op de hoogte te zullen houden aangaande hetgeen er definitief over hem zou
worden beslist.
Eerst toen zij weer thuis was, vond zij kracht om zich duidelijk rekenschap te geven
van de ramp, die over haar gekomen was. Haar eerste gedachte was: als ik geld
genoeg had om mijn jongen in een eigen woning zelve te verplegen....
Maar daaraan viel niet te denken. Te meer daar zij voor die verpleging hulp noodig
zou hebben. Want zij kon zich niet langer ontveinzen, dat ook voor haar de ouderdom
begon te komen met gebreken.
Nochtans, haar hoofddoel bleef: om G o t t f r i e d s wil
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zich zelve nog zoo bruikbaar mogelijk te houden. Zij moest allereerst maatregelen
nemen tegen de blindheid. Een poos geleden had een oogarts haar gezegd, dat het
rechteroog rijp werd voor het lichten van den katarakt. In een inrichting voor
behoeftige ooglijders zou dit zoo goed als niets kosten. Toen had zij dat aanbod
afgewezen. Thans besloot zij, er toe over te gaan. Geen gedachte aan mogelijke pijn
of gevaar, of aan de ongerieflijkheden van het bedoelde hospitaal, konden haar langer
weerhouden. Glimlachend zeide zij: ‘Ik moet een oog in 't zeil houden, wat ze met
mijn armen jongen beginnen; en daarvoor moet ik toch zorgen er minstens één tot
mijne dispositie te hebben!’
Zij doorstond de operatie en nauwelijks was zij weder op de been, of het werk
waartoe zij zich gereed hield, lag vóór haar. G o t t f r i e d s toestand gaf weinig hoop
op beterschap. Hij zou onder curateele gesteld en voorgoed in het
krankzinnigengesticht opgenomen worden. En nu geschiedde er wat C l a r a gevreesd
had: B e r t h a wenschte op zijn onderhoud uit te zuinigen en hem daar in de laagste
klasse onder te brengen, in plaats van in de hoogere, waarin hij - alleen reeds op
grond van het pensioen dat hij als gewezen officier trok - thuis behoorde. Dat kon
zijne moeder niet dulden. Daartegen zou zij zich verzetten uit alle macht, met alle
middelen, zoolang er adem in haar was. Zij schreef brieven, maakte bezoeken, peinsde
nacht en dag op hetgeen zij zou kunnen beproeven, als de tot hiertoe ingestelde
mislukten....
Zij bereikte haar doel. Zwart op wit kreeg zij het vóór zich, dat G o t t f r i e d blijven
zou waar zijn rang het gebood. Ook in het geval van een geheele of gedeeltelijke
herstelling, was voorzien op eene wijze, die hem onafhankelijk maakte van de luimen
zijner vrouw.
‘Heerlijk dat ik zelf weer lezen kan; nu weet ik het!’ zei het oudje, het papier
liefkozend door hare handen strijkend.
Overigens kon zij voor G o t t f r i e d weinig doen. Hij bleek meer en meer
ongeneeslijk te zijn.
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Zoolang hij er toe in staat was, correspondeerde hij met zijne moeder; maar gaandeweg
nam zijn schrift af en men meldde haar, dat hij ook hare brieven niet meer las. Een
paar maal in het jaar bezocht zij hem; het bleef hem blijkbaar aangenaam haar hand
te vatten, ofschoon hij niets zeide. Daar zij toch maar zelden bij hem kon zijn, bleef
zij te Berlijn wonen, waar zij bekend was en vrienden had. Voor elke kleinigheid
was zij innig dankbaar. En tusschen al het verdriet door, kwam af en toe haar oude
humor en en opgewektheid boven en schaterde zij van het lachen bij iets wat haar
recht amuseerde. En zij had zoo weinig noodig om tevreden te zijn; het was werkelijk
niet moeielijk haar te amuseeren.
Maar eens kwam de zeer moeilijke, zeer kwade dag, dien zij sinds lang had zien
naderen: G o t t f r i e d was overleden en zij wilde naar de begrafenis, op het kerkhof
van 't gesticht.
Een zachte, zoele, bewolkte Decemberdag. Twee uur sporens heen en twee terug;
en daartusschen de dieptreurige plechtigheid. De arme moeder torschte, behalve haar
leed, een massa veel te zware kleeren, omdat dit hare beste en zwartste waren, lang
vooruit voor deze gelegenheid gespaard. Omdat zij binnenskamers gewoonlijk nog
goed ter been was, had zij er niet aan gedacht, dat onderweg het in- en uitstappen
der wagens zooveel bezwaar zou opleveren als het werkelijk deed. Vermoeienis,
aandoening, alles te samen, schenen in den loop van dien dag hare krachten te
verlammen, zoodat hare geleidster sterke armen moest te hulp roepen om haar te
steunen. Zoo ging het van het station naar het gesticht; van daar naar een op kleinen
afstand gelegene kapel waar, naar Duitschen ritus, de lijkdienst gehouden werd; en
ten slotte, achter de baar aan, naar het kerkhof.
Zij had gehoopt, ja bijna stellig verwacht - op reis was dit voortdurend het
onderwerp van haar gesprek geweest - dat er minstens twee of drie bloedverwanten
zouden zijn overgekomen: om harentwil, voor de eer van den naam. Er was niemand.
Blijkbaar zocht zij hare
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teleurstelling te verbergen: zich des te waardiger te gedragen nu zij de eenige
vertegenwoordigster was van haar aanzienlijk geslacht. Dubbel bitter dat zij juist
heden nauwelijks rechtop kon gaan!....
Het hoofd hield zij omhoog.
En toen, omstreeks het oogenblik dat de kist in het graf zonk en daarover heen het
Onze-Vader werd gebeden, een flauw zonneglansje doorbrak, ving zij dat op in haar
gemoed, bukte zich om de gebruikelijke handvol zand te strooien en fluisterde: ‘Die
Sonne zählt doch mit zu den Leidtragenden!’
Na dien dag trok zij niet meer bij. Uitgaan deed zij niet meer. Haar werk was afgedaan.
Het beetje kracht, dat haar nog overschoot, gebruikte zij om haar papieren te
sorteeren. Allerlei liet zij verbranden. Wat voor G o t t f r i e d was bestemd geweest,
werd bewaard voor diens stamhouder Wa l t e r . Dat deze inmiddels ook alweer kadet
geworden was, vond zij, ondanks hare eigene bittere ervaringen op dit stuk, niet
anders dan natuurlijk.
De buitenwereld interesseerde haar niet meer.
Liefst verdiepte zij zich in haar oude herinneringen of liet zich voorlezen uit
boeken, die zij sinds lang half van buiten kende: het laatst uit Lessings ‘Die Erziehung
des Menschengeschlechts.’
De keus van die lektuur, een paar dagen voor haar heengaan, was karakteristiek
voor haar breede geestesontwikkeling, voor de ruimte van blik, waarmee zij zich
haar leven lang boven persoonlijken tegenspoed had weten te verheffen, de kern van
haar wezen onafhankelijk te maken van de omstandigheden.
Die ruimte van blik kwam het duidelijkst uit in de wijze, waarop zij, die zoozeer
onder de zoogenaamde ‘agrarische toestanden’ had geleden, er eerlijk en
onbevooroordeeld over sprak.
In haar levensloop en vele harer opvattingen represen-
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teert zij een eigenaardig vrouwentype uit de verarmende geslachten van den
Oost-elbischen adel.
Vele zulke vrouwen erkennen, met helderziende oogen, de domheden die rondom
haar gebeuren en die tot verlies van het grondbezit der familiën moeten leiden. Niet
bij machte, in het groot, het te keeren trachten zij, in het klein, zoolang mogelijk voor
zich en haar gezin, het hoofd boven water te houden.
Maar terwijl de meeste anderen de moeielijkheden, louter aan vreemde oorzaken
wijten, b.v. aan den ‘modernen tijdgeest’ of aan het semitisme, - hield C l a r a voet
bij stuk. Zij had altijd de eer van haar man opgehouden, maar zich toch nooit verheeld
in hoever hij zelf de schuld was van zijn agrarischen tegenspoed. Toen omstreeks
Nieuwjaar 1900 iemand in haar bijzijn de verwachting uitsprak dat, in den loop van
de twintigste eeuw, de Pruisische landbouw te gronde zou gaan, antwoordde zij,
zacht hoofdschuddend: ‘De landbouw zelf niet, maar misschien wel het
grootgrondbezit en alle majoraats- en fideicommisrechten.’
Zoo vaak zij over verhooging van invoerrechten op landbouwproducten hoorde
spreken, bevroedde zij zeer goed dat die den agrariërs toch op den duur niet zouden
baten. Zij begreep, dat de hulp niet van buiten, maar van binnen moet komen; en dat
de landbouw niet kan bloeien, zoolang niet de personen die het eigenlijke werk doen,
er meer belang en voordeel bij hebben, dan tegenwoordig op de groote Pruisische
landgoederen het geval is.
Krachtig genoeg zei zij eens tot een grootgrondbezitter, die klaagde dat zijn
landerijen hem, bij veel meer hoofdbrekens, veel minder renten opbrachten dan
vroeger: ‘Landerijen zijn geen effecten, waarvan men maar couponnetjes heeft af te
knippen. En dat is gelukkig en rechtvaardig ook.’
En wat het antisemitisme betreft, - zij wist heel goed welk een leelijke rol vaak
door Joden in de agrarische misstanden gespeeld wordt: - hoe gluiperig en hoe brutaal
door Joodsche geldschieters wordt misbruik gemaakt van
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de onkunde en onbeholpenheid van Duitsche landjonkers. Maar zij wachtte zich wel,
om in dit opzicht te generaliseeren. Integendeel, waar zij een Jood zag vooruitkomen
door eerlijke middelen, daar achtte zij hem een energiek voorbeeld, dat de landjonkers
verstandig zouden doen, te volgen. In haar laatste levensjaar vernam zij, dat nabij
Posen eene Joodsche landbouwschool gesticht zou worden, waar men ‘met alle
hulpmiddelen van moderne techniek en moderne chemie en modern associatiewezen,’
zou trachten den landbouw tot een winstgevend beroep voor arbeidzame familiën te
maken. C l a r a 's zegsman, zelf een agrariër van de meest feudale soort, riep moord
en brand over deze onderneming. Zij echter sprak onbevangen de hoop uit, dat die
een prikkel en een spoorslag mocht worden voor al de grondbezitters in den omtrek,
om evenzeer in hun bedrijf op de hoogte van den tijd te blijven, en zich niet door
nieuwe buren te laten beschamen.
Dat helder oordeel, die fijne differentieering, en de naiveteit, waarmee zij daarvoor
uitkwam op haar ouden dag, hingen zonder twijfel samen met haar onuitputtelijke
veerkracht. En deze deed haar, tusschen alles door, nog steeds bronnen en kiemen
van echte vreugd ontdekken, waar andere harer lotgenooten slechts zuchtend lijden,
of min of meer berustend zwijgen.
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Onze leestafel.
L o u i s C o u p e r u s . Over lichtende Drempels. - L.J. Ve e n . Amsterdam.
z.j.
Dit is ‘Ueber’-literatuur. In ‘van de prinses met de blauwe haren’ grijpt ge nog de
gedachte dat deze prinses slechts dan gelukkig kon zijn, als zij wat ze het liefste had
ten bate van het volk altijd weer offeren wou; een sociaal sprookje, zoo ge wilt. Maar
in ‘van de kristallen torens’ bevangt u reeds een gevoel van duizeling, als ge met
I r e n e staat op haar kristallen toren en in den avond uitziet over de verre vlakte, de
eindelooze purperen heide en speurt de tweede kristallen toren, waar hij woont, haar
broeder, wien zij haar kus, haar hart, haar ziel zendt en die haar zendt zijn kus, zijn
hart, zijn ziel, totdat zij beiden bemerken dat de duiven, die de gaven overbrachten,
dood zijn en zij zelven ook sterven in liefdes-extase....Maar in ‘over de lichtende
drempels’ zweven wij hooger, stijgen wij op tot de eerste sfeer, waar de
pas-gestorvenen toeven, wier hart nog vervuld is met de aardsche dingen. De vrouw,
die haar man bedroog, en hij, met wien zij hem bedroog, vinden hier elkaar weer,
zien neer op wie zij achterlieten en willen, als goede geleigeesten, voorkomen dat
grooter kwaad opgroeit uit het kwaad dat zij bedreven. Slagen zij daarin? ‘O mijn
liefde, nu wij kwaad hebben gedaan,.... bloeien als bloesems voort, eeuwig, de roode
gevolgen van onze zonde.... Hoe wij ook afrukken de bloemen, de wortels uitrukken
kunnen wij niet.’ Want het kind hunner zonde, voor wie het genoeg is de pen, waarmee
haar moeder de schuldige minnebrieven schreef aan het voorhoofd te houden, om te
weten wat de moeder geschreven heeft en dus te vernemen dat zij (het kind) de vrucht
der zonde is, het kind zal door den bedrogen vader geofferd worden aan een
ondenkbare, onmenschelijke wraak....Doch hij komt tot inkeer, komt er zelfs toe zijn
vrouw te herdenken, ‘met aardsch vergeven’. En zoo hebben dan toch de gelieven
samen - niet g e b o e t , immers op de lichtende drempels zwelgen zij nog van liefde
in elkaars armen! - maar samen ‘gearbeid’ door te ‘lijden,’
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samen ‘een taak volbracht’. Nu kunnen zij stijgen tot hooger sfeer; hun astrale lichaam
sterft een tweeden dood. Hoort hun gestamel, als zij schijnen te bezwijmen:
- O, ondoorgrondelijkheid....
- Eenmaal....
- Eenmaal....
- Glimlachen wij....om àlle ondoorgrondelijkheid....
- Mijn liefde, o mijn liefde, wordt het donkerder of scheller om mij heen!
- Dit is het sterven, o mijne liefde!
- Dit is ons sterven!... O, die ik achterliet....daar.... vaarwel, vaarwel!
- Vaarwel!
- Maar onze gedachte....
- Zal àltijd waken....
- En altijd geleiden....
- In dood na dood....
- En leven na leven....
- In glans na glans....
- Tot in moedergloed....
- Wij teruggekeerd allen zijn....
- O, mijn liefde!
- O, mijn liefde!
- Nu scheidt zich....
- Onze geest....
- Van onze blanke zielelijven....
- En sterven wij....
- O, liefde....
- In elkaars zielearmen.
- Onzen al glanzenden tweeden dood....
- Onzen al glanzenden tweeden dood....
--------------------------------------In ‘van dagen en seizoenen’ is de visie minder etherisch, schoon ook dat korte
sprookje een wonderlijke fantasie is, terwijl ‘de onzalige erfenis’ het beeld schijnt
van een gruwelijke nachtmerrie, een boozen droom, waaruit ge ontwaakt met
siddering, terugdenkend aan de in den slaap doorleefde afgrijselijkheden met angst
en afschuw.
Hoe spiegelt zich in deze buitensporig-fantastische geschiedenissen, zóó verteld
als C o u p e r u s dat doet, onze tijd, die in alles
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als roept om een tegen-elkaar-opbieden, om een steeds krasser en sterker emotie, die
laf en flauw noemt wat eenvoudig is en ongekunsteld, die geen oog meer heeft voor
de bekoring van het stille en vredige, geen oor voor wat ‘liefelijk is en wel luidt,’
die banaal scheldt wat niet excentriek is, die zenuwachtigheid tot modekwaal
gestempeld heeft, zoodat ge voor een botterik doorgaat als ge niet met innerlijke
zelfverheffing verklaart ook zenuwachtig te zijn; onze tijd, die vraagt om literatuur
gelijk deze, waarbij ge griezelen kunt of zwemmen in de extase en waarbij ge het
boek dichtslaat met de vraag in uw hart: welke sterkere emotie zal na deze lectuur
weer voor mij kunnen volgen?
H.S.
G u s t a f a f G e y e r s t a m . Levensraadsel, naar het Zweedsch door
H e n d r i k a B l e e k e r . - Amsterdam. H.J.W. B e c h t 1902.
Levensraadsel: een werkman, die zijn oudste, zijn liefste kind, vermoordt, verdrinkt
zooals hij dat een jongen hond zou doen: door het onder water te houden totdat het
leven geweken is; en die deze daad volbrengt met voorbedachten rade, nadat hij den
dag te voren het plan al heeft gemaakt, 's morgens vroeg met den knaap gaat wandelen
en heel den dag met hem rondwandelt om dan zijn besluit te volvoeren. Een raadsel?
Zeker, zooals iedere waanzinnige daad, zooals de waanzin zelf een raadsel is. Want
- dit beseffe men wel onder het lezen van deze psychologische studie - de vader is
een waanzinnige, is lijdend aan die folie raisonnante, die wèl redeneert, maar onjuist;
die wèl logisch handelen doet, doch de logische handeling doet voortvloeien uit de
jammerlijk-verkeerde redeneering. Waarom wil I v a r L y t h (de vader) dat zijn
oudste jongen sterven zal? ‘Hij moest.... z'n jongen helpen. Hem moest het ongeluk
niet grijpen; het kind moest weg, teneinde niet verdrukt te worden en ten onder te
gaan in armoede en ellende, zooals zijn vader.’ Toen I v a r L y t h tot die slotsom
gekomen was, ‘werd het kalm in z'n ziel.’ Hij was ‘vrij van elk gevoel van twijfel,’
hij voelde zich ‘sterk.’ - Juist hier doet de schr. ons zien hoe waanzinnig zijn held
is. Hij, de ontwikkelde werkman, die zooveel had gelezen en veel had nagedacht, hij
de zoo liefhebbende vader komt langs den weg eener logisch schijnende redeneering
tot de conclusie dat voor zijn kind de dood het beste zal zijn. En de (vermeende)
noodwendigheid verschrikt hem niet; hij mist het bewustzijn dat zoodanige slotsom
onaannemelijk is, foutief moet zijn; hij redeneert niet verder, twij-
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felt niet; het blijft bij die eenvoudige logica: armoede en ellende wachten mijn dierbaar
kind; alleen de dood kan het daarvoor behoeden; dus moet mijn kind dood. - Kort
vóór de volvoering van de daad komt er een oogenblik, waarin andere gedachten
oprijzen: hij krijgt medelijden met het door hem ter dood veroordeeld kind, maar zegt de schr. - ‘het was nu niet hetzelfde medelijden, dat hij anders in zich voelde.
Dit was nu van geheel anderen aard. Het was ‘het medelijden, dat andere menschen
voelen.’ De vader zelf beseft een oogenblik wel hoe anderen over het geval redeneeren
zouden, maar hij zelf in zijn binnenste kan die overwegingen niet deelen. Wel kwamen
groote tranen hem in de oogen ‘maar toch wist hij den heelen tijd, dat het moest
gebeuren...’ De noodwendigheid wordt dadelijk weer aanvaard; zij was eigenlijk
geen oogenblik losgelaten.
De groote verdienste van het verhaal als zielkundige studie schijnt mij deze, dat
de auteur den ‘moralischen I r r s i n n ’ van zijn held niet alleen zoo aanschouwelijk
heeft voorgesteld, alsof de schr. alles uit den mond van den man heeft opgeteekend,
maar ook dat hij het geval zoo waarschijnlijk heeft weten te maken door wat hij
meedeelt van I v a r L y t h 's ouders, van zijn moeder vooral, van zijn
troosteloos-droeve jeugd, zijn schuwheid, in-zich-zelf-gekeerdheid, zijn
gedachtenleven. Zoo kan men dit boek als gevend het uitvoerig relaas van een
merkwaardig ziektegeval der ziel aanvaarden, waardeeren, mits men het dan ook
maar als zoodanig opvat; mits men het niet beschouwt als een ‘roman’, als een
griezelig verhaal, om der wille der griezeligheid geschreven en gelezen; mits men
er vooral geen tendenz in gaat zoeken, alsof de logica van dezen waanzinnige de
ware zou zijn. Doch bestaat niet het gevaar, dat velen, vooral de jongere, onervaren
menschen, het verhaal om het verhaal gaan lezen, zich in ernst de vraag gaan stellen
of deze man niet gelijk, in sommige opzichten gelijk had? En is dat gevaar niet heel
groot? Het boek immers biedt zich aan als elk ander; wordt in handen gegeven van
wie het maar hebben wil. Moet men dan niet vreezen dat een verhaal, waarin de
waanzin zoo waarschijnlijk gemaakt, zoo nuchter beschreven, zoo doodgewoon in
zijn ontwikkeling geteekend wordt, zonder de waarschuwing er bij dat de held een
geesteskranke was, - veel kwaad zal doen?
H.S.
J. Te r s t e e g . Rapsodie. - Amsterdam. H.W. Becht.
De ‘ik’, die in dit boek aan het woord is, schijnt wel een
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moderne don Juan, die er op uit is ons al zijn ‘bonnes fortunes’ te vertellen, door
hem behaald, beleefd, bevochten (maar na hoe weinig strijd!) zoowat overal in
Europa: in Königswinter eerst, dan in Lissabon, in München daarna, in Parijs
vervolgens, in Noorwegen eindelijk..... De ‘ik’ is een muzikaal genie, die op reis is
om wat uit te rusten van zijn muzikale genialiteit! En in zijn ‘rapsodie’ vertelt hij al
maar door van zijn galante avonturen, die vaak zoo in-droef eindigen, vertelt
honderd-uit allerlei kleine details, weerzinwekkend soms, en glijdt heen over de
ellende, die zijn werk was, en philosopheert daarbij zoowaar over het leven en over
de liefde en over de capaciteit om nog echt lief te hebben na dat alles!.....
H.S.
Ons Thuis. Geïllustreerd Maandschrift voor kinderen van 7-9 jaar, onder
hoofdredactie van K a t h . L e o p o l d en H e n r . D i e t z . - Uitgave van
V i n c e n t L o o s j e s te Haarlem.
De eerste aflevering van dit nieuwe tijdschrift belooft reeds veel goeds, niet alleen
omdat zij behalve de namen der hoofdredactie ook vermeldt de vaste medewerking
van de dames C a t h . v. R e n n e s , A g a t h a S n e l l e n , A.C. K u i p e r , C h r i s t i n a
D o o r m a n en N e l l y B o d e n h e i m , maar ook om wat dit eerste nummer reeds
inhoudt: prettige, frissche, echt-kinderlijke stukjes, bevattelijk en aantrekkelijk voor
de kleine lezers en lezeresjes. Met de aardige gravures, met zoo goeden tekst zal
‘Ons Thuis’ zeker gauw zijn weg vinden.
H.S.
J o h a n n a A. Wo l t e r s . Van Oosten en Zoon. Leiden. S.C. van
Doesburgh. 1902
De titel is onzen lezers bekend, maar het boek geeft meer dan de titel omvat. ‘Van
Oosten en Zoon’, indertijd in Onze Eeuw verschenen, is de eerste van een reeks
novellen en schetsen, aan welker bundel de naam van het eerste verhaal is gegeven.
Veel over dien bundel hier nog te zeggen, is wel overbodig, daar de lezers uit het
vroeger hier gepubliceerde het eigenaardig talent van J o h a n n a Wo l t e r s kennen.
En ook uit wat zij hier verder geeft, blijkt naar streven om zonder opsmuk, zonder
eenige zucht naar litteraire mooi-doenerij de situatie te teekenen, het geval te
behandelen, de dramatis personae te doen spreken, gevoelen en denken, gelijk zij,
de schrijfster, zich dat alles gedacht heeft. Eerlijk, oprecht en eenvoudig, zoo zou
men dezen verhaaltrant kunnen
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qualificeeren. En die qualiteiten maken dat al onze aandacht, niet afgeleid door de
wijze, waarop de auteur ons de geschiedenis vertelt, zich concentreert op die
geschiedenis zelve, op het doen en laten van haar menschen, op hun lief en leed.
Daardoor - door die kunsteloosheid, als men het zoo noemen mag - bereikt deze
schrijfster haar effect: de indruk is te sterker, naarmate wij meer het verhaal om
zichzelf hebben gelezen; het blijft ons bij en de enkele titel, later herlezen, wekt
dadelijk weer de herinnering aan het geval.
H.S.
M.E. d e l l e G r a z i e . Liefde; vertaling van mevr. B. d e G r a a f f v a n
C a p e l l e . - Hollandia Drukkerij. Louis F. Schudel Baarn 1902.
Er gaat een aparte bekoring uit van deze eigenaardige verhalen, de bekoring van
groote warmte; men gevoelt onder het lezen dat deze novellen, waarin de liefde - in
onderscheidene schakeeringen - het Leitmotiv is, niet geschreven zijn aan de ‘lauwe
Westerstranden’, maar door een Hongaarsche dichteres. Gelijk Das litterarische
Echo schreef: niet van de liefde, die ten slotte dagelijksch brood wordt, is er in dit
boek sprake. De vrouwen die M a r i a d e l l e G r a z i e ons teekent, zijn vurig van
geest, beheerschen niet altijd haar temperament, worden ongelukkig in en door de
liefde, ondergaan haar lijden als een noodlot, waaraan zij toch ook niet hadden willen
ontkomen, omdat zij dan immers de liefde niet zouden hebben gekend! In forsche
trekken, met groote zekerheid teekent de schrijfster ons deze figuren; zij staan voor
ons als levende menschen, wij mogen over hun doen en laten verder het onze denken,
maar wij gevoelen het: deze vrouwen en meisjes zagen allen haar lot bepaald door
die sterke macht waaraan zij geen weerstand konden bieden.
Geen lectuur voor bakvischjes, zal men zeggen. Accoord Maar wel een kunst die
in haar soort echt is; er straalt een gloed uit deze verhalen; er is leven in deze figuren.
En aan de waardeering dezer zoo voortreffelijke eigenschappen doet maar weinig te
kort de bedenking dat de compositie der verhalen hier en daar wat gekunsteld schijnt.
Is het wel aannemelijk, dat iemand, een geschiedenis vertellend, heele gesprekken,
langdurige dialogen van jaren her prompt nog weet weer te geven, quasi woordelijk?
Is ook het laatste geval (‘moeder’) niet erg bedacht?
De vertaalster heeft deze novellen in zuiver en vloeiend Nederlandsch overgebracht.
H.S.
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J o h . W. B r o e d e l e t . Clarie Howald. - Amsterdam. C.L.G. Veldt.
Wie is V i n c e n t R e e d e r s , de held? We hooren al heel weinig van hem. Wie is
C l a r i e H o w a l d , de heldin? Een ‘zeer begeerenswaardige’ vrouw, voor wie de
held in zijn jeugd een idyllisch kalverliefde-tje gekoesterd heeft en die nu getrouwd
is met den opera-bouffe-achtigen Amerikaan Mr. Boumbey, welke laatste op
Scheveningen, waar het stuk speelt, al maar door in zijn automobile rondrijdt! Vincent
en Clarie slaan aan het flirten; één oogenblik denkt hij werkelijk over een schaking,
maar zij wil niet; uit is de grap en het boek. Voegt men bij dit mager geschiedenisje,
dat de lezer geen oogenblik au sérieux neemt, de vele overleggingen, overpeinzingen,
tobberijen en redeneeringen van Vincent; voegt men er bij de eindelooze
beschrijvingen van het mondaine Scheveningen, gezien van den pier, van het
Kurhaus-terras, van de rotonde, van den Kurhaus-Bar, van het strand en van de
landzijde, 's morgens vroeg, 's middags, 's avonds, 's nachts, met en zonder vuurwerk,
met en zonder pier-verlichting; denkt men zich dit alles heel uitvoerig verteld en
beschreven met gekunstelde wendingen en veel vreemde woorden; - nu, dan weet
men precies wat men aan dit boek.... niet heeft.
H.S.
E d . T h o r n P r i k k e r (E d Ve r b u r g h ). Kunstmenschen. Twee deelen.
- Cohen Zonen. Amsterdam.
Wie zich stoot aan vuile woorden, moet dit boek niet lezen. Met een verbijsterende
virtuositeit weet de auteur tusschen allerlei vloeken door zijn 370 bladzijden te vullen
met een overvloed van viezigheden. De ‘gedachte’, die hij wil geven, wordt gestoken
in de smerigste plunje die daarvoor maar bij mogelijkheid te vinden is en als ge denkt
dat het nu wèl geweest is, komt de schr., zichzelf telkens overtroevend, weer met
iets nog wat meer weerzinwekkends aandragen. In dit liederlijk taaltje schrijft hij
zijn onbelangrijk geschiedenisje, van een schilder, die al het kunstmatige, ijdele,
opgeschroefde der kunstmenschen doorziet, het schilderen er aan geeft en besluit
een ander vak te kiezen. Om ons dat te vertellen - met eindelooze details (en welke!)
schijnt het den auteur noodig zich te bedienen van een ‘slang’, dat beneden het peil
van onze achterbuurten is.
H.S.
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J u l i a n a v a n S t o l b e r g , Gravin van Nassau-Dillenburg (1506-1580),
in den kring der haren geschetst door J o n k v r o u w e A. v a n
H o g e n d o r p . Nijkerk, G.F. C a l l e n b a c h . 1902.
Een goed bewerkt historisch overzicht der ook voor onze geschiedenis belangrijke
levensbaan van de ‘stammoeder der Nassau's’, welker ‘tranen het zaad hebben
bevochtigd, waaruit voor ons gezegend vaderland zulk een rijke oogst opgeschoten
is’. De schrijfster had ter voorlichting de beschikking over het de stof zoo goed als
uitputtende boek van Dr. E d . J a c o b s over de Gravin en gebruikte dit en andere
vertrouwbare werken over dien tijd vlijtig en met oordeel, een groot aantal brieven
in getrouwe vertaling ook uit G r o e n 's Archives onverkort weergevend. De vrome
Gravin was een geschikt en dankbaar onderwerp van behandeling in de bij de firma
C a l l e n b a c h verschijnende serie van historische geschriften; romantische
inkleeding was hier niet noodig om belangstelling te wekken voor deze figuur uit
dezen tijd. Wie zich de edele moeder van prins W i l l e m en haar huisgezin voor
den geest wil roepen, late dit eenvoudig en helder geschreven, goed gedacht boek
niet ongelezen.
P.J.B.
Brieven van en aan M a r i a v a n R e i g e r s b e r c h met ondersteuning
van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden uitgegeven
door Dr. H.C. R o g g e . Leiden, firma E.J. B r i l l , 1902.
De Leidsche Maatschappij schonk ons ditmaal weder eens een historisch werk, dat
zeker levendige belangstelling zal wekken bij allen, die belang stellen in onze
landshistorie. De beroemde vrouw van D e G r o o t verdiende wel, dat hare
briefwisseling opnieuw werd uitgegeven, nadat Vo l l e n h o v e n en S c h o t e l in
1857 de eerste onvolledige uitgave hadden bezorgd. F r u i n 's nog altijd actueel
voortreffelijk Gids-artikel over het beroemde paar, thans in zijn Verspreide
Geschriften (dl. II) opnieuw in het licht gekomen, heeft haar voorgoed onder onze
merkwaardige vrouwen een plaats verzekerd. De heer R o g g e , die zijne een halve
eeuw oude voorliefde voor D e G r o o t en alles wat hem betreft nog niet heeft
verzaakt, voorzag de met zorg bewerkte uitgave van eene voorbeeldige inleiding en
tal van aanteekeningen. De vrouw, die ‘duizend mannen te erg’ heette, staat hier ten
voeten uit zooals F r u i n haar eenmaal teekende: kordaat en ‘goed rond Zeeuwsch,’

Onze Eeuw. Jaargang 3

666
energiek tot eigenwillig toe, een teeder liefhebbende maar in woord en daad krachtige
vrouw en moeder, te krachtig soms om sympathiek te zijn; een stoere figuur naast
haar zachten, meêgaanden echtgenoot, wiens belangen zij met onbezweken moed
verdedigde, wiens huishouding zij met vaste hand bestierde, dien zij aanvuurde, waar
hij scheen te willen toegeven, opwekte, waar hij scheen te vertragen, prikkelde, waar
hij den moed opgaf. Zij vertegenwoordigt het type der fiere, degelijke Hollandsche
huisvrouw uit de 17de eeuw, die door buitenlandsche schrijvers met verbazing, soms
met bewondering werd gadegeslagen en in onze Republiek, ook zonder stemrecht,
een belangrijke plaats innam, immers haar invloed krachtig deed gelden.
P.J.B.
A n t o n S m i t . Vriend Bart. Amersfoort, Va l k h o f f & Co.
Wie behoefte heeft aan tijdverdrijfsliteratuur en zich eens wil ontspannen door te
luisteren naar een prettigen prater, die vindt zijn gading in Vriend Bart. En even als
de titel het omgekeerde is van pretentieus, eerder gewild-huiselijk en -gemoedelijk,
zoo is dat toon en inhoud van dezen roman eveneens. Wie een rilling krijgt voor 't
woord ‘artistiek’ kan gerust aan Vriend Bart beginnen; de stijl wordt geen oogenblik
aanstellerig, en is veeleer die van 't onverschilligste huisjasje dan van frak of
staatsiekleed. Vooral waar de hoofdpersoon in zijn jongensdagboek aan het woord
is, wordt de taal wel eens gemaakt van ongemaaktheid en vervelend van
ongegeneerdheid. De inhoud is dat Vriend Bart eerst geheel en al mag uitrazen en
met zijn modestellingen tegen alles wat bestaat of niet bestaat, mag stormloopen,
maar dan eindigt met een erg mooi, erg rijk meisje te trouwen en als allernuttigst lid
van de maatschappij te worden aller Vriend Bart. Hij wordt dan hoogst populair,
natuurlijk, want hij brengt het woord van den leekedichter in praktijk:
Uw richting is mij wel, mits zij naar boven streeft,
En schoon de mijne niet, mij wat te denken geeft.
Nu, veel is dat wel niet wat de richting van Vriend Bart ons te denken geeft, maar
hij zelf zal dat zoo erg niet vinden; zoo is hij wel.
G.F.H.
A n n a v a n G o g h -K a u l b a c h . Drie sprookjes, geïllustreerd door
P.M. v a n Wa l c h r e n . Haarlem, V i n c e n t L o o s j e s 1902.
Deze drie sprookjes hebben de proef glansrijk doorstaan, want
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voorgelezen aan mijn kinderen, zaten deze met oogen als guldens te luisteren. 't Is
dan ook werkelijk aardig verteld en hoogst belangrijk voor kinderen: hoe de boomen
denken en spreken over de menschen en hoe soms de vogelen veel verstandiger en
vromer zijn dan de menschen. Dan is er in deze sprookjes eene groote liefde voor
zon en veld, voor plant en dier, en een behoorlijke eerbied voor den arme. Sprookjes
zooals van A n d e r s e n o.a. die ook door groote menschen gaarne gelezen worden,
zijn deze niet; neen, men moet wel heelemaal een peutertje zijn om dezen kinderlijken
kijk op de dingen den natuurlijken te vinden - maar wie dat geluk nog is beschoren,
me dunkt, die moet genieten van deze Drie Sprookjes, en vooral als zijne, of hare
prinselijke hoogheid, straks, na ze genoten te hebben, heel wijs kan overwegen en
besluiten, dat het eigenlijk niet waar is, en toch heusch zoo gebeurd is.
G.F.H.
K a r e l v a n d e Wo e s t i j n e . De Vlaamsche Primitieven. Hoe ze
waren te Brugge. Uitgave van den Nederlandschen Boekhandel. Gent Antwerpen.
Als men begint met den sous-titre: Hoe ze waren te Brugge - die als quasi-primitief
van te opzichtigen eenvoud is - te schrappen, dan houdt men een zeer nobel boeksken
over. En dat in de eerste plaats zeer eigenaardige kijkjes in Brugge geeft. Geen
pittoreske beschrijvinkjes van plein, dan gracht, dan kerk, maar een beschrijving
komend uit inzicht, een karakterbeelding baseerende op aanschouwing van het geheel,
waarvan ieder die vaak te Brugge was meer zal genieten, dan hij die er eene enkele
keer was, en vooral met de tentoonstelling, toen Brugge zoo druk en rumoerig was,
alsof het nog leefde.
Verder geeft dit boekje veel schoone oordeelen over de Primitieven en latere
schilders - waarvan, ook stemt men er niet mede in, ieder toch moet erkennen dat zij
berusten op een degelijke kunsthistorische eruditie. ‘Schoon’ noem ik die oordeelen
omdat zij - waar men ze niet kan beoordeelen en verifieeren - toch de aandacht vragen
en vasthouden door hun waardige dictie. Zoo wordt van H i ë r o n y m u s B o s c h
v a n A k e n getuigd: ‘Schoone werken zijn hier ten bewijze van wat een schilder
was deze man des Schriks. Zoo no. 285: voortslepen van Jezus naar het Oord der
Schande; meewarigheid van den schoonen bleeken kop van Christus, tusschen de
groene, grijze, helle-kleurige tronies van het smoelig rakalje met hunne
brokkel-tanden: gezichten van afschuw die gillen
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om eigen vrees te overschreeuwen, en wier brutale verwoede oogen zeggen hun
machteloozen haat voor 't Goddelijke dat ze voelen, en klopt in hunne borst als een
ongewenschte hamer; - o marteling van ongeloof dat zich klampt aan dit afbeeldsel
van eigen verachting als aan den reddenden spiegel; karikatuur tot het vreeselijke
toe, van dit slechte; karikatuur niet alleen in de teekening, maar tot zelfs in de kleur.’
(blz. 109.)
Is hier niet nobel gesproken over 't scepticisme van dezen grooten kunstenaar, die
't ongeloof in zich voelt knagen en toch niet weet te komen tot het geloofsbetrouwen?
G.F.H.
Va l b o r g I s a a c h s e n - D u d o k van H e e l . Noorweegsche Brieven.
E.J. B r i l l Leiden 1902.
Reeds te lang wachten deze Brieven op de hun toekomende bespreking. En dat niet
omdat ze zoo vervelend of afschuwelijk zijn, maar omdat ze zoo voortreffelijk zijn.
Want wat is hier te bespreken dan hun voortreffelijkheid en die is reeds bij de eerste
bundel luide geprezen! En daarbij, iedereen heeft ze gelezen, en iedereen vindt ze
even goed. Ja het kan bijna een nieuw waardeoordeel worden: ‘zoo goed als de
Noorweegsche Brieven’. Maar daarin ligt ook een gevaar, dat n.l. deze tweede bundel
even hoog staat als de eerste. Ook in dezen tweeden bundel waait weer de frissche
wind en hooren wij weer de sympatieke vrouwenstem. Maar men wil nu eenmaal
ook in boeken vooruitgang, ontwikkeling zien. Op het ééne voortreffelijke boek, ziet
men zoo gaarne, al is 't dan niet een nog voortreffelijker, dan toch een
anders-voortreffelijk volgen. En deze tweede bundel is even voortreffelijk. Doch
zoo spreekt alleen de criticus. Niet alzoo de lezer. Als deze toch dezen tweeden
bundel leest b.v. de schets: In donkeren nacht: die sledetocht in volle vaart over een
sneeuwweg, die ze niet zien, maar voelen moeten langs den afgrond, terwijl ‘de
bellen van de ar aldoor de bekende Tarantella van S t e p h e n H e l l e r spelen,’ dan geniet hij alleen en dankt de schrijfster voor deze frissche tocht die zij gul en
gastvrij hem liet meemaken.
G.F.H.
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Heimwee
Door Marie Ramondt.
I.
Het verre Land.
Nu was het bosch eenzaam: de takken hadden hun levensschoon verloren, de blijde,
de weemoedige, de diepruischende bladeren; de vijver met zijn sterk innerlijk leven
was verstijfd; de vogels met hun warmte-heimwee waren gevlucht, gewaarschuwd
voor 't ijzige, dat komen zou - door wat, door wien? in de boschpaden geen grassprietje
meer, de wegen waren verstard. Ook het geluid van den wind leek verstard.... het
bosch was nu eenzaam inderdaad. Een roodborstje met dat warmroode vlekje, waar
zijn hartje zit, wat kon het doen tegen zooveel verlatenheid! Zoo'n eenzaam rood
vlekje werd het in de doodschheid....
Vier lenige meisjesvoeten gingen over den harden grond, een paar stemmen klonken
onschuldig in de verlatenheid, twee paar oogen tuurden door de eenzame boomen
naar 't ijs, of 't erg glad was. Lenig was alles aan de twee vroolijke meisjes. De een,
die de grootste was, leek wel het vroolijkst, ze draaide op haar hiel rond, de schaatsen
zwiepten en kletterden, de haren waaiden uit, gingen dan rustig liggen op den ruwen,
blauwen mantel, maar
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moesten weer dansen en wapperen bij 't glijden over 't heldere ijs. Inwendige en
uitwendige beweging door levenskracht ging door de heele figuur, een voorname,
sierlijke beweging. Boven uit die vroolijkheid en beweging kwam een matbleek
gezichtje met matblond haar en groote grijsblauwe oogen en over die oogen een
schaduw van zwarte wimpers en zwarte brauwen - eigenlijk lag er schaduw over 't
geheele gezichtje.
Zij met dat gezichtje van blond licht en schaduw, onbewust van zich zelf, dacht
alleen aan de sierlijke beweging en haar genot. 't Zusje krabbelde. E v a zag het en
draaide zich om, stond even stil.
Ver weg klonken stemmen van menschen, die op een anderen vijver krioelden.
Zij had er niet heen gewild en T r u u s was haar zonder tegenspartelen gevolgd. Maar
ze was toch wel liever daar ginder heen gegaan, T r u u s voelde zich nooit zoo
verschrompelen onder menschen als zij, T r u u s gleed door hen heen zoo lucht, zoo
soupel; E v a voelde het als een benijdenswaardige gave, stampvoette wel eens, dat
zij zelf het niet kon. 't Zusje krabbelde, E v a keek er naar om. Toen kwam er een
diepe rimpel tusschen de oogen: dat gescharrel! mompelde ze. En ze zag 't heel
duidelijk door 't scharrelen van T r u u s ; omdat menschen zoo scharrelen kunnen om
je heen, daarom verschrompel je, verschrompelt eigen kracht, eigen opbloeiing. Zoo
stil stond ze in de eenzaamheid en verlatenheid te denken, vergat voort te gaan.
‘Alleen zijn is mooi, in alleen-zijn leeft men.’ En helder, ongevraagd, kwam een
herinnering, hoe ze eens, als klein kind, een heelen avond wakker gelegen had, omdat
ze in een boek gelezen had, dat God overal was. Ze had het zoo vreeselijk gevonden,
verbeeld je - nooit alleen zijn! Nu besloot ze in zestienjarige wijsheid, dat ze toen
een waarheid gevoeld had. Dat was een besluit van vroegrijpheid, erfenis van een
moeder met veel Indisch bloed in de aderen, alleen-zijn is mooi. Stil en trotsch stond
ze daar, diep lag de schaduw over 't uitheemsch bleeke gezicht.
‘Ik kan 't maar niet,’ zuchtte T r u u s achter haar.
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‘Je moet durven!’
T r u u s wilde zoo graag geholpen worden, maar ze durfde niets vragen. En beiden
gingen haar gang, een voornamen en een stoeteligen.
De zon zonk. Het wereldhart had zijn warmte verloren, nu stierf het in een rooden
glans, die koud was geworden, - eens was hij warm en warmte-gevend geweest -,
nu stierf het verkild in eenzaamheid en koude, dat arme hart. De grond en de
boomstammen vingen den glans op, zij begrepen hem - ook zij hadden immers
verloren....
‘We moeten naar huis,’ riep T r u u s .
‘Je kan er nog niets van.’
‘Nee,’ zei T r u u s deemoedig.
‘Kom hier.’
Driftig greep E v a de hand van 't zusje en trok het voort. Ze voelde een opbruisende
kracht, ze zou T r u u s leeren durven, geen meelij hebben, vooruit!
‘E v a ,’ smeekte T r u u s , die zich vastklemde aan E v a 's arm.
‘Loslaten! Alleen een hand geven, je moet er doorheen!’
Maar T r u u s liet niet los. Toen, met een zwaai en een ruk, slingerde E v a 't kind
weg.
‘Houd je roer recht,’ riep ze met schitterende oogen. 't Kind gaf een gil, wankelde
in haar vaart, sloeg tegen 't ijs, achterover op 't hoofd. In E v a 's oogen was niets
meer dan schaduw. Vlug trok ze 't zusje op, dat zeide, geen pijn te hebben, alleen
heel bleek zag. Zwijgend bonden ze de schaatsen af. E v a was bang, wilde spoedig
thuis zijn, T r u u s scheen niet vooruit te willen. E v a wachtte even; T r u u s ' oogen
stonden wonderlijk, dacht ze angstig.
‘Allemaal sneeuw!’ klaagde het kind. ‘Allemaal sneeuw voor mijn oogen.’
E v a zag haar in doodsangst aan: zou 't krankzinnigheid zijn door dien val? T r u u s '
schaatsen kletterden op den grond, E v a gooide de hare weg en nam 't kind op haar
armen. Slap viel 't hoofdje op E v a 's schouder. Ze
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moest vooruit, maar kon niet, T r u u s was zoo zwaar. En toch ging ze: ze droeg 't
kind op den geest. Op den geest droeg ze het door de starre stammen over den harden
grond naar huis, het huis door, de trap op naar bed. Toen luidde ze als waanzinnig
de bel van de slaapkamer. De meid kwam verschrikt, tante M a r g r e e t uit haar
humeur, want ze was juist op streek met een schilderij, die dagen lang niet had willen
gelukken: de vader in den anderen hoek van 't breede, lage buitenhuis hoorde niets.
‘Een dokter,’ zei E v a met een stem, die oversloeg.
De meiden in de war, tante jammerend, dat haar ook niets gespaard bleef, de vader
opgeroepen en nu verbijsterd rondkijkend in die wereld der werkelijkheid, waar hij
plotseling in verplaatst werd van uit zijn wereld vol abstracties.
E v a alleen handelde en regelde. E v a stond den dokter te woord, E v a
telegrafeerde om de verpleegster; E v a legde dadelijk ijs op 't hoofd van T r u u s ,
een even blond hoofd als 't hare, terwijl tante zei, dat nu haar schilderij weer maar
mislukken moest en hoogst verontwaardigd verwierp ze E v a 's voorstel van toch te
gaan werken: alsof ze geen hart had, zij tante M a r g r e e t !
En dat bleef zoo; de heele lange ziekte door zweefde de vader tusschen twee
werelden, liep tante met een slachtoffersgezicht, handelde E v a , hielp de betaalde
hulp, die geen rust gaf aan haar ontrust gemoed, handelde E v a in doodsangst voor
niets-doen, in doodsangst voor gedachten over haar en T r u u s . Twee kinderen
worstelden naast elkaar. Niemand wist precies, wat er gebeurd was, E v a sidderde
soms als ze nieuw ijs legde op 't zieke hoofd van 't zusje. IJs, ijs - ze kon er niet aan
denken. Eens had de dokter haar naar buiten gestuurd, om frissche lucht in te ademen,
maar ze was, op haar zakdoek bijtend, om niet te gillen, naar binnen gevlogen, bang
voor 't licht van den winterdag, bang voor 't schaatsengekletter, bang voor 't ijs der
plassen op den weg. Ze was voor een stoel neergevallen en had woest g e z e g d : ‘o
God, o God, wat zal ik je haten, als 't kind sterft. Want 'k heb het niet zóó bedoeld,
niet zoo bedoeld.’
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De koude winterdagen volgden elkander op. Op zoo'n Januari-avond zat E v a te
staren naar 't portret van haar moeder. De verpleegster sliep, de zieke was rustig als
't vlammetje van de lamp, in huis was geen beweging, buiten alleen de onhoorbare
van kristallisatie en van 't geflonker der sterren - allemaal sterren. Op 't portret viel
de zachte schijn van 't rossig lamplicht; zoo was ze geweest, in den vroolijken zomer
van grootvaders verloftijd - een jaar tijds verlof voor herstel van gezondheid - zoo
blij zelf dat donkere gezichtje, de bloem in 't zwarte haar, de fleur van 't kleedje. Zóó
was zij voor K a r e l H e l s d i n k gekomen, lachend en sierlijk, zóó had hij haar
gebracht in 't donkere koopmanshuis van zijn vader, een van geslacht op geslacht
overgegaan huis, van koopman op koopman, van blondharigen zoon op blondharigen
zoon. In dat huis met zijn trapjes en hoekjes en kelders, met zijn hoog beschoten
wanden, waar 't blauw porselein stond op de lambrizeering en op 't buffet, evenals
donker koperen borden en groene bokalen, lange, witte glazen met beeltenissen en
loovers besneden; waar men handel dreef, litteratuur las en schilderde, schilderijen
ophing, zooals enkele eeuwen geleden dat oude, krachtige ras deed, waarvan de
afstammelingen anachronismen dreigden te worden; in dat huis leefden ze samen
met den ouden heer H e l s d i n k , die zeide 't huis niet uit te willen, vóór men hem
er uit dragen zou. E v a keek naar 't portret, dacht aan 't donkere huis, waar zij en
Truus geboren waren en er kwam een vaag besef op in haar ziel, dat moeder er
misplaatst moest geweest zijn. Zij herinnerde zich, dat eens in de eetkamer een van
moeders kleine, goudfluweelen muiltjes geslingerd had; hoe toen grootvader gekomen
was, met gefronste wenkbrauwen 't onnoozel, kleurig ding in een hoek geschopt had.
't Was kort vóór zijn dood geweest. E v a begreep niet goed, waarom ze zoo iets
onbeduidends onthouden had, begreep ook niet, waarom juist nu die herinnering
kwam, en waarom van avond allerlei herinneringen kwamen aan moeder; al maar
weer moeder in allerlei houdingen zag ze: moeder in sarong en kabaai, wat lui en
gemakzuchtig stond, zei
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grootvader; moeder bordurend, vogels, die Truus en zij prachtig vonden, maar
grootvader bromde er over, dat zijn dochter altijd maar luxe-artikelen maakte, de
meiden niet genoeg naging, zich bedienen liet; moeder door 't huis gaande met haar
eigenaardig langzamen gang, moeder, die nooit haast had, die haar lange zwarte
haren kamde lang en traag, uren lang kon zoeken naar een kleur in zijde of fluweel,
die ze hebben wilde, gezien had met den geest; moeder liggend op den divan, die
alleen in haar eigen kamer had mogen staan, liggend uren lang, later zoo kwijnend
en bleek - een blijdschap, die verloren ging, een weelde, die verdween. E v a had
tante M a r g r e e t eens hooren vertellen, dat, toen grootmoeder gestorven was, 't
geheim van de ziekte gebleken was: heimwee. Toen had de kwijnende, donkere
vrouw 't uitgesnikt, dat ze weg wou, dat ze niet meer kon, dat ze dag en nacht
verlangde naar Indië, dat het niet kon, naar Indië gaan, maar dat ze hier weg moest
uit het huis, waar ze dood ging. En hij, al lang ongelukkig tusschen twee harten, die
ieder hingen aan traditie van land en ras, die zoo groot en klein waren in hun
conservatisme, hij had wanhopig zijn huis verkocht en zijn handelshuis, beiden
overgegaan van zoon op zoon, van geslacht op geslacht en was met haar weggegaan,
naar 't breede, lage huis in de bosschen, waar 't licht was en de heuvels en verten en
wijde lucht. Hij deed het, omdat hij in haar aanbad, wat hij in een Hollandsche vrouw
zou verworpen hebben; omdat hij plotseling haatte alles, wat die vrouw deed kwijnen.
En toch was het te laat.
Nu zes jaar geleden, was moeder gestorven, een jaar na grootvader, op een grauwen
winterdag.
Een kleurig muiltje, dat kleur en tint verliest in een donkeren hoek....
Eva dacht met vage, half begrepen gedachten aan moeders leven en sterven. Zooals
men enkele verwaaide zaadjes vindt van één plant en hen zorgvuldig bij elkaar zaaiend
op een plekje van Gods aarde, als één geheel ziet opkiemen, zóó had E v a van
moeders leven enkele verspreide zaadjes gevonden. En op dien avond bij de rustige
zieke
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en de rustige vlam, terwijl buiten allemaal sterren waren, op dien avond zaaide ze
hen zorgvuldig bij elkaar in haar eigen zieleland. Eerlang zouden ze opkiemen als
één geheel, dan zou moeders leven bloeien en vergaan voor haar oogen. Over 't land
huiverde een zachte zucht: heimwee, heimwee. Dat was voor 't eerst dien avond, zoo
zielvervullend, zoo ontroerend; want ook als kind had ze 't heimwee gekend. maar
nu ontroerde alles in haar. Toch begreep ze haar ontroering niet, en niets in haar
sprak 't woord heimwee uit. Alleen kwam er een visioen van een warm, licht, ver
land. Was 't moeders land?
De klank van de bel deed alle gedachten en gevoelens zich schuw terug trekken.
De dokter kwam binnen. E v a kromp bijna in een: Truus! Ze sloeg hem gade in al
zijn handelingen.
‘Er is geen gevaar meer,’ zeide de dokter. En E v a sloeg bewusteloos tegen den
grond.
Van toen af werden ze samen beter, samen zaten ze buiten op een Februari-dag,
als de wind vertelt, dat de lente komt, samen zaten ze matblond als een Februari-dag,
als verre lente, de aarde was week, de boomen vochtig, de lucht donzig. Daar was
een rozig licht aan den hemel, daar was rozig licht over een zwerm komende
trekvogels. Het stille huis van den winter werd levendig door vogelstemmen en
krielende vogelpootjes. Er was drang in en om de aarde.
E v a legde haar hoofd op T r u u s ' schoot en weende, omdat ze samen beter werden
en omdat de aarde en de boombast en de wind zoo week waren. T r u u s ' hand streelde
het schreiende hoofdje. Ze sprak het eerste en laatste woord, dat gesproken werd en
zou worden over 't gebeurde:
‘Schrei maar niet, je kon 't niet helpen. Je bedoelde het goed. Je wilde me flink
maken, zooals jij bent, maar ik ben nu eenmaal niet flink. Je bedoelde het goed.’
En E v a kreeg meelij met haar arme bedoeling. Weer kwam de heftige ontroering,
het heimwee. Het verre land, waar was het?
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II.
Fata Morgana.
Toen het weer Februari geworden was, had de vader zonder eenige voorbereiding
meegedeeld, dat de heele familie naar Amsterdam zou verhuizen.
E v a had angstig opgezien. De heuvel, waarop hun huis gebouwd was, de
lindenlaan er vóór, het hoogste punt van hun tuin, waar men de rivier zag en 't lage
land aan den anderen oever, scherp stond het ineens alles vóór haar, scherp, zonder
aandoening te wekken, zonder het waas, dat het altijd had in haar herinnering, alleen
maar scherp, als een verwijt.
‘Het Amsterdam van Vo n d e l en H o o f t en B r e e r o o ,’ zeide vader nog, zijn
gedachten niet in de werkelijkheid, om hem heen, maar weg in zijn wereld van
abstractie. Tante huilde. Ze wilde niet mee, ze kon niet leven in een stad, dan ging
ze dood.
Vader haalde de schouders op; dan moest ze maar blijven, E v a zou 't huishouden
wel doen, die was oud genoeg en als T r u u s van kostschool kwam, dan hadden ze
't gezellig samen. Tante M a r g r e e t had met tranen in de oogen rondgeloopen bij
haar ettelijke vriendinnen en bij allen om beurt haar hart uitgestort: zij had toch die
kinderen opgevoed, ze waren haar lief geworden en daarom was nu 't scheiden zoo
moeilijk. Maar nietwaar, men had ook verplichtingen aan zich zelf. Ze kón niet in
een stad wonen, ze had zooveel doorgemaakt, dát kon er niet meer bij. En tante had
telkens geglimlacht bij dien laatsten zin met een gezicht van: zie je wel, dat ik kracht
tot zwijgen heb! En de vriendinnen hadden getroost, gezegd, dat ook eigenlijk haar
taak afgedaan was, E v a was toch eigenlijk klaar en T r u u s was nu naar kostschool
sedert een half jaar en daar werd immers de laatste hand aan haar opvoeding gelegd....
Terwijl tante rondliep, zeurend over de omstandigheden, die ook háár altijd
tegenwerkten en tegengewerkt hadden, was E v a telkens, als vader zijn dagelijk-
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sche wandeling maakte, naar zijn studeerkamer gegaan, zoekend tusschen zijn boeken
naar Vo n d e l , H o o f t en B r e e r o o , want ze wilde weten, wat het was, ‘'t
Amsterdam van Vondel, Hooft en Breeroo’, dat vader had willen haten om de vrouw,
die hij liefhad, en dat hij niet haten kon. Want het hart is conservatief, het hart geeft
zich zoo willig over aan traditie in liefdevolle overgave. Maar E v a dacht alleen aan
Amsterdam, onbewust gevoelend de rol die het speelde in 't leven van den vader.
Ze las. Ze deed kennis op, meende ze, ze studeerde, dacht ze. Maar 't was een
eigenaardig soort studie geweest, een gulzig grijpen en opnemen van geschikt en
ongeschikt voedsel, door een hongerenden geest, een naïef verwerpen en aannemen
met geen anderen maatstaf dan het aanlokkelijke. Vooral las ze H o o f t , omdat zijn
rhythme voor haar gemakkelijker te vatten was dan die van Vo n d e l , omdat de
gang van H o o f t s woorden zich bewoog door een sfeer van menschelijkheid, welke
overeenstemde, met die om haar ontwaken tot mensch zwevend. En Vo n d e l s stille
sfeer, gekomen na hartstocht en heftigheid, begreep ze niet. Ze vroeg niet naar
wijsheid en moraal, ze vroeg niet naar een heftige inmenging in partijschappen, ze
vroeg alleen maar naar mooie woorden en klanken, naar rhythme en zang, rhythme,
rhythme, waar ze van trilde. Ze dwaalde door een wereld, ze doolde er door. Niemand
wist het. Haar oogen gaven stralen door de schaduw heen. Niemand zag het. Tot
eens op een dag vader haar vond: ze stond, het gezicht in 't licht, de handen achter 't
hoofd gevouwen en zangerig zeide ze, de stem bewaasd in eerbied voor de schoonheid,
in niet durven vatten van de schoonheid:
‘Het liedt, dat ick te claeghe laet gaen
En met gheneuchte queel,
Dat hiev' ick al in den daegeraedt aen
Met al so schelle keel....’

Ze zagen elkaar. In de droomlanden ontmoetten ze elkaar, waarin hij gevlucht was,
om de herinnering te weren, - de herinnering weren was ook E v a weren, want hij
dacht haar een kind van de moeder, meer niet - en
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nu toch: hij zag daar, dat ze ook zijn kind was, dat zij was in zíjn droomlanden. Van
toen af hadden ze samen gewerkt en de studie voortgezet in een huis op een
stadsgracht. Tenminste dat scheen zoo: van zijn standpunt af wierp hij haar kennis
toe, en veel viel er neer, zonder haar te bereiken; en soms als het toegeworpene door
haar gevangen werd, dan liet ze 't weer vallen als waardeloos soms, als te zwaar soms
en slechts een enkele kleinigheid behield ze. Want het was haar ziel, die naar
wetenschap smachtte, niet het verstand.
En op een dag was de onbevrediging gekomen, die ze niet verklaren kon, maar ze
was er. De onbevrediging kwam, toen ze hadden gedwaald door Amsterdam met
zijn vroom, stil begijnhofje, waar Vo n d e l s ‘Belgziek brein’ ophield ‘van knagen,’
waar ‘op 't heldere geklank der zilveren trompetten’ de inwijding van 't stadhuis
gevierd was, dat H o o f t zag als een maagd ‘'t gezicht ontfonckt,’ waar de Spaensche
Brabander voor den gek gehouden werd door R o b b e k n o l ; dat Amsterdam van
vader, dacht E v a , want ze voelde het nu, zijn hart had hem weer naar Amsterdam
getrokken. Want het hart is conservatief, het hart en de traditie hebben elkaar trouw
gezworen. En droevig is het, als de trouw moet breken, en droeviger is het, als het
hart in wuftheid de trouw breekt.
Op den dag der onbevrediging wond het heimwee zich los, als een stille damp
zich windt uit zee. En ze kreeg een gevoel van te zwerven, te zwerven, wel met vader
door zijn droomlanden, doch eenzaam door 't leven. Vader bleef maar gevlucht in
zijn abstracties, liet Eva alleen met haar hart in het werkelijke leven. 't Moeilijke van
alleen-zijn kwam al vaag af en aan, maar 't zwervens-gevoel, dat werkte krachtig in
haar. En plotseling vroeg ze vader naar tante te mogen gaan, gedreven door een
onrust, de onrust van geestelijk zwerven, die het lichaam mede dwingt tot zwerven,
de oogen tot het zien van andere dingen, de ooren tot het hooren van andere geluiden;
onrust, die is een verlangen en een hoop, verlangen naar leven, naar een ander stuk
wereld dan 't iederen dag geziene; hoop, dat een nieuw
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stuk leven wezen zal een veilige plek, waar 't zwerven zich rustig neerlegt. E v a wist
niet, waar ze anders naar toe zou gaan dan naar tante M a r g r e e t - dan maar naar
tante M a r g r e e t .
Zoo kwam het, dat ze in den herfst bij tante was, de schaduw diep over 't gezicht,
een vreemde schaduw, vreemd bij haar achttien jaren, die zich wilden dompelen in
luister.
Ze zag de oude bosschen: ‘Mein Herz begrüszt euch wieder auf das beste’, zei ze
innig in zich zelf. En daar op een dag was het toch weer gekomen dat heimwee,
terwijl ze door een sparrenbosch liep en weer 't vizioen van 't verre land rees midden
in 't zachte donker. E v a kwam thuis terneergeslagen, ging zitten met leege handen
en hoorde niet naar tante M a r g r e e t . En terwijl ze daar zaten, kwam er een invitatie
voor een souper.
‘Niets geen zin’, zei E v a lusteloos.
‘Je kan niet weigeren,’ vond tante.
‘Vooruit dan maar.’
Toen begon tante een van haar ingewikkelde philosophieën te verkondigen.
‘Ik houd ook niet van menschen zien, maar ik geloof niet, dat het goed is, je aan
alles en iedereen te onttrekken. We moeten toch altijd meelij hebben met de menschen,
we moeten toch altijd trachten te zien, hoe ze geworden zijn tot wat ze zijn, hun
omstandigheden kennen. Had ik me b.v. eens heelemaal kunnen ontwikkelen....’
E v a kreeg een onaangenaam gevoel van schuld.
Daar klonk weer tante's stem:
‘Je eigen bedoelingen op den achtergrond houden en die van een ander aanvaarden,
dat is het.’
Dat laatste trof E v a . ‘De bedoelingen van een ander aanvaarden’, dacht ze, toen
ze den volgenden avond in een kring van jonge menschen trad. Nu, de bedoeling
hier was: pretmaken - vooruit, dan maar pretmaken. En ze werd opgewonden. Ze
ontdooide, vonden degenen, die haar bij de eerste ontmoeting stijf gevonden hadden;
ze was meer waard dan al de anderen, vonden de jongelui, een prettige meid. Vier
werden er doodelijk verliefd op de
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weergaasch mooie oogen: twee voor een week, een voor een maand en een voor iets
langer. Een vijfde, een jongen, pas student, zat haar aan te staren met groote, bruine
oogen.... E v a merkte het niet, ze maakte zoo'n gekheid, dat ze er zelf verbaasd over
stond. De woorden vlogen heen en weer als tennisballen, de jongen peinsde en
peinsde. Dien eersten avond was ze zich nauwelijks van zijn bestaan bewust, maar
ze moest hem toch ten slotte wel opmerken, telkens weer in aanraking komend met
hem. Zij begon vaag, als bijna alles in haar nog was, zijn bewondering, zijn stommen
eerbied te gevoelen en omdat ze, ook alweer vaag, dien eerbied van meer waarde
vond dan 't geflirt der anderen, voegde ze zich dikwijls, beu van alles, bij hem. En
dan gingen ze verstandig praten, twee achttienjarigen, natuurlijk beiden atheïst:
godsdienst was onnoodig; menschen, die onvroom waren, handelden in hun leven
meestal beter dan de vromen. Je hebt veel meer kracht, als je alleen gaat, zonder God
door 't leven, de meesten waren maar godsdienstig uit een soort gemakzucht. Een
mensch keerde toch maar terug tot de positieve wetenschappen, dat was 't eenige.
En zoo voort.
't Was een week vóór E v a 's vertrek. Het bosch stond te sterven: de lindeblaren,
helder geel, stierven licht en blij evenals de elzeblaren; de beuken noch blij noch
droevig; de kastanjes somber. De dood zweefde door de lucht. In die lucht ontmoetten
E v a en Vo r d e r s elkaar: ze stonden nu aan 't begin van een smallen weg, die
scheen te eindigen in den hemel, want met hem eindigde het bosch en op dat punt
werd de glooiende heuvel een steilte, staande in de uiterwaarden van een rivier.
‘Kijk, dat stukje lucht tusschen den weg en de boomen,’ zei E v a tegen Vo r d e r s ,
die haar stond aan te staren.
‘Ja, daaronder is de rivier.’
‘Laten we gaan kijken!’
Ze bleven staan aan den heuvelrand onder de boomen, waar de blaren van stierven
een lichten en een somberen dood, elk naar hun aard.
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De rivier gleed onder een blond waas door, de weiden aan den overkant en de
torenspitsjes lagen er stil in.
E v a vergat Vo r d e r s heelemaal en het zong in haar:
‘Daer ben ick eerst om honigh uytgevloghen,
Omtrent den blonden Rijn’....

Stil, bescheiden maar onafwijsbaar kwam weer de poëzie naar voren. ‘Den blonden
Rijn’ herhaalde ze in zich zelf. Vo r d e r s maakte een beweging. Er kwam een
glimlach om E v a 's lippen, omdat ze hem vergeten was door 't blonde waas, den
blonden Rijn. Met dien glimlach zag ze hem aan. En hij, arme jongen, kon toch niet
weten, dat die glimlach niet hem gold. Haperend zei hij:
‘E v a , ik moet het toch zeggen... ik hou van je...’
Ze keek hem versuft aan. Zijn oogen smeekten en bewonderden. Toen begreep
E v a , ze smeekten en bewonderden.
‘Hou je van me,’ vroeg hij schuchter.
Toen sprak ze de zuivere waarheid: ‘Ik weet het niet.’
‘Wil je 't met je zelf uitmaken,’ vroeg hij een beetje verschrikt.
Ze knikte. Ze zwegen. Ze bewogen niet. ‘E v a ’, zei hij eindelijk, 'k geloof niet,
dat ik zoo geestig ben als jij, 'k geloof ook, dat je meer weet dan ik, er zijn er, die je
meer waard zijn dan ik - ik zeg dat niet zoomaar, ik meen het - maar ik heb je wel
lief - met warmte.’
En dat laatste woord was het gevaarlijke woord. Noch hij, noch zij zagen de
dreiging van 't lieflijke woord warmte.
Ze streek met de hand over de oogen. ‘Laat me tijd, ik weet het heusch niet.’
Ze gingen ieder huns weegs.
E v a kwam thuis met een leeg hoofd, alles weggevaagd. Dat bleef zoo een paar
dagen, toen keerden de gedachten langzaam terug. En daar begon het: ‘'k geloof niet,
dat ik zoo geestig ben als jij’ - en dadelijk daarop hoorde ze: ‘ik ben nu eenmaal niet
flink’ en dadelijk daarop ‘omstandigheden’ en dadelijk daarop ‘warmte’. En toen
hoorde ze alles door elkaar. En daar kwam de bekoring: het vizioen van 't warme,
lichte land en 't vizioen van een
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warm licht land van liefde, - ook die twee vizioenen verwarden. Nog anders kwam
de bekoring: eens zag ze Vo r d e r s van uit het raam, en toen hij haar zag, werd hij
spierwit. En 't gevaarlijke meelij kwam en een begrip van de liefde, die den jongen
deed verbleeken. Het meelij, dat ze niet voor T r u u s gehad had en nu wel voor
hem....
En in dien chaos van gedachten en gevoelens zat ze alleen in de kamer, den dag
vóór haar vertrek, en wachtte Vo r d e r s en wist niet wat ze zeggen moest. Ze wist
het niet. En toen hij aanschelde, was haar laatste gedachte: ‘er moet toch sympathie
tusschen ons zijn, dat hij van me houdt.’ Ze vergat, dat hij hield van iets, dat zij niet
was, van een schijn.
Met die laatste gedachte in haar ziel bleef ze met gebogen hoofd tegenover hem
zitten. Hij stond recht op, zijn trouwhartige oogen keken op haar neer. Zij leek oud
bij hem, hij nog zoo'n jongen - maar dat zagen geen van beiden. ‘E v a ,’ zei hij helder,
‘weet je 't nu?’
E v a zweeg. Toen zag hij haar het hoofd achterover buigen op haar stoel, een
bleek hoofdje met gesloten oogen, matblond haar en een schaduw. En iets, dat hij
niet verwachtte kwam van haar lippen: ‘ik ben bang.’
Hij ging stil naar haar toe, schoof zijn arm onder haar hoofd, dat tegen hem aan
bleef liggen als dood met gesloten oogen. Zijn jongenskop legde hij op het matblonde
haar en zei heesch: ‘Je hoeft niet bang te zijn, ik zal je beschermen, je steunen.’
En dat laatste woord was alweer een gevaarlijk woord.
Daar gebeurde iets wonderbaarlijks: ze uitten beiden onbegrepen gevoelens in
onbegrepen woorden.
Met een poging tot schertsen ging hij voort: ‘Durf je me niet aanzien? Weet je
dan, dat het je oogen zijn, die het gedaan hebben? Je hebt toch een beetje
heksenoogen.’
Ze glimlachte mat. Doodmoe lag ze tegen zijn schouder.
‘Vader!’
Hij stond te turen naar de boomen op de gracht: ze waren kaal, zooals boomen in
een stad al zijn kunnen, als
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buiten de pracht, die 't sterven voorafgaat, op haar hoogst is. Dat komt, omdat de
buitenboomen leven en sterven in hun eigen sfeer, de stadsboomen niet. Hij stond
te turen naar de kleur van Amsterdam, want hij had die kleur soms vóór zich gezien
in de bosschen om zijn laag, breed huis op den heuvel; die kleur weer te zien was
een van zijn verlangens geweest. En hij keek naar de onnoembaar donkere kleur der
huizen, waar iets in is van grijs en paars en rood - zoo donker. Ah! maar de geelwitte,
lichte raamlijsten en de lichte, sobere gevelversieringen! Het licht in het donkere.
Zoo donker was de stadsgracht, - maar de meeuwen er boven, de witte, glanzende
meeuwen! Die harmonie van donker en licht had zijn liefde, die harmonie was nergens
dan in zijn stad. Hij stond te turen, maar keek dadelijk om, toen hij E v a 's stem
hoorde.
‘Daar ben ik weer, vader.’
‘Goed, jongen!’ zei hij. Hij noemde haar altijd jongen, sedert dien eenen dag, dat
hij haar verraste op zijn kamer.
E v a ging zitten, hoed en mantel van de reis nog aan. Ze zat te bepeinzen, hoe ze
het toch zeggen zou, ze moest het toch wel zeggen.... van Vo r d e r s .... Voor tante
had ze 't ook al verzwegen, hier ging het toch niet.
Op tafel lagen een paar boeken. De vader greep er naar en zei:
‘Kijk eens, de uitgave van '72....’
‘Huygens, warempel!’ zei E v a opspringend met licht op haar dof gezichtje en ze
moest weten, hoe hij er aan kwam, heel precies weten.
‘Hier, je moet dit lezen, van 't “grilligh, trilligh Trello's kind”. En dan
“Oogentroost”. Hier... 'k heb ook een oud uitgaafje van het tweeëntachtig jarig Leven
van Cats... moet je lezen, dan weet je in eens wat van hem.’
‘Is 't erg vervelend?’
Hij gaf totaal geen antwoord, dat waren nu van die vragen! Hij lag al op zijn knieën
vóór de kast en haalde er van onder uit een hoop boeken, die holderdebolder over
den grond rolden.
‘Daar is 't opstel van '43.’
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‘Van '43?’
‘Je weet wel van Bakhuyzen tegen “la morale en alarmes”, je weet wel.’
E v a gooide hoed en mantel op een stoel, de hoed rolde er natuurlijk af en lag
eendrachtig naast de uit elkaar geplofte boeken. Met zeldzame gemakkelijkheid gleed
ook E v a op den vloer; de ellebogen op den grond, 't hoofd op de handen ging ze
aan 't lezen; de vader was al lang weer bij ‘de zilverzuivere bron’ van poëzie en las
voor de zooveelste maal alle mogelijke reien van Vondel.
E v a las, de tijd bij tante doorgebracht gleed af, zooals men een balkleed laat
afglijden met bloemen en al. En dan liggen de bloemen te verflensen in den nacht,
terwijl zij, die zij versierden, slaapt en droomt.
Den lieven langen dag las E v a en sprak, alsof ze niet weg geweest was, alsof ze
niet ingegrepen had in een leven en niemand in het hare.
‘Dag jongen,’ zei vader, toen ze laat haar kamer opzocht. Toen kwam ineens het
besef, dat ze nog altijd niets gezegd had. Ze wilde hem roepen, maar hij was al weg
in zijn boeken. Langzaam ging ze heen en bedacht, dat hij nog dieper wegging hièr
te Amsterdam in zijn droomen en poëzie, dan ooit te voren.
Alleen zittend op haar kamer in een flauw kaarslicht, duizelde ze van den snellen
overgang; gisteren nog bij tante en.... Vo r d e r s , vandaag hier bij vader en zijn
geheimwereld van verzen. Op moeders portret viel weer 't licht, zooals op dien avond
van ontroerend heimwee. Dat blijde portret!
Doodstil in huis, vader werkte toch nog; doodstil buiten, daar viel nog een enkel
blad; doodstil haar kamer, waar zij leefde. De stilte - de weken, die voorbij waren,
leken lawaaiige, onmogelijk drukke menschen, die aftrokken en stil daar achter ging
Vo r d e r s , ging mee met de menigte en zag om naar de stilte, waarin zij nu stond,
een stilte vol beweging. De stilto, de drukte; de verzenwereld, het alledaagsch leven;
het blijde portret, moeders heimwee en o, de duizeling, 't was of ze wegzonk in 't
donker. En
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weer kwam de doodsangst, als toen Vo r d e r s vóór haar gestaan had en gevraagd
met helderheid: ‘E v a , weet je 't nu?’ De kaars vlamde hoog op, 't papier vloog in
brand, toen was 't donker. Ze vloog de deur uit, sidderde op de gang, die zoo donker
was als haar kamer en zag een spookachtig lichtstreepje door vaders deur. Ze leunde
haar hoofd tegen den post en luisterde, ze hoorde hem hardop spreken in 't licht.
‘O poëzie, hoe liefelick is uw tred,
Waar ghij de voeten zet,
Daer wassen leliën en geuren...’

Zij luisterde in het donker. ‘Vader’ riep ze zacht.
Hij hoorde niet en ging voort met spreken.
Ze deed zacht de deur open, hij keerde zich bevreemd om, - zóó bevreemd, zóó
in een andere wereld dan de hare, dat de bekentenis van haar angst in de keel stokte.
Zacht als ze haar geopend had, sloot ze de deur en ging terug in de duisternis en in
de duisternis lag ze op haar knieën. ‘Alleen!’ zei ze. En ze dacht aan Vo r d e r s , die
steun beloofd had. ‘Alleen,’ zei ze nog zachter. Maar de blijde trots van dat woord
was geweken.
Bij 't nuchtere morgenlicht begreep ze haar angst niet meer. En toch kroop er een
somberte aan, die zich kruipend verspreidde tot over den avond, kruipend als een
schaduw over een land.
En dat ging zoo dag aan dag. Er kwamen brieven van Vo r d e r s , ze beantwoordde
hen haastig, zonder haar hart, zette zinnen neer, die in haar hoofd waren blijven
hangen. Haar brieven werden van zeldzame onoorspronkelijkheid. Want zich zelf
kon ze niet geven. De somberte nam toe in uitgebreidheid; ze kroop nu ook over den
morgen heen, zoo werd de heele dag een somberte, waarin geen vers leefde en haar
ziel sliep. Na een paar maanden schrikte ze wakker, door een brief van Vo r d e r s ,
waarbij ze zich betrapte op de gedachte ‘dat kan me nu toch alles eigenlijk niets
schelen!’ En zie, toen was ze betrapt en toen schreef ze hem, dat het niet ging tusschen
hen beiden.
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Een dag later stond hij voor haar. Zijn gezicht was wit en hoog als van een ten onrecht
beleedigde.
‘Is er niets aan te doen, E v a ?’
‘Niets.’
‘Weet je nú, wat je doet? Nog eens een verandering, dát,... dát...’
Hij stokte.
‘Ik weet het.’ En aarzelend liet ze volgen: ‘je bent zoo jong, je zult me gauw
vergeten.’
‘Neen E v a .’ Dat was een toon van verzekerdheid, die 't zwijgen oplegde.
Ze zwegen beiden.
‘E v a , zal je voortaan voorzichtig zijn?’
Ze begreep hem niet goed en zijn stem klonk toch teer, toch zacht.
Ze knikte even belovend, maar ze kreeg een hulpeloos gevoel, als ze aan dat
beloven dacht. Ze keek hem angstig aan.
‘Vergeef me,’ zei hij zacht. ‘Ik wou je maar waarschuwen.’
Waarschuwen? waarvoor? Ze was zoo droevig verward, ze zwierf zoo rond met
haar heimwee, ze wist het niet, en wat ze gedaan had, wist ze niet, en wat Vo r d e r s
leed, begreep ze niet. Want ze had niets kwaads bedoeld voor hem en voor haar.
Zacht ging hij naar de deur, hij had haar geen hand gegeven. Hij keek nog eens
om naar haar bleek, strak gezichtje met de schaduw en de matte glinstering van 't
haar.
Het verre land van warmte en licht, waar was het?

III.
Niet van de wereld.
Toen T r u u s voor goed thuis kwam, barstte E v a bij de ontmoeting in tranen uit.
T r u u s verbaasd, E v a boos op zich zelf, maar T r u u s was daar ook zoo licht
aange-
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komen met de lichte haren en lichte bruine oogen, als een manestraal, die een eenzame
kamer zocht, als een oud wijsje, dat liefelijk luidt, ‘air doux et tendre, jadis aimé.’
De nabijheid van T r u u s had bij voortduring getroost door de lichtheid en klaarte,
maar meer nog doordat T r u u s was als een kind, dat steun zoekt en dan zijn handje
knuffelt in een groote hand.
E v a voelde dien vertrouwelijken duw, welke kracht en warmte opriep. Dat
vertrouwen was het heilig kruisteeken, gemaakt op den drempel van E v a 's ziel, daar kon geen monster van eenzaamheid over. E v a zat soms 't zusje aan te staren
en dacht dan: ‘hoe mooi, sombere gedachten te verjagen en 't niet te weten.’ En eens
trof het haar bij zoo'n gedachte: ‘ik veroorzaak niets dan last.’ En toen was het uit
met de rust, haar denken werd wilder, onregelmatig. Een enkelen keer dacht ze aan
Vo r d e r s , maar niet veel. Ze geloofde niet, dat hij nog aan haar zijn liefde gaf - al
de anderen hadden vergeten, waarom hij ook niet? Maar haar gedachten zwierven
weer als van ouds, hielden weer hun zwerftochten door 't leven. Tot ze stil bleven
staan vóór 't nabij zijn van den dood.
Hij lag boven... vader... Hij lag nu stil, bijna zooals hij den dood afgewacht had,
want onbewegelijk had hij den dood afgewacht. Even nog had hij de oogen opgeslagen
en gezegd:
‘Dag jongen!’ net als vroeger. Daarna waren de oogleden weer neergegaan en een
enkele traan was er tusschen door gedrongen, één traan. Toen was ook stil geworden,
wat nog mat door 't gelaat gespeeld had, - het hield op te spelen. Dat was het leven,
dat afliet. Nu lag hij boven... vader... T r u u s en E v a gingen samen de trap op,
wilden hem nog even zien, want 's avonds zouden ze hem niet meer kunnen zien.
E v a deed de deur open, die niet op slot was - 't wegsluiten kwam vroeg genoeg....
De gordijnen stonden als donkere wachters voor 't licht, dat zalig lentelicht, 't welk
immers niets begrijpen zou van dien langen nacht des dooden. Door de open deur
viel gedempte schijn naar binnen op 't witte bed en
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op de witte, bleeke seringen, en op 't rouw-lila der paarse. Geen kleur - als de dood;
half, bleekkleurig - als rouw. De meisjes stonden, de armen in elkaar, met hun donkere
kleeren voor 't bed. De lichte kleedjes waren weggehangen, weggeborgen als
herinneringen aan lichter dagen: ze zouden pijn gedaan hebben. De meisjes stonden
te zwijgen, zooals men alleen zwijgt voor den dood. En terwijl ze daar stonden, kwam
er in E v a een gedachte en fluisterend zei ze:
‘T r u u s ’ en wachtte. T r u u s wachtte ook, ‘T r u u s , dat wat daar ligt, zegt me
niets.’
‘Dat eene is weg,’ fluisterde T r u u s terug.
‘Dat eene.’
Ze zeiden niets meer, ze weenden niet meer, zonder omzien gingen ze heen.
Aan den avond van dien dag stond E v a alleen onder de seringen in den tuin. Ze
geurden zoo diep in den Meinacht, of ze nu eerst gingen leven in de maanstilte, in
den nachtwind. E v a zag naar de beweging der gave blaadjes aan de struiken, die
de grenzen van 't muurtje uitwischten. Boven lagen er zulke bloemen te sterven, waar
hij gestorven was. Eenzaam... als de ééne, laatste traan, eenzaam als hij geleefd had.
Want nu zag ze het wel heel duidelijk, dat ook hij eenzaam was. ‘Alleen,’ Dacht ze
stil, ‘ik ben ook alleen, vader. T r u u s ... neen, toch alleen! Waarom heb je je
opgesloten in je wereld, je droomwereld? Omdat je 't anders niet dragen kon? en
kwam ik toen te laat? kon ik toen je hart niet meer vinden, omdat je 't zóó ver had
weggezonden, je droomwereld in?’ Ook dit had ze anders bedoeld.
Ze stond zacht te snikken. Als de nachtwind ging met bevende streek door de
boomblaren, voer het heimwee door haar ziel. Als de nachtwind ging verloren in
verre verten, zoo verstierf 't heimwee in vreemde wijdten. En als een fluistering, die
van buiten kwam, hoorde ze het: niet van de zichtbare wereld zijn de verten en
wijdten, waar het heimwee in versterft.
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IV.
Een grens van 't Leven.
Er gingen twee jaar van schijnbare rust in tante's huis voorbij - de rust van een
omgeploegd land, waar 't zaad in is uitgestrooid. 't Vertrek uit Amsterdam had nog
een forsche scheur gehaald door 't zieleland en E v a zelf woelde er nog in, toen ze
pas bij tante was, want de vijandelijke stemming onder de oude bekenden liet haar
geen rust, dreef haar tot omhalen van de landen, die alleen stilte noodig hadden.
Vo r d e r s had gezwegen, zijn ouders niet. E v a begreep in 't begin niet, wat er toch
was, ze begreep niet waarom een juffrouw, die met een schetterende kanarie tot
gezelschap in een huis zonder licht of lucht huisde en tante wel eens kwam opzoeken,
omdat ze vroeger naast elkaar gewoond hadden, halsstarrig weigerde E v a bij den
naam te noemen, zooals ze T r u u s deed, en toch beiden zeer correct op avondjes
vroeg. ‘'t Zal wel zijn, omdat ik altijd verkeerd gooi met kaartspelen,’ dacht E v a
met heimelijke pret. Ze begreep ook niet, waarom soms ineens 't gesprek verstomde,
als ze een kamer binnentrad. ‘'t Zou heel vleiend zijn,’ dacht ze, ‘maar ik kan toch
niet aannemen, dat ze altijd over mij praten?’ Een paar jongemeisjes waren vriendelijk
van louter jaloerschheid, een paar heeren, die zij onbevangen te woord stond, uit
zucht om zich met haar te amuseeren en de meesten waren vriendelijk, omdat ze niet
anders durfden. Maar ééns zag E v a dat laffe gefriemel. 't Was op een avond, dat ze
thuis gebracht werd door een man, die het onbedaarlijk grappig vond, een boekje te
bezitten, waarin hij de namen van mooie meisjes netjes schreef onder den naam der
stad, waarin ze woonden. Sedert dat verhaal van meisjes-registreeren, had ze hem
weerzinwekkend gevonden en nu terwijl ze naar huis gegaan waren, had hij gezegd:
‘U staat ook in mijn boek.’ Ze had hem minachtelijk aangezien. ‘Poeh! u vindt het
wel aardig!’ zei de man. ‘Ik, ik vind het beleedigend,’ had ze met een verstikte stem
geantwoord. Hij was
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onbedaarlijk gaan lachen. ‘Laten we nu elkaar niets wijsmaken, we kennen elkaar,
we houden wel van een ondeugend heidje.’ Ze was stil blijven staan. ‘We houden
wel van zoo'n beetje geflirt, hè -’ zei hij nog altijd lachend. En toen begreep E v a 't
in eens, meer nog uit zijn houding en zijn gezicht, dan uit wat hij zei en ze begreep
ook dadelijk dat Vo r d e r s niets verteld zou hebben, dat haar blootstelde aan
beleedigingen en ze zag 't zoo duidelijk of 't haar alles verteld werd; zijn ouders, nu
pas voor goed vertrokken, die, die.... En ze liep voort, snel, zonder zich te verdedigen,
ze luisterde niet naar den meisjes-registreerder, ze nam geen afscheid van hem, ze
wierp de deur voor hem toe, ze ging naar binnen, ze deed kort aan tante en T r u u s
verslag van de boodschap, die haar nog 's avonds uit huis gejaagd had, ze deed kort
en krachtig haar mantel en hoed af, ze zette zich kort en krachtig op een stoel en 't
kort en krachtigst van al, zei ze:
‘En 'k ga dáár nooit meer heen en 'k ga nooit meer ergens heen.’
‘Waarom?’ vroegen tante en T r u u s tegelijk.
‘Omdat het overal stinkt van bekrompenheid, omdat het in alle hoeken wriemelt
van ongedierte.’
Toen ging ze de kamer uit, zoo trotsch, want haar ziel had dat trotsche gebaar
gemaakt van strijd weigeren. En nu stond natuurlijk ook haar hoofd heel trotsch op
haar schouders. Zij had het echt Hollandsch bloed in zich van het onvervalschte ras,
dat desnoods den vijand kruit, lood, masten en stengen zal geven, om zich zelf te
laten beschieten, dat zich desnoods buigt, om een toegeworpen handschoen op te
rapen, maar dat wee wordt van knoeierige vijandschap, wee van gefriemel met den
handschoen, die fier neergeworpen had moeten worden, wee van het voortdurend
ontduiken in lafheid. T r u u s en tante M a r g r e e t dachten aan een gril, maar E v a
hield woord: ze zag niemand meer. Dat was haar zegen. Want in rust en eenzaamheid
kiemde 't zaad in den omgedolven grond, ze strooide het zelf uit in arbeid, stormige
vlagen gingen er soms over van droefheid om vader, van donkerte om 't
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alleen-zijn. Maar 't zaad kiemde. E v a leerde de vreugde om al wat kiemt in
eenzaamheid. En op een morgen wuifde en golfde alles wat ontkiemd was. Ze zag
het. Ze zag zich zelf. Ze vond zich zelf. 't Zaad, dat het leven en de boeken haar
gegeven hadden, was uitgestrooid in moeizaam gaan en daar was 't nu buiten wil en
kracht ontbloeid. En een stuk van 't ontkiemde was moeders geschiedenis. Zoo hing
ze op den morgen van ontdekking uit haar raam, lindebloesemgeur om haar heen, te
zien naar zich zelf. Met zacht geneurie en zacht gefluit hief ze haar gezicht in de
zomerlucht. En ze ging ook zien naar buiten, ze zag over de struiken en boomen van
den tuin heen groene korenvelden golven over een golvenden grond. Wat een
beweging, zoo breed en zoo krachtig! Een zware rij boomen hield al dat gegolf tegen,
daar was 't gedaan voor een oogenblik. Maar daar achteruit golfde weer, hooger en
hooger, verder en verder de grond, droeg bosschen en laag hout en één enkel zichtbaar
huisje. Dat had zoo'n helder rood dak, dat het ver weg zichtbaar was - en toch maar
zoo'n klein huisje.
‘Eva,’ klonk het onder aan de trap.
‘Ik kom,’ riep ze vroolijk terug. Ze vond alles best, zelfs weggeroepen te worden
uit haar aanschouwing.
‘Je moet even komen kijken; O l t h u y s heeft het schilderijtje meegebracht, dat
hij van 't voorjaar geschilderd heeft. Hij heeft het in mijn atelier gezet en is zelf
verdwenen. 'k Liet vragen, of hij even wilde wachten, maar dat verveelde hem zeker.’
‘Gelukkig,’ dacht E v a , die niet den minsten zin had den schilder, door tante in 't
bosch al schilderende ontmoet, te zien. 't Zou er zeker weer wel zoo een zijn, wiens
werken tante alleen mooi vond; tante vond graag alléén iets mooi, zeker van wege
de distinctie.
't Atelier was uitgebouwd in den tuin, E v a liep op een drafje naar 't raam, dat
opengeslagen was, zat in een oogwenk op de vensterbank van buiten, sloeg de beenen
naar binnen en wipte op den grond.
‘Foei, E v a , je bent al tweeëntwintig,’ zei tante.
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‘'t Kan me niets schelen,’ zei E v a kalm-brutaal. En ze stond voor de schilderij:
‘seringen!’ ontsnapte haar. Niets dan een paar takken witte en lila seringen met de
bleek groene blaadjes, de donkere stelen zichtbaar door water en kristal heen, staande
in de witte vensterbank van een erker voor 't ver opengeslagen raam. Zoo stonden
ze in wit, in stralend licht tegen een lentehemel, die niet meer lachte, maar schaterde.
‘Wat zijn ze bleek,’ zei T r u u s .
‘Ja’ zei E v a en er trilde iets in haar stem, ‘ze voelen zich vreemd in al dat licht,
in al die zon.... Heb je nooit gezien hoe vreemd seringen kunnen staan in een volle
zon?’ En droomerig zei ze: ‘ze zijn van nature stil en weemoedig, ze buigen, kijk
eens, ze zijn niet trotsch, niet toomloos, stil als de maan en de nacht, stil in de bleeke
blaren. Ze staan daar in dat wit, uit haar sfeer gerukt. Nu zijn ze bleek, dat kan niet
anders. Hoe wonderlijk, vreemd in de zon....’
Niemand zei iets. In die stilte werd aan de deur getikt en de schilder kwam binnen,
ging naar tante M a r g r e e t , maar liet zijn blikken gaan van T r u u s naar E v a en
van E v a naar T r u u s , zei haastig goedendag, boog en keek toen weer naar E v a
met zijn scherpziende, klare blauwe oogen. ‘Die moest het gezegd hebben’ dacht
hij, ‘niet de andere’.
‘Ik was verdwenen’ begon hij met een fljn lachje, ‘maar 'k zag van uit het raam
een schijntje van de korenvelden aan 't eind van den tuin. Toen ben ik maar even 't
raam uitgesprongen en wilde op dezelfde manier terug, maar 'k hoorde hier stemmen
en toen kwam ik natuurlijk langs een fatsoenlijker weg.’
‘U mag anders gerust door 't raam komen’, zei E v a met onbedwingbare pret. ‘Ik
ben ook net zoo binnengekomen.’ Samen hadden ze pret, tante en T r u u s stonden
er bij en er buiten.
Tante M a r g r e e t zei iets over de seringen, iets dergelijks als E v a gezegd had.
E g b e r t O l t h u y s fronste even

Onze Eeuw. Jaargang 3

693
de wenkbrauwen en zeide niets, stond met de handen in zijn zakken naar zijn werk
te kijken.
‘Ja,’ zei hij toen. En E v a hoorde, dat het geen antwoord aan tante M a r g r e e t
was, 't was antwoord aan zich zelf. Hij knikte. ‘Ook weer tegen zich zelf’, dacht
E v a , ‘'k vind je nog al vermakelijk.’
Hij streek met zijn hand over 't korte, donker, bruine haar. ‘Nu denk je over iets,’
constateerde E v a en tegelijk dacht ze: ‘de trek om je mond is ferm, je staat me aan.’
‘Dan zal ik 't ding weer maar meenemen.’
‘Hè!’ zei E v a onwillekeurig.
Hij keerde zich verrast om, op zijn gezicht zag men, dat er een zachte gedachte
door hem heenging. ‘Ik kan het nog wel laten staan,’ zei hij, haar uit de schaduw
glanzende oogen zoekende met zijn opene, klare.
‘Dank u,’ zei ze eenvoudig.
E g b e r t O l t h u y s ging heen met tante en T r u u s , E v a bleef alleen voor de
seringen en dacht aan den lentedag, dat vader stierf en aan de seringen op zijn doodbed
en aan den avond, dat ze 't heimwee had voelen versterven in verten, zij staarde onder
de seringen in den lentewind. De weemoedige, stil-buigende seringen! En door haar
mijmeringen heen klonk een stem, de herinnering van een stem.... van wie was ze?
Ze luisterde: ‘ik kan het nog wel laten staan.’ Hoe kwam ze aan zoo'n sterken indruk
van O l t h u y s ' stem, dacht ze vluchtig. Ze peinsde weer voort. Toch was het gebeurd
voor haar en toch was het gebeurd voor hem. Maar hij wist het niet en zij wist het
niet. Daarom zat zij voor de seringen en mijmerde blijde en droeve mijmeringen;
daarom liep hij door 't koren, golvend over den golvenden grond, en dacht aan den
indruk, dien zij kreeg van zijn schilderijtje. Daarom ook werd hij 's nachts ineens
klaar wakker en zag een paar oogen glanzend uit een schaduw. Die oogen, die oogen,
wáar had hij ze gezien? Van 't meisje, dat sprak over de seringen. Die oogen maakten
hem wakker en hij zag lijn voor lijn haar heele gezichtje. Toen sliep hij weer in, maar
den volgenden ochtend schilderde hij haar heelemaal uit zijn hoofd.
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Want 't was gebeurd voor hem en voor haar. Ze zagen elkaar in geen jaar, hij was
teruggegaan naar de stad, waar hij woonde, zonder haar nog te gaan zien en geen
van beiden vond het heel erg, want ze wisten immers niet... En toen 't weer zomer
was, toen kwam hij mee met den zomer en op een Juni-avond ontmoetten ze elkaar,
avond van een stilte, een ademloosheid als van een biddende. En toen E g b e r t den
volgenden morgen schilderijen uitzocht, die hij zou exposeeren, toen stond hij met
haar portret in de hand en borg 't weer weg, toen stond hij met de seringen in de hand
en borg ze ook weer weg. Hij vroeg zich af, waarom hij het deed en hij antwoordde
zich, dat het niet prettig voor E v a zou zijn tentoongesteld te worden en - maar de
seringen dan? Nu ja, dat...., hij wist het niet.
't Ging vanzelf: ze werden onafscheidelijk. Hij nam haar mee naar zijn atelier, ze
ging mee op de tochten, ondernomen naar de plekjes, die hij schilderen wilde en hun
harten waren zalig als de zomer, samen stil zittend, samen werkend, samen zoekend,
samen dwalend. 't Ging eenvoudig, van zelf. Tante M a r g r e e t maakte opmerkingen:
de menschen....
‘Daar kan ik me niet mee ophouden, dan heb ik geen leven meer,’ had E v a gezegd.
Toen berouwvol:
‘Tante, is 't naar voor u?’
‘Ik vind er niets in, maar...
Dan is 't ook uit.’
‘Maar je zult er onaangenaamheden door ondervinden, menschen zijn dikwijls
zoo koud.’
‘'k Zal de menschen afwachten!’ zei E v a zoo trotsch als ooit.
En dienzelfden dag bracht ze hem naar haar kamer, om 't uitzicht te bewonderen.
‘Dat is geen jonge meisjeskamer!’ riep B e r t verbaasd.
‘Zoo was vaders kamer,’ zei E v a zacht. Maar ze vertelde niet, dat er toch een
verschil was: hier hing moeders portret, dat had vader nooit vóór de oogen willen
hebben.
E g b e r t O l t h u y s zag haar aan.
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‘Dat is trouw,’ zei hij. Zij glimlachte stil. Hij ging uit 't raam hangen, zij stond op
zijde. Nog altijd die beweging, die breede golven over breede golven, maar 't koren
was matgoud geworden en de zware boomenrij zoo donker als de diepten van den
zomer en zoo stralend als de lichte zalen van den zomer.
't Licht schalde hen tegemoet. Jasmijngeur kwam sierlijk langzaam, hooigeur vlug
en fijn over de lucht ook hen, hen tegemoet. En de vogels kwamen hen tegemoet, de
lijsters en de merels, met blij gefluit en met tonen, die uit de diepten kwamen, de
diepten van den zomer, die diepten van geluk zijn. En terwijl E g b e r t O l t h u y s
naar buiten staarde, voelde hij ineens, dat die vrouw naast hem de ééne was. Uit het
raam hangend lag hij te worstelen met zijn ontroering en hij durfde niet bewegen,
want hij had groote tranen in zijn oogen en hij wilde niet, dat zij zijn tranen zag. En
toen hij even 't hoofd omwendde met kalme oogen nu, toen zag hij haar in de verte
kijken, niet naar hem en hij begreep het: niet wakker maken met een schok, mooi
zou 't zijn, als ze van zelf ontwaakte. En hij had een stillen wensch, dat hij 't
ontwakings-oogenblik zien mocht.
Hij stond nu, net als anders, in de kamer en ze stonden tegenover elkaar.
‘Weet je wat ik dacht?’ vroeg ze droomerig.
Hij wachtte.
‘'t Was juist of er geen grenzen waren.’
Hij luisterde.
‘Of ik nu alles juist zou waardeeren, het goede en het slechte, het leelijke en het
mooie; of ik nu zou mogen oordeelen.’
Hij durfde haar niet meer aanzien, hij keek maar naar 't matgoud van de
korenvelden.
‘Weet je,’ ging ze voort, ‘ik was gisteren zoo verdrietig, ik las een boek over, dat
ik drie jaar geleden ook las, dat boek had ik niet gewaardeerd naar zijn waarde. En
dat benauwde me, want 'k had eens stijf mijn meening er over volgehouden. Om uit
die benauwenis te komen ging
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ik lezen in een, dat ik onomstootelijk mooi had gevonden en nog wel mooi vinden
zou. En 'k vond het niet meer mooi. Wie zegt, hoe ik 't over een paar jaar vinden zal.
Toen ben ik gaan denken aan je schilderijen en 'k bedacht, dat ik ze voor een groot
deel zoo mooi vind, omdat ik vriendschap voor je voel. En 'k werd hoe langer hoe
benauwder over mijn oordeel en 'k vond de grenzen van 't leven zoo eng, en mijn
geest zoo eng. Dat oordeelen, we kunnen 't maar niet laten. Maar nu door al dat licht
en door... door... ik weet niet wat, maar 't is nabij, als we naar de natuur zien, nu mag
ik oordeelen, fout desnoods, maar nooit slecht - slecht voor mezelf en een ander.’
‘Omdat je een schemer zag van de schoonheid.’
‘Ja,’ zei ze licht.
B e r t zei: ‘ik heb wel eens gewenscht, niemand lief te hebben, 'k heb geen tradities
van personen of dingen meer geduld, die maar onzuiver maakten, 'k heb mijn hart
zoo koel willen maken als mijn hoofd, dan pas zou de zuiverheid komen. Maar ik
kon niet. Niemand kan. 't Is een grens van 't leven.’
Over beiden kwam heimwee.
‘En wat zouden we alleen zijn,’ zei E v a zacht.
Hij trilde even.
‘Ja, wat zouden we alleen zijn met ons koel hart; dat zou de pijn zijn, veroorzaakt
door met geweld te willen botsen tegen de grens aan.’
Heimwee.

V.
Alweer levensgrenzen.
Hij stond in den tuin en wenkte met een opgetogen gezicht, dat E v a komen moest,
weg van haar kamer naar buiten. In een oogwenk was ze bij hem in de fijne lucht
van een dag, vroeg in November.
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‘Schaam je je niet verschrikkelijk, dat je daar op je kamer zit te suffen met zulk een
weer!’
‘Wat een voorbarigheid! 'k zat te werken.’
‘Werken! Als je vandaag een boek in je handen neemt, bega je een oneerbiedigheid
aan de natuur. Weet je wel, dat het, “summer of all Saints” is? Gauw, ga je hoed
halen.’
‘'k Denk er niet over: als 't zomer is, hoef ik geen hoed op. 't Halen duurt me te
lang.’
‘Ja maar, dit is een ideale zomer zonder pufwarmte.
Wacht, hier een pet.... in mijn zak. Zet die maar op.’
E v a zette een eenigszins verfrommelde pet op.
‘Nu vooruit B e r t !’
‘Je ziet er een beetje wonderlijk uit, maar enfin.’
‘Niet naar 't bosch, anders ga ik alle boomen op zij duwen: 'k wil ver zien.’
Ze liepen stevig door.
‘Zeg, daar zit vaart in ons’ zei E v a .
‘Schei uit, 't weer stijgt me naar mijn hoofd.’ En hij liet als een kwajongen zijn
slappen hoed in de lucht opcirkelen en ving dien weer op en gooide weer.
‘Verzin eens een spelletje, waar ik ook aan mee kan doen.’
‘Zeg 't maar....’
‘Om 't hardst loopen!’ riep ze proestend.
‘Goed, pas op. Wie 't eerst boven is.’
En ze renden.
‘Ik kom er!’ hijgde E v a .
‘Je zou wel willen,’ hijgde hij terug.
Zij was zoo licht en vlug, ze hield hem gemakkelijk bij, maar hij won het toch en
hij zag haar aankomen zoo vol leven en beweging, zoo prachtig van levensgenot,
zoo uitgelaten vroolijk, zoo schuimend dwaas. Ze stonden boven op den heuvel, die
naar alle kanten wegglooide, ze stonden onder den hemel in den fijnen, lichten
Novemberdag.
‘Nu schaam ik me toch een beetje,’ zeide ze rond zich kijkend, en hij gedempt:
‘We mogen niet meer dwaas zijn.’
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Allerheiligen-zomer: de stille hemel was licht blauw en had weeke, donzige wolkjes
van vaag geel en vaag donker-grijs en soms de zwarte stip van een kraai; de stille
nevels waren zoo licht wit, als 't ijle gewaad van ‘hangwiekende’ engelen; de stille
boomen hadden lichte geelgroene blaren, of 't een lentewaas was; in de stille landen
ontsproten de lichte sprieten van 't winterkoren; over de donkere aarde sponnen stil
de lichte herfstdraden sprookjes; stil stonden de lichte maandrozen, stil en licht, stil
en licht, licht als de lente, maar stil als de dood, als verleden....
E v a legde haar hand op B e r t 's arm, en starend in de verten met wijd open oogen,
met de andere hand een vaag, fijn beweginkje makend, om aan te wijzen, wat niet
aan te wijzen was, zeide ze: ‘de heiligen dalen, omhuld van wazen, - daarom is 't zoo
stil in hemel en op aarde... daarom vergeet alles te sterven.’
Hij stond roerloos, zag haar even aan. Haar gelaat glansde van onder de
verfrommelde pet, alles aan haar leefde, ze stond te leven. Zacht voelde hij haar hand
op zijn arm. En zij, ineens weer bewust, nam die hand langzaam weg. En langzaam
liepen ze terug. Zijn droomen en gedachten omgaven haar, zij voelde het, bijna wist
ze. Bij 't afscheid nemen gaf hij haar een hand, wat hij anders zelden deed. Het trof
haar niet, het sprak van zelf, ook, dat hij haar hand lang vasthield. Haar oogen staarden
nog terug en E v a werd weemoedig; zou 't ooit nog zóó mooi worden... Hij ging
heen, ze zag hem na en toen wist ze, wat er gebeurd was den dag van hun ontmoeten.
Ze wilde stil naar haar kamer gaan. Maar tante wachtte haar in agitatie. E v a sloot
even de oogen: de overgang was zoo plomp.
F i e t j e de meid deed avondwandelingen met den meisjes-registreerder, men was
tante komen waarschuwen, tante had een scène gemaakt, het meisje was brutaal
geworden en nu huilde tante M a r g r e e t van zenuwachtigheid.
‘Ga jij nu eens naar haar toe, E v a .’ 't Wonderlijke van dat verzoek sprong E v a
niet dadelijk in 't oog, omdat ze angst voelde voor 't meisje en in haar angst doen,
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handelen wilde. E v a ging naar de keuken en begon heel zacht. Ze kreeg geen
antwoord. Ze begon dringender. 't Meisje liet alles langs zich afglijden.
‘Weet je moeder het?’
‘Ja.’
‘Vindt die het dan goed?’
‘Wel ja, men moet wat hebben als men jong is, zegt ze.’
E v a rilde en zei: ‘maar dan schijnt ze toch niet te gelooven, dat hij 't meent,
F i e t j e .’
't Meisje stoof op. ‘'t Kan me niets schelen, wat moeder gelooft, als ik 't maar
geloof.’
E v a kreeg bijna tranen in de oogen: ze hield van hem en.... zij, E v a , wist nu,
wat dat was. E v a stond wanhopig, ze moest het dan nu maar ronduit zeggen, vond
ze: ‘Weet je dan niet, hoe hij hier bekend staat?’
F i e t j e keek haar minachtend aan.
‘'k Zou maar niet zoo'n drukte maken over een ander. U loopt zelf den ganschen
dag met dien schilder rond, dat de menschen er schande over spreken, u net zoo goed
als ik. En dat is uw eerste niet, net zoo min als ik van hem. 'k Weet het precies. 'k
Zou maar geen wijze lessen uitdeelen, als ik ze zelf nog zoo noodig had.’
En 't meisje ging kalm aardappelen opzetten.
E v a ging doodsbleek heen, of alles vertrapt was in haar. Ze zat op haar kamer te
steunen - om de heilige liefde van haar hart, waar tegen geschopt was, als tegen een
vuil ding; en in angst om een verleden, dat ze vergeten was, zoo'n verleden, dat nooit
goed dood is; en om haar bedoeling.
't Was toch zoo'n goede bedoeling!
Ze dacht aan B e r t en er kwam rust in haar denken. Ze zou naar hem toegaan,
alles vertellen, alles, zooals men maar ééns een eigen geschiedenis vertelt. Ze keek
met een langen blik naar de seringen, die nu op haar kamer hingen. E v a trok haar
mantel aan, zette een hoed op en daar plotseling kwam de aarzeling. Als ze hem ging
vertellen van haar leven, zooals ze wilde, als ze vertelde van 't gebeurde met F i e t j e ,
dan zou hij het immers weten,
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dan zou hij immers begrijpen, dat ze zóó slechts vertelde aan één. Als ze nu maar
wist, dat het ook gebeurd was voor hem, wist, zonder dat hij 't gezegd had, dan, ja
dan... Maar nu - ‘een vrouw biedt zich niet aan’, zei ze met een energieke beweging
haar mantel uittrekkend, ‘dan moet ik maar alleen vechten.’ E v a keek naar buiten:
‘Allerheiligen zomer,’ zeide ze weemoedig.
Den volgenden dag kwam E g b e r t O l t h u y s met blijde stappen en een blij
gezicht de kamer in, waar E v a en tante M a r g r e e t zaten. E v a was niet vroolijk,
dat zag hij dadelijk, maar hij kon niets vragen om tante en waarom stelde ze hem
niet voor, te gaan wandelen en waarom verzon ze niet iets, waardoor ze samen konden
weggaan naar haar eigen kamer? 't Werd een gedwongen gesprek.
‘Waar is T r u u s ?’ vroeg hij.
‘Natuurlijk in beslag genomen door den dokter’ zei tante Margreet en ze
glimlachten alle drie.
‘Vandaag heeft hij haar gevraagd,’ zei E v a .
B e r t zag een blos op haar wangen en sprong bijna van zijn stoel op: zou zij 't
weten, net als hij? Tante werd weggeroepen. ‘Gelukkig,’ dacht hij. 't Was stil in de
kamer. Als ze 't nu wist, dan was 't daarom, dat ze niet alleen met hem wilde zijn
door haar eigen toedoen, dat was het. Dan wachtte ze, dan wachtte ze, tot ze ook wist
van hem. Maar haar gezicht stond zoo strak, hij kon 't maar niet te weten komen. 't
Was benauwend stil.
‘Waar denk je aan?’ vroeg hij eindelijk vrij onbeholpen.
‘Aan van alles, aan zooveel,’ antwoordde ze moe.
‘Kan je niet wat vertellen?’
‘Ik dacht er aan,’ zeide ze langzaam, ‘wat armzalige bedoelingen wij menschen
hebben.’
‘Ja,’ zeide hij uit het veld geslagen. Hoe kwam ze daar nu ineens aan. Toen, zich
dwingend in haar gedachtengang, zeide hij: ‘In onze bedoelingen voelen we de
grenzen van 't leven nog meer dan in ons oordeel.’
‘De grenzen benauwen me.’
‘O mij niet,’ zeide B e r t quasi luchtig. ‘Ik heb zoo'n vijftiende-eeuwsch gevoel
over me tegenwoordig, net of ik in
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een cel zit als scouwer, waar ik zoo nu en dan maar eens uitkom, om in de cellen van
anderen te kijken, of te dwalen door de kloostergangen van de wereld. Eng zoo'n
cel! maar stroomen gedachten breken er uit in 't onbegrensde, we denken, we zien.
Daar zijn geen muren meer, 't onbegrensde breekt ook naar binnen bij ons, 't is een
eeuwige wisseling. Die cel benauwt niet, ons leven benauwt niet, wij benauwen ons
over 't leven. 't Onbegrensde is nabij.’
Zijn luchtige toon was ernstig geworden.
‘Hoe heb je dit alles geweten?’
‘Door niet tegen de muren op te rennen uit angst. We moeten niet bang zijn. We
moesten wat stiller zijn met ons zelf. We moesten wat meer durven.’
Zijn stem klonk rustig over de bewogen wateren van haar ziel en ze werden stil.
En ze glimlachte, want ze wist nu, waarheen 't heimwee gaat en waarom het is.
Toen kwam tante weer binnen.

VI.
Gewond.
B e r t was wanhopig, een heele maand was hij wanhopig, want hij zag E v a niet
anders dan omringd door menschen en drukte, aangevoerd door T r u u s ' verloving.
T r u u s was lichter en liever dan ooit. E v a bemerkte, dat zij nu eigenlijk weer
inderdaad aandacht ging schenken aan 't zusje, dat ze vergeten was door B e r t en zijn vriendschap, dat het weer meer haar denken in beslag nam dan in de laatste
maanden van oppervlakkig vriendschappelijken omgang. E v a zag haar als gedragen,
als een kind, dat over alles heen geholpen wordt en den man naast haar, een
carrière-makend mensch, die sterk en kalm alleen is, sterk en kalm zijn ellebogen
gebruikt in 't wereldgedrang, geen hulp van een vrouw noodig heeft, haar 't liefst
maar zag, zooals T r u u s was: lief en licht en aanhankelijk. E v a
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noemde hem innerlijk nooit anders dan ‘de meerdere’. Maar T r u u s was gelukkig
en daarom hield E v a van den ‘meerdere.’
Onder al die menschen was E v a teruggetrokken tegen B e r t , B e r t tegen haar,
toch kwam hij telkens weer, B e r t , die altijd weer vergat, dat men ellebogen kan
gebruiken, om menschen op zij te duwen.
‘Houdt daar nu eens een vijftiende-eeuwsch gevoel bij’, zeide ze lachend tegen
B e r t , toen ze eens samen gevlucht waren in de vensterbank en de kamer vol
menschen overzagen.
‘'k Ben blij, dat ik weer eens een verstandig woord van je hoor!’
Ze lachte om zijn brommig gezicht.
‘Goed, dat je 't ook eens moeilijk hebt, je hebt het zoo geleidelijk gehad je heele
leven, kalm en geleidelijk ontwikkeld heb je je zelf.’
‘Ja,’ zeide B e r t peinzend, ‘ik heb geen uiterlijke geschiedenis.’
Hij gooide zijn hoofd achterover. ‘Maar dat is 't wonderlijke, als 't leven niet naar
ons komt, dan gaan wij naar 't leven en zeggen: hier ben ik. Daar komt een tijd voor
karakters als 't onze, dat we uit het geleidelijke wegloopen, zoo hard we kunnen.’
‘There was a child, went forth’....
‘And every thing became part of that child.’ En daar kwam een glorievolle blik
van uit haar beschaduwde oogen naar hem en hij zag het en zij zag, dat hij het zag.
Zoo beleden ze elkaar hun liefde.
Den volgenden dag was hij er weer en ze zag de blijdschap van zijn blik; toch
gleed er telkens een gedachte over zijn gezicht aan iets, dat hem hinderde, neen het
deed hem verdriet, ze wist het, hij hàd verdriet. Ze lag 's nachts wakker, omdat hij
verdriet had en 's morgens zoo vlug mogelijk ging ze stilletjes weg, ze moesten haar
dan thuis maar missen; de logés, kostschoolvriendinnen van T r u u s en kennissen
van den meerdere, moesten hun fortuin maar zoeken, - B e r t had immers verdriet.
Ze klopte bij hem
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aan. ‘Binnen’ riep zijn stem. Op dien klank had ze gewacht als op een liefkoozing.
Daar stond ze in den frisschen stroom van de open deur. B e r t vloog op, zijn stoel
omgooiend. Hij strekte zijn beide handen uit, zij de hare.
‘Ik kom, want je hadt gisteren verdriet,’ zeide ze zacht en aarzelend.
En 't werd hen beiden in den donkeren dag van December een zomersche zaligheid.
‘Wat was er toch eigenlijk,’ vroeg ze, toen zij van hem wegging.
‘Dat heeft nu niets meer te beduiden; iemand had me maar even op mijn ziel
getrapt. 'k Voel het niet meer - door jou.’
E v a ging heen, op straat keek ze nog om naar zijn raam, waar hij stil stond. Bij
zich zelf dacht ze: ‘Je houdt van me, nu moet ik wel van me zelf gaan houden.’ En
B e r t zat, toen hij haar niet meer zag, vóór 't portret, geschilderd na hun eerste
ontmoeting: ‘ik vind je zoo prachtig’ fluisterde hij.
E v a liep door de straten, vaal van den Decembermorgen, de stille dorpsstraten.
Een paar kinderen keken haar oplettend aan met groote oogen. E v a glimlachte: daar
ging iets van haar uit, een warmte, een licht in kou en vaalheid en daarom keken die
kinderen zoo en knikten uit zich zelf en daarom riep een oud mannetje met kleine
bruine oogjes in oogleden, die een spleet vormden, met een bruin-geel gerimpeld
gezicht en haastige, oude beentjes: ‘God zegen je, juffie!’ En daarom vond ze alle
menschen, die ze tegenkwam, even best en goed en daarom wisselde ze een blik van
verstandhouding met een werkman, die tegen een andere, beladen met in elkaar
geschoven manden, vroolijk riep: ‘zeg, draag je de heele wereld op je rug!’ De wereld
was toch best om in te leven!
E v a kwam thuis, 't vuur knetterde in de kamer. Aardig en warm toch, zoo'n vuur!
Ze ging er bij zitten; ergens bij 't raam zaten T r u u s en haar meerdere; ergens in
een canapé-hoek zat een logé, buiten haar sfeer; niets raakte haar, zij was en B e r t
was, de rest van 't mensch-
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dom dwaalde ergens om hen heen. Daar scheurde een woord de ijlte, die om haar
geweven was, een naam - Vo r d e r s .
‘Ja,’ hoorde ze T r u u s zeggen, ‘vroeger woonde hij hier.’
‘Hij liep bij mij groen. Een goeie kerel! Jammer, dat het zoo raar met hem geloopen
is.’
E v a kromp ineen.
‘Wat doet hij dan?’
‘Hij is soms een maand of wat aan den rol, gaat dan weer voor een poos aan 't
werk en dan is 't weer mis. Zijn vader heeft nog al geduld met hem, dat helpt iets.
Maar een goed dokter wordt hij nooit, dat begrijp je: wie wil een dokter hebben, die
zoo nu en dan eens absent is.’
‘Misschien betert hij zich, als hij gevestigd is.’
‘'k Weet niet. 't Is, of er iets in hem kapot is. Hij moet eens gezegd hebben: “er is
met mij gespeeld, 'k zie niet in, waarom ik nu ook niet een beetje spelen zou met
alles, wat me maar voorkomt”; ook al weer de een of andere juffrouw, die dit op haar
geweten heeft!’
E v a zat wit en onbewegelijk; ze sloot de oogen en zag zich vallen, al maar vallen,
vallen, God wist waarheen.
T r u u s ging voor de koffie zorgen. Hoe wonderlijk nu koffie drinken! ze stond
op met de gedachte hoe gelukkig het is, dat een mensch instinct heeft, als hij niet
meer denken kan. Dat was de laatste gedachte, toen handelde ze naar het instinct,
dat ze gezegend had en deed en praatte. O ze praatte, den ochtend, den middag praatte
ze door en weg, tot halverwegen den avond. Toen kon ze niet meer.
‘Tante M a r g r e e t , 'k heb zoo'n hoofdpijn, 'k ga naar bed.’
In de gang kwam ze F i e t j e tegen met bloemen.
‘Van mijnheer O l t h u y s ,’ zei 't meisje.
Kerstrozen! Ze keek er even naar, toen naar F i e t j e , die wachtte. En F i e t j e
sloeg de handen voor 't gezicht en slingerde het haar toe: ‘God, waarom was U het,
die me waarschuwde, een ander zou ik misschien geloofd

Onze Eeuw. Jaargang 3

705
hebben, - of als ik u nog had kunnen gelooven - als vroeger - toen ik hier pas was.’
E v a zeide niets, ging moeilijk de trap op, in haar hand de witte bloemen, die hij,
B e r t , zoo lief had, waar ze hem eens de sage van verteld had, die hij daarna
geschilderd had te midden van de doornen, te midden van kou en vaalheid, wit en
blank, toch bloeiend. E v a stond op haar kamer. De maan was gekomen en flonkerde
op de ijsbloemen der ruiten; sterbloemen en varens in sprookjes blauwen schijn, een
Noorsche sage, een stil verhaal. E v a stond er vóór en legde haar wang streelend op
de bloemen in haar hand. ‘Ze moeten in water staan,’ dacht ze, ‘anders gaan ze dood,
ik wil ze niet dood maken. Ze brengen geluk aan, ik durf haar niet dood maken.’ Ze
meende het heel ernstig, De bloemen stonden nu in het blauwe licht van de
wintermaan, waar ze in hoorden, dacht E v a , de maan van den kerstnacht. Want in
kerstnacht zijn ze geboren, te midden van kale struiken, vervloekte struiken, gedoemd
om alleen doornen te dragen, sedert ze Jezus kroonden. Maar Jezus had meelij met
de doornen, vervloekt om zijnentwil; toen werden de kerstrozen tot leven geroepen
in den kerstnacht. Daarom zijn ze draagsters van meelij en brengen zegen aan.
Klaar en helder dacht E v a aan de oude sage.
Zegen aanbrengen! Was het haar noodlot zegen te verstoren? Ze kromp in elkaar
op den grond, haar lippen openden zich als voor een klacht, maar de klacht zat te
diep in 't hart. Uren lag ze in kou en ellende. Toen vloog ze op, want ze hoorde tante
de trap opkomen; snel draaide E v a de deuren op slot, die van haar slaapkamer,
uitloopend in de zitkamer, 't eerst. Tante morrelde aan 't slot en ging toen weer heen.
Versuft keek E v a om zich heen. Naar bed gaan? waarom - zich uitkleeden? waarom.
Slapen? zou ze nooit meer. Ze wankelde. Ze ging op een stoel liggen en voelde ineens
hoe ijskoud ze was. Sleepend stond ze weer op, haalde een reisdeken voor den dag
en ging weer liggen, stil in de kamer, die donker werd, want de maan scheen niet
meer door de beijsde ruiten.
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Ze lag te turen in den nacht, nauwelijks wetend, hoe ze gewond was. Ze zag T r u u s ,
vallend op het ijs, ze zag Vo r d e r s , den beleedigde, ze zag vader's sterfbed en den
eenzamen traan uit zijn oogen, ze zag F i e t j e , die niet in haar geloofde. En daarna
zag ze een vurig rad, dat al maar door wentelde en wentelend voortvloog, verbrijzelde,
verzengde, en ze zag een paard dat holde en vertrapte, en heksenoogen zag ze, die
kwaad brengen, alleen door hun blik. Heksenoogen, heksenoogen. Ze greep in
doodsangst naar de leuning van den stoel. Ze durfde niet roepen: zoo'n opschudding
zou 't zijn en geen opschudding, om Godswil, geen opschudding.
Zoo gewond was ze, dat ze niet meer durfde leven. Als 't nu maar nacht bleef!
maar 't zou morgen worden en B e r t zou komen. B e r t ! Die mocht niet komen,
mocht niet, ze wilde hem niet zien, hij zou praten van geluk en dat kon toch niet,
geluk, dat mocht toch niet. Geen geluk, geen geluk, dat zou ze niet dragen kunnen.
Rampzalig zijn, heelemaal rampzalig zijn, dat was 't eenige wat ze dragen kon;
branden in een hel, desnoods, maar geen geluk. Gelukkig - met schuld, dat zou
krankzinnig maken. En B e r t , waarom zou hij nu gelukkig zijn door haar, zij, die
levens verwoestte, stukken leven. Als ze bij hem bleef, zou zij immers zijn leven
ook laten vallen, 't breken. Zij durfde zijn leven niet aanvaarden en ze durfde niet
gelukkig zijn; E v a vond, dat ze niet mocht. Want waarin E v a gewond was, dat
was in haar gevoel van menschelijke verantwoordelijkheid. Daarom lag ze te ijlen
in den nacht over een schuld, die gedrochtelijke afmetingen aannam, als een vurige
draak.
Star ging ze zien op één ding: breken met B e r t . En den heelen nacht verder
staarde ze er op; breken met B e r t om zijn bestwil, 's morgens staarde ze er nog op.
Straks zou hij komen en dan zou ze breken.
's Middags kwam hij, vloog de trap op naar haar kamer, stralend, lachend. De lach
verstierf, de straal doofde uit, want daar stond ze, rechtop, bleek met een diepe
schaduw over de oogen.
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‘E v a ’ zei hij in angst, ging naar haar toe, wilde haar in zijn armen nemen. Ze maakte
een gebaar, dat hem afwees, een afstand zette tusschen hem en haar.
‘Je moet weggaan,’ zeide ze koud.
‘Weggaan!’ Onzinnige gedachten vlogen hem door 't hoofd.
‘'k Heb me toch niet vergist’ zei hij duizelend.
‘Ja wel, - in mij.’ Hij keek haar verwezen aan.
‘'t Is beter, dat je weggaat, ik maak je ongelukkig.’
‘Dat kan niet’ zei hij vast.
‘Weet je dan alles van me?’
‘Ik geloof alles van je....’
‘Je moet niet in me gelooven. Ik mag niet gelukkig zijn, en 'k zal jou ook rampzalig
maken.’
‘Je ijlt.’
‘Neen,’ zeide ze beslist.
‘Maar wat heb je gedaan.’
‘'t Ergste wat een vrouw doen kan, - gespeeld.’
‘Met wie,’ vroeg hij wild.
Ze maakte weer dat afwijzend gebaar.
‘'t Is niet waar,’ zei hij wanhopig.
‘Zou ik daar nu gekheid over maken, waarom zou ik 't zeggen, als 't niet zoo was.
Maar ik wil jou redden....’
Toen vielen zijn armen slap neer. De strijd was wanhopend verward en verwarrend,
de strijd met een gewonde, wild van pijn. Maar E g b e r t O l t h u y s wist ook niets
van dat arme gewonde geestvermogen in haar, anders zou hij haar stil naar zich
toegetrokken hebben en 't verpleegd hebben tot het weer natuurlijk en gezond was.
Hij zou haar gedwongen hebben met zijn rust, niet op te vliegen tegen de grenzen
van 't leven, de menschelijke bedoelingen. Maar hij wist het niet en nu dacht hij: zij,
zij zoo'n vrouw met geen hart en per ongeluk artisticiteit, zij, zij. En nu een vleugje
wroeging.... nu het te laat is.... voor hem. Zoo'n ellendig vleugje berouw, omdat ze
voor hem door wie weet wat iets meer voelde dan voor een ander. E g b e r t
O l t h u y s stond hartbrekend te lijden, zonder een woord. E g b e r t O l t h u y s greep
naar zijn hoed, die
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zoo vroolijk neergeslingerd was bij 't binnen komen.
E v a stond met de handen voor den mond, om niet te gillen, te luisteren, hoe hij
zacht de trap af ging, tred voor tred en iedere tred was een tred op 't hart. De voordeur
viel dicht - de genadeslag. Tante M a r g r e e t kwam binnen met een vragenden blik:
O l t h u y s was zoo vreemd weggegaan.
‘Hij is weg, hij houdt van me, 'k heb hem bedankt, spreek er nooit meer over’, zei
E v a snel achter elkaar. Tante M a r g r e e t wilde wat zeggen.
‘Vraagt u of T r u u s even hier komt?’ Ziezoo tante was weg en T r u u s kwam,
een beetje schuchter, met tranen in de oogen.
‘E v a !’
Zwak strekte E v a de handen uit naar T r u u s , wie ze niets van de waarheid
vertellen zou, maar die ze toch bij zich wilde hebben, omdat T r u u s 't eenige eigen
was, dat ze bezat. Dat hart met zijn traditie!.... E v a legde haar hoofd op T r u u s '
schouder en T r u u s hield haar zwijgend omvat. En die zwijgende sympathie deed
het: E v a ging schreien, niet woest en wild; maar doodsdroevig zwak en moe, tot ze
uitgeput was. ‘Breng me naar bed’, zeide ze klagend. En T r u u s hielp zonder vragen,
innerlijk vol vragen. Ze sloot de gordijnen. ‘Als voor een doode’ dacht E v a , toen
verloor ze 't besef. Toen ze weer de oogen opsloeg, dacht ze, dat er een paar minuten
verloopen waren en - 't was al avond geworden, uren waren voorbijgegaan. Er brandde
een klein lichtje, dat had T r u u s zeker gebracht. In huis was 't stil. ‘Voor mij,’ dacht
ze. Ze lag onbewegelijk. Maar plotseling zat ze overeind en luisterde: daar floot een
trein. Dichtbij ging hij door een vallei, ze hoorde het doffe gerol over de rails. ‘Daar
gaat hij weg’ kermde ze.
Inderdaad zat B e r t O l t h u y s in den trein, vluchtte weg, om tot klaarheid te
komen, zat te probeeren haar te verachten, kon het niet. Zijn lichaam zoo willoos als
een postpakket in een ander deel van den trein, zijn ziel zoo worstelend met zijn
gevoel en zijn weten. En 't ééne, dat
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hij weten moest, dat wist hij niet: de wonde, verkregen in angstig loopen tegen de
grens van 't leven.

VII.
Gebarsten.
E v a lag uiterlijk stil te bed dagen lang. Maar ze zag en hoorde vreemde dingen door
de koorts, gevolg van den nacht in kou en ellende doorgebracht. Maar bovenuit
zweefde een klaarheid, dat ze niet hardop zeggen moest, wat ze hoorde en zag, want
tante en T r u u s zouden zoo schrikken, denken, dat ze erg ziek was, omdat ze ijlde.
't Begon weer met het paard, dat holde en trapte. Maar langzamerhand werd het
een paard, dat al maar voort werd gejaagd en niet kon, heusch niet vooruit kon, viel,
steigerde en ten slotte viel, viel in de diepten. Dat beeld kwam telkens terug en den
meesten angst kreeg ze voor 't vallen in de diepten. Want dan greep het paard zoo
hulpeloos met zijn voorpooten, die niet grijpen kunnen als menschenhanden en dat
was heel akelig. En als 't paard ettelijke keeren gevallen was, dan ging ze verzen
opzeggen: ‘O poësie, hoe liefelick is Uw tred!’ dat vooral hoorde ze van begin tot
het einde. En soms hoorde ze muziek, zooals T r u u s wel speelde: een andante van
B e e t h o v e n kwam telkens terug, heel zacht en gracievol en een van de fijne
Inventionen van B a c h . Die muziek was heerlijk, dan moest ze alleen maar luisteren.
Alleen de verzen, die ze zeggen moest, o dat zeggen, en dat zien van 't paard, dat
zien. Eens zag ze een rij van B e r t 's schilderijen: haar eigen portret, de seringen, de
kerstrozen, 't kleine roode huisje op den heuvel met de kleurige pannen.
Allerheiligen-zomer, een stuk van de rivier, bloeiende hei, een boschvijver,
zonsondergang in 't bosch vol sneeuw - ze zag de vlammen van de zon op de sneeuw.
Toen kreunde ze even hardop.
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Op een morgen wakker wordend waren alle beelden weg en nu kwam de verlammende
moeheid - ze kon bijna niet liggen van afmatting; als ze nu maar sliep, maar dood
was, maar nee, ze moest liggen. Vreemd langzaam kwam 't herstel, de dokter begreep
niets van dat langzame, maar zoo kwam toch de beterschap en eens op een kouden
dag laat in Januari mocht ze voor 't eerst naar haar studeerkamer, leunend op T r u u s .
Daar komend borg ze 't gezicht op T r u u s ' schouder.
‘Neem 't weg; toe toch!’ T r u u s begreep haar, ze schoof een stoel zóó, dat E v a
de seringen niet zag. Zwijgend haakte 't zusje de schilderijen af: er bleef een donkere
plek op 't behang. Haastig ging T r u u s naar haar eigen kamer, nam een plaat en
bedekte liefdevol de herinnering. Daarna ging ze bij E v a zitten, die terughuiverde
voor den kouden, starren dag, - zoo'n dag als die, waarop moeder gestorven was en in den kalen, grauwen tuin keek, op één punt, waar hij eens gestaan had met zijn
opgetogen gezicht. E v a sloot de oogen.
‘De tuin is zoo troosteloos,’ klaagde ze.
‘Willen we liever aan den voorkant gaan zitten?
‘Nee geen menschen,’ zeide E v a met afschuw.
T r u u s kreeg tranen in de oogen. E v a zag het.
‘Wil je voor me zingen?’ vroeg ze zacht.
T r u u s knikte. Dadelijk zeide E v a ; alsof 't klaar lag in haar geest: ‘van B r a h m s
“o Tod, wie wohl bist du.”’
T r u u s zong met haar zachte stem over het bittere en weldadige van den dood.
Ze had nog nooit zóó gezongen, want nu steunden E v a 's gedachten de hare. Het
lied was uit en T r u u s zag angstig om, of het niet al te treurig, niet al te vermoeiend
geweest was. Maar E v a zat te glimlachen van verlangen naar den weldadigen dood
en van 't weten, dat die toch eens komen moest ‘wie wohl, wie wohl bist du.’ Ze was
te moe om te denken, ze voelde alleen maar heimwee naar den dood; ze was immers
gewond in een geestvermogen. Ze kon niet meer, als B e r t gezegd had, zitten in de
cel van eigen leven in rechtstreeksche aanraking met het onbegrensde, dwalen door
de kruis-
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gangen, of de schemerige hallen der wereld, waarvan de wanden doorstroomd worden
van oneindigheid als van lichte lucht, waar 't heimwee in oplost. Er was een oogenblik,
dat ze 't bijna gekund had, dat zijn rustige stem haar den weg wees. En misschien als de wond heelde.... Nu voelde ze heimwee naar den dood, zacht bewegend
heimwee: ‘wie wohl, wie wohl bist du!’
En de wond was gezond genoeg, om te genezen uit zich zelf en de wond zou genezen.
Met de genezing kwam de hoop, nog gelukkig te kunnen zijn, 't nog te kunnen
aanvaarden, een leven, een geluk. Langzaam kwam het. 't Gedrochtelijke van haar
schuld week, ze kreeg normaler afmeting, heel langzaam in maanden, in een paar
jaar. En eens op een dag de twijfel: of 't niet beter was E g b e r t terug te roepen, alles
te vertellen, alles aan hem, die 't begrijpen zou. En op dienzelfden dag een gevoel
van vrede en berusting over 't noodlot der menschen: de levensgrenzen, over onze
goede, povere bedoelingen. Dat was het teeken van gezondheid.
Ze zat met de courant op haar knieën naar buiten te staren, 't papier dreigde aan
haar vingers te ontglippen, toen greep ze 't nog spoedig, zag er naar, pal op zijn naam.
Bevend zocht ze, wat er van hem gezegd werd. Een stuk over een tentoonstelling,
een enkel woord over een schilderij door hem ingezonden. Nu juist zijn naam, nu ze
dacht aan terugroepen, aan 't geluk, dat ze hem met goede bedoeling ontnomen had,
maar dat ze hem weer wilde geven. Dat was een teeken, die naam was een teeken,
dacht ze bijgeloovig. En 't stond plotseling met volle vastheid daar vóór haar: ze
mocht wèl gelukkig zijn, ze zou hem niet ongelukkig maken, 't was maar in
overspanning van ellende, dat ze het tegendeel gedacht had. Daar flitste een brandende
gedachte op: als 't eens te laat was, als zijn liefde eens dood was, als hij haar eens
niet meer geloofde. Toen kwam een vreeselijke angst om die twee mogelijkheden:
zijn liefde dood, zijn geloof dood. Ze moest gaan, dadelijk gaan in haar angst, - dan
't maar
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ineens weten. Ze maakte tante en T r u u s wat wijs, toen ze in den trein zat, wist ze
zelf niet goed meer wat en ze had wel aan de gezichten gezien, dat geen van beiden
er een woord van geloofde. Maar tante M a r g r e e t en T r u u s hadden het vragen
verleerd: E v a deed altijd van die onmogelijke dingen, waar ze nooit uitleg van gaf.
E v a zat in een hoekje van den trein te sidderen, en wilde, dat de trein maar voortreed,
nooit ophield - ze had geen moed meer. Maar de trein hield natuurlijk stil en natuurlijk
stapte ze uit, en bijna klappertandend van angst liep ze door vreemde straten, vroeg
telkens den weg aan menschen, die haar na bleven kijken, zóó wit en lijdend zag ze
er uit. Ze stond stil voor 't huis, waar zijn kamers waren, ze vroeg naar hem. Hij was
er.
‘Moet ik zeggen, wie er is?’ vroeg de hospita.
‘Zeg maar een kennis’, zei E v a verward.
‘Of de juffrouw maar boven wilde komen’.
E v a ging de trap op, goedig droegen de beenen haar naar boven - zij zelf liep niet
meer.
Hij stond, zijn hoofd van 't licht afgewend, maar ze zag hem wit worden, als zij
zelf was, toen hij haar zag. De kamer scheen in spanning te luisteren naar de stilte.
Toen zei hij koel:
‘Ik begrijp niet, dat u mij nog iets te zeggen zou hebben’.
‘Ik wou... ik wou... vertellen, uitleggen’, stamelde ze, bijna wankelend.
‘Dat behoeft niet meer’. Hij hield even op, bang dat zijn stem over zou slaan. En
verder ging hij:
‘'k Zal u één ding zeggen: een half jaar geleden vestigde zich hier een arts, die
Vo r d e r s heet.’
Hij zeide het heel zacht, hij wilde niets verwijten, alleen maar zeggen, waarom
hij geen uitleg behoefde.
E v a leunde tegen de post van de deur - dat verleden, dat verleden, 't nooit doode
verleden!
En weer spande de kamer zich in tot luisteren naar de stilte. Weer sprak E g b e r t
Olthuys:
‘Hij zal niet te gronde gaan, hij zal gered worden,
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er was in hem gebroken, niet vernietigd. 't Zál goed worden’. Hij vertelde niet, dat
hij zelf 't was, die 't gebrokene heelde. Hij zag haar een zucht slaken van weldadige
verlichting. Ze wilde spreken: ‘Maar dan...’ Toen kwam er iets in zijn oogen, dat
haar 't zwijgen oplegde, dat haar stokken deed - een wanhoop in die oogen. Bevelend,
zei hij: ‘Geen verontschuldiging.’ En toen kwam er ook wanhoop in zijn stem, met
alle geweld neergedrukte wanhoop: ‘waar is mijn scheppingsdrang? Die is verwoest’.
Ieder woord was een verwijt, want E g b e r t O l t h u y s was maar een mensch en
hij wist immers niet, dat ze een hart had. En B e r t had altijd, altijd maar gezwegen
ook voor Vo r d e r s - dat mocht geen sterveling weten, dat er óók gespeeld was met
hem, B e r t ; en nu ze daar voor hem stond, zij, die 't alleen wist, nu was de wanhoop
zoo bovenmenschelijk groot. Hij moest het nu zeggen: ‘In al die twee jaar één
schilderij, een prul, een prul. 'k Heb het ding naar die tentoonstelling gezonden, om
te kijken, of ik me vergiste, of ik mijn zelfvertrouwen alleen kwijt was. En er wordt
wel wat aardigs van gezegd, maar 'k weet het, 'k weet het: er gaat niets van uit, er is
geen drang in, die menschen dwingt tot kijken, 't is geteekend, er zijn wat kleuren
op gesmeerd, natuurlijk niet slecht door de routine, maar er zit geen schepping in.
Een prul, een prul!’
Met moeite bedwong hij de hartstochtelijke smart in zijn stem. En zich bedwongen
hebbend, zei hij: ‘Juffrouw H e l s d i n k , u kunt heengaan!’
Ze zonk voor de tafel neer op de knieën, 't hoofd in de handen, de handen op het
blad.
‘O B e r t , B e r t ’, smeekte ze zonder een traan. Hij antwoordde niet. Hij wendde
zich af.
‘Geloof me dan toch’, smeekte ze.
‘Feiten liegen niet - en eens hebt u 't zelf gezegd. Moet ik u daaraan herinneren?’
E v a stond moeilijk op, zij, de lichte, vlugge. Ze kon zich niet verdedigen - zijn
geloof was dood, men kan niet spreken tegen iets doods in de hoop verstaan te worden.
Zoo ging ze - weggejaagd. Maar dat was niets de
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vernedering, als ze er zijn scheppingsdrang door had kunnen oprichten. Hij mocht
haar vertrappen, als hij zijn heerlijk talent, dat hem zoo gelukkig maakte, maar
gebruiken kon.
E v a liep weer door de vreemde straten en altijd dat verwijt in de ooren: ‘Waar
is mijn scheppingsdrang!’
Ze lag alleen op de bank van een coupé, neerliggend onder verachting, vernedering
en - meer dan die beiden - onder wanhoop, over wat zij in hem verwoest had. Zonder
besef stond ze op, waar ze op moest staan, zonder besef liep ze door de dorpsstraten.
Daar hoorde ze iemand achter haar komen, ze werd angstig, aldoor voetstappen achter
haar. Ze keek om: 't was een werkman en ze herademde even. Maar toch - die
voetstappen, ze kon 't niet uithouden, ze ging heel langzaam loopen, om den man
voorbij te laten gaan. Toen werd het rustiger. Daar in de verte kwam een mensch
aan. E v a sloeg even een zijstraatje in - tot hij voorbij was. Daarna vloog ze gejaagd
door naar huis. Gelukkig, de deur was achter haar dicht, nu was ze veiliger. ‘Zeg aan
de juffrouw, dat ik thuis ben’, zeide ze tegen de meid - een andere, sinds F i e t j e
weg was - ‘zeg, dat ik dadelijk naar boven ga.’ Ook tante en T r u u s kon ze niet
zien.
Want in haar verantwoordelijkheidsgevoel was een barst gekomen. Botsend tegen
de levensgrens was het gekrenkt. En niemand kan een barst heelen.

VIII.
Het onbegrensde, dat nabij is.
Een paar maanden later kwamen T r u u s ' bruidsdagen, lachende en weenende
zomerdagen vol spreeuwendrukte, zwaluwen-gekwetter, glansen, bloemen en zonnig
groen. Menschen gingen af en aan in huis. E v a hielp tante M a r g r e e t met langzame
bewegingen, of ze 't niet de
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moeite vond, al die drukte. Ze zeide niet anders dan banaliteit: God wist, wat een
niet banaal woord kan uitwerken. Als men haar in de vroolijkheid wilde trekken,
ging ze heen, zat alleen langen tijd te peinzen of te lezen in devote boexkens, 't liefst
de onnatuurlijkste, meest levenvervagende van sommige middeleeuwsche litteratuur,
vreemd aan de zalig wijde mystiek, die 't heimwee kent voor 't onbegrensde, maar
blijmoedig dwaalt door de kloostergangen der wereld en blijmoedig werkt aan den
arbeid van 't leven in de kleine cel. Want het onbegrensde is nabij.
E v a las geen courant meer, geen tijdschrift, dat alles was maar voorbijgaande. O
dat voorbijgaan, ze wilde niets meer hooren, dat voorbijging. Als ze eeuwen vroeger
geleefd had, zou ze een non geworden zijn van de soort, die van de wereld afsterft,
uit angst voor de wereld. E v a leefde in vaagheid. Onbewogen stond ze in de kerk
naar T r u u s te zien, die huilde onder haar sluier en naar den meerdere, die
zenuwachtig met zijn mond trok. Alleen toen T r u u s afscheid nam, toen even leefde
er iets van weemoed in haar op, weemoed zonder tranen. Zoo bleef ze alleen met
tante M a r g r e e t , dacht ze, toen de deur dicht viel achter 't lichte blonde, dat
onbewust toch getroost had. En ze keek een belangstellend familielid, dat haar
vertrouwelijk en hartelijk zeide, dat zij, E v a , nu ook wel spoedig trouwen zou - 't
werd bij wijze van troost aangeboden - zóó wonderlijk aan, dat nicht afdroop. Alléén
met tante M a r g r e e t , die nog graag alléén iets mooi maar meer en meer alleen iets
leelijk vond. T r u u s drong er op aan, dat E v a zou komen logeeren, maar E v a
wilde niet weg uit haar gewone leven, krampachtig hield ze zich vast aan de rust van
haar vaagheid. T r u u s ' kinderen wilde ze niet zien; ongevormde levens, E v a week
er in angst voor terug.
Zoo vloden er jaren heen in vaag alleen-zijn en met tante; die oud werd. En als
E v a maar belang gesteld had in 't leven en in haar tijd, dan zou ze eens op een dag
gelezen hebben, dat E g b e r t O l t h u y s nieuwe werken exposeerde, ze zou de
reproducties gezien hebben:

Onze Eeuw. Jaargang 3

716
Een prachtige, forsche jongen, een sfeer om dien jongen heen van wazig licht en
stille zon, zoo'n onverstoorbare jongen, die aandachtig loopt te luisteren naar al 't
vreemde en wonderlijke, dat hij hoort in zich zelf, in zijn sfeer.
Een monnik in een cel, bezig aan 't miniaturen teekenen, diep goud en diep rood
en diep blauw. En licht dat die cel was! want de mounik had zijn stillen arbeid van
verluchter lief en 't boek had hij lief, daar hij in arbeidde. Verzonken in arbeid was
de monnik en over de neergeslagen oogen, een licht en van onder de oogleden licht,
licht. Als hij de oogen opslaan zou na den arbeid, dan zou 't licht er vol uitbreken en
er zou een glimlach komen....
Een jongen in de volle zon tegen een onbegroeid duin, zoo wit, dat de hemel er
boven een donker zuidelijke leek: ‘A boy I loved the sun’. B e a t r y s , aarzelend,
onrustig, de kap neerleggend met de kloostersleutels vóór 't Mariabeeld in de
schemerige kloostergang, waar een rossig vlammetje walmde.
Met gebogen hoofd stond B e a t r y s , de haren ongewoon, met een begin van
golvend langworden op 't grauwe kleed, dat ook blijven zou, daar vóór de Moeder
Gods in 't onzekere licht.
E v a zou zijn bloemen en boomen gezien hebben, zijn levensliefde, zijn zon.
E g b e r t O l t h u y s juichte zijn behoudenis uit in zonnige kleuren, juichte om de
zaligheid van zijn scheppingsdrang, die niet gedood kan worden. Want E g b e r t
ontving een slag staande in 't onbegrensde en in 't onbegrensde is geen dood. ‘Zijn
zon, zijn zon! Als die sonne int lant coemt van onser herten, ende in onse blinckende
ghedachte...’ Maar al had E v a gezien - een barst wordt niet meer geheeld. Zij had
niets meer dan een heimwee naar den dood. E g b e r t 's heimwee was opgelost in 't
onbegrensde, dat nabij is.
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IX.
Menschenschuw.
Als een Octoberdag stil glijdt naar den nacht, zoo gleed haar leven naar het einde.
Eén roerlooze dag waren de jaren, de laatste vóór het nog stiller zou worden,
bovenmenschelijk stil - zoo'n dag, dat de zon zich omfloerst met het waas van
herinnering; dat de sfeer in roerlooze houding overpeinst, wat heenging; dat de
boomen niet spreken; dat de blaren van zelf zijgen, zonder hulp van stormen, die
maar groen en bruin afrukken, van zelf neerdalen op den grond, verzadigd, volleefd.
Soms nog gaan ze, de blaren, nog even over de aarde, als op kleine voetjes, dat doet
een geheimzinnige levenszucht.
De stille sfeer van haar leven vulde een klein huisje - ver van 't huis, waar ze met
tante leefde en waar tante stierf - waar de straatweg aan 't eind van 't dorp gekomen,
een zandweg van zich liet uitgaan, die zich verloor in weiden. Zoo stil dat huis....
maar er buiten omheen bloeide 't leven in al zijn rijkdom: slanke roze- en
kamperfoeliestruiken leunend tegen 't huis in losse houdingen, roze en witte kastanjes,
convolvules en vergeet-mij-niet, margrieten en dahlia's, dennen en seringen, de
weemoedige seringen. Aan den overkant van den weg begonnen de velden, die aan
de altijd groene weiden grensden. In de lente en in den herfst lagen de omgeploegde
akkers te glimmen als glanzende paardenruggen; 's zomers was er een gewuif boven
van haverpluimen, baardige gerst, kortharige rogge en volle ronde tarwe; of 't vlas
kinderlijk teer droeg blauwe bloemen; of het koolzaad stond te glunderen in de zon;
of de paardeboonen versierden haar starre, bleeke lichamen met wit en zwarte,
luchtige, geurige bloemen en bleven toch stijf en bleek. Al dit oude en toch nieuwe
leven zag E v a met haar beschaduwde oogen van uit het huisje, loom en stil liggend
in de zomerweelde, loom en stil half in de sparren des winters. De dorpshuizen waren
ver, alleen de torenkap kon over de boomen heenzien.
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Toen zij pas kwam, gaf 't een opschudding in 't dorp. Ze had door 't dorp geloopen,
met niemand gepraat, ter nauwernood groeten beantwoord, op de verhalen van den
melkjongen geen antwoord gegeven. Maar de melkjongen gaf den moed niet op.
Eens had hij haar ‘gekke Lauw’ gewezen, die langs 't lage huisje kwam, toen hij op
een morgen uit zijn groenen emmer melk stond te scheppen voor de vreemde juffrouw,
die geen dienstmeisje had. En hij had haar verteld, hoe L a u w , ‘gekke L a u w ’
geworden was, toen 't kind stierf, dat van haar was - en geen vader had. En de juffrouw
had gevraagd, waar L a u w woonde, zoo'n ongewone vraag, dat oogen en mond van
den melkjongen, besloten eeuwig pret te hebben, nu pret vergaten en veranderden,
om verbaasd te worden. En 't was of ze nu maar voor goed verbaasd zouden blijven,
toen hij hoorde, dat ‘gekke L a u w ’ 't huiswerk zou doen in 't lage huisje met de
seringenstruiken. Wel was L a u w ongevaarlijk en kon ze werken als een ander, maar
wie wilde iemand in huis hebben, die soms dagen lang liep te prevelen, onverstaanbare
woorden mompelde, soms met een enkel gearticuleerd er tusschen, dat veel leek op
‘vergelding’. Want L a u w was ‘gekke L a u w ’ geworden door 't staren op eigen
schuld en staren op den dood van 't kind als een verpletterend vonnis uit den hemel.
‘Gekke L a u w ’, was de eerste en laatste dorpsbewoner, waarmee E v a zich inliet.
Tot den melkjongen sprak ze geen woord meer dan noodig was. Dominé was haar
op wezen zoeken, maar zij had hem de deur uit gezwegen. Een kind had eens de
paraplu voor haar opgeraapt en aangeboden. Er was een rilling door E v a heengegaan
en ze had het kind aangezien met haar groote grijsblauwe oogen, waarover de vreemde
schaduw lag, zoo geheimzinnig, dat het kind het op een loopen zette en sedert dien
nooit meer over heksen las of ze stelde zich die voor met de geheimzinnige oogen
van de juffrouw in 't lage huisje. Men trachtte in 't begin L a u w uit te hooren, maar
L a u w zei niets: er was een dof begrip in haar arme hersens van oneerlijkheid tegen
haar meesteres. Er kwam een band tusschen E v a en de
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vreemdsoortige dienstbode, de eenige, die ze om zich kon hebben - L a u w was zóó
rampzalig, niemand kon haar rampzaliger maken, zij, E v a , kon in dát leven niet
meer ingrijpen. De blonde haren werden grijs, dat zagen de veldarbeiders, die 't koren
sneden, of de maaiers van 't gras, als ze liep door de weiden. Want in het dorp zag
bijna niemand haar; als ze er een enkelen keer kwam, dan keek ze voortdurend om,
of er niemand achter haar liep. En indien inderdaad een voetganger na haar den weg
ging, dan liep ze heel langzaam tot hij voorbij was.
De blonde haren werden grijs. De jaren kwamen en gingen, de seringen bloeiden
en verbloeiden. ‘Gekke L a u w ’ prevelde, verprevelde de jaren. Als een stille
Octoberdag glijdt naar den nacht, zoo gleed haar leven naar de bovenmenschelijke
stilte.
Op een morgen stierf ze - een vlam die uitging.... van zelf....
‘Naar huis’, had ze met een glimlach gezegd.
‘Gekke L a u w ’ bleef bij haar zitten, uren nadat E v a gestorven was.
Goes 1902.
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Gijsbert Karel van Hogendorp in zijn rijpen leeftijd1)
Door Dr. H.T. Colenbrander.
IV.
De Opstand.
Wanneer is Gijsbert Karel begonnen, den opstand voor te bereiden?
De opgave van Chad2), December 1812, na het 29ste bulletin, komt overeen met
wat Gijsbert Karel in zijn gedenkschriften meedeelt3). Hij begon toen ‘zich tegen
eenige vrienden te uiten.’ Ook de namen geeft hij: van der Duyn, van Stirum,
Repelaer, Changuion, de Jonge; een club van Haagsche oranjeklanten; blijkbaar is
het comité dat den 17den November 1813 de regenten opriep, ongeveer een jaar van
te voren gevormd geweest. Al vroeger had Gijsbert Karel de Grondwet ontworpen,
en een eerste poging gedaan om Amsterdam in de zaak te betrekken door J.C. van
der Hoop te polsen4), die zich evenwel zeer gereserveerd hield. Bleef dus de
medewerking der Amsterdamsche

1)
2)
3)
4)

Zie ‘Onze Eeuw,’ Maart 1903.
bl. 43.
IV, 187.
IV, 184.
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regentenkringen onzeker, met het Amsterdamsche volk, in het bizonder met de
overblijfsels van de oude prinsgezinde kern, de Bijltjes, had men verstandhouding
door den bekenden Job May; in Rotterdam had men Jean François van Hogendorp,
in Overijsel Bentinck van Buckhorst. Een kring waarin Gijsbert Karel facile primus
was, maar die, voor het welslagen van de groote poging, te uitsluitend één van de
oude partijen vertegenwoordigde. Aansluiting van andere elementen bleef dringend
noodig, maar Gijsbert Karel rekende er op dat die wel volgen moest. Zijn denkbeeld
was, dat de oranjepartij, die alleen de massa van het volk mee zou sleepen (daar
alleen zij over leuze en symbool beschikte), het teeken geven moest en dan
onmiddellijk de oud-patriotten tot medewerking uitnoodigen.
Drie stukken, alle van het jaar 1812, tweede helft, afkomstig, doen ons zien wat
Gijsbert Karel voor zich beslist had, eer hij er de vrienden in betrok. Het zijn de
Grondwet1), de ‘Mémoire sur les intérêts communs de l'Angleterre et de la Hollande2)’,
en het ontwerp van provisioneele regeering3). Hield de nederlaag der Franschen aan,
dan zouden de oud-regenten van vóór '95 samenkomen en zich constitueeren als
Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden. In hun eerste bijeenkomst zouden zij
den Prins van Oranje inroepen als ‘hooge overheid’, en daarna onmiddellijk hun
vergadering openstellen voor ‘alle de verdere notabele ingezetenen, zonder eenig
onderscheid hoe ook genaamd.’ De vergadering zou een president hebben (van der
Duyn van Maasdam; ‘ik sprak hem aan als Hollandsch Ridder, als den eenigste uit
de Ridderschap, die zich aan het hoofd kon stellen’4), maar in waarheid worden geleid
(‘waargenomen’ zegt het ontwerp) door een Raadpensionaris (Gijsbert Karel). Het
presidium zou niet, als vroeger, rouleeren. De vergadering zou de

1)
2)
3)
4)

VI, 5-16.
V, 448-451.
IV, 246-249. Dat ook dit laatste stuk lang vóór November '13 gereed was blijkt uit IV, 192.
IV, 187.
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regeering voeren tot de komst van Zijn Hoogheid, en haar besluiten ter uitvoering
opdragen aan eenige ministers (de verdere leden van het geheime
voorbereidingscomité). Alom, in de steden als ten plattenlande, treden de in 1795
afgezette regenten weder op, en vullen hun gedund getal aan ‘uit de bevoegdste en
braafste ingezetenen, zonder eenig onderscheid hoe ook genaamd.’ De Hoven
Provinciaal, zooals zij bestonden in 1795, aanvaarden hun oud rechtsgebied
(aanvulling als boven). ‘De Raad van Braband begeeft zich naar een der steden van
Staats-Braband, en vult aldaar het getal aan’.... De Staten-Generaal stellen
commissarissen aan in alle provinciën of kwartieren, ten einde het opzicht te houden
over de invoering van deze provisioneele regeering. ‘Alle de fungeerende ambtenaren
zijn op hunne verantwoording gelast, om in functie te blijven, en onder de gemelde
commissarissen te dienen’.... ‘De Koophandel en de Scheepvaart zijn volkomen vrij,
alle de Havens, Rivieren en Heerwegen zijn open’....
‘Eindelijk uit aanmerking, dat deze Staat in aloude tijden geboren en groot
geworden is door een manhaftigen strijd ter bescherming van den Christelijken
Hervormden Godsdienst, onder het beleid der Prinsen van Oranje; zoo hebben wij
goedgevonden en verstaan, behoudens eene volkomen vrijheid van geweten en
betamelijke uitoefening van alle Godsdiensten, den Hervormden Godsdienst te
erkennen als den openbaren, met dien verstande, dat de kosten tot ophouding van
denzelven, als de geestelijke en kerkelijke goederen niet toereiken, blijven voor
rekening van den Staat.’
Nietwaar? het pleit van den geleerde, die Gijsbert Karel het vaderschap van onze
constitutioneele staatsinstellingen ontzegt, schijnt gewonnen? ‘Het rampzalig adagium
als van ouds1)’.... Zelfs de Raad van Brabant, bleeke schim, wordt niet vergeten. Het
oude Holland, als had het slechts geslapen, zal weder opstaan: de Staten en

1) Prof. Krabbe, Gids 1900, I, 218.
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de Prins, de burgemeesters en de Raadpensionaris, de commercie en de religie. Wat
ontbreekt er aan?
Zacht wat. Het is hier om een grondslag te doen, niet om het gebouw. Merk op,
dat de Staten-Generaal uit de dooden worden opgewekt, niet die der provinciën;
deze zullen door commissarissen worden bestuurd vanwege de centrale regeering.
En de centrale regeering oefenen de Staten-Generaal slechts uit ‘bij provisie, en op
naam van Zijne Hoogheid, tot zij dezelve in zijne handen kunnen overgeven.’ Let
ook op de ontwerp-instructie der commissarissen-provinciaal: ‘bij de keuze van
personen tot politieke ambten kan niet gezien worden op oude Partijschappen, die
alle in de vergetelheid bedolven zijn.... ja zelfs kan geen onderscheid gemaakt worden
van geloofsbelijdenis.’ De Staten komen inderdaad terug, maar om te zijn wat zij
nimmer geweest zijn: de algemeene landsregeering. De Raadpensionaris komt terug,
maar als rijkskanselier. De burgemeesters komen terug, maar als louter plaatselijke
autoriteiten; een burgemeester van Amsterdam zal niet meer, krachtens de politieke
organisatie van de Republiek, als mede- of contra-stadhouder behoeven te worden
erkend. De Prins komt terug, maar als hooge overheid. De religie komt terug, als
heerschende, niet als overheerschende. De commercie... welk Hollander wenschte
haar niet terug? Men had het ongelukkig, op dit stuk, niet meer voor het wenschen!
In Hogendorps denkbeeld zijn het dus de levensvatbare overblijfelen van het oude
Holland en deze alleen, aan wie de leiding toekomt bij het groote werk. Zij zullen
alom, zoodra de vermindering van den druk gelegenheid tot opstaan biedt, zich
verheffen en de natie zal hen volgen. Waarheen?
De schets eener grondwet geeft het antwoord. Naar het constitutioneele
koningschap.
Vóór de publicatie van het zesde deel der ‘Brieven en Gedenkschriften’ kende
men Hogendorp's Schets alleen in de redactie, waarin zij ten grondslag is gelegd aan
de beraadslagingen der commissie van 21 December 1813; het
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toen voor de leden gedrukte stuk was publiek gemaakt door Thorbecke in 18391).
Maar er zijn twee oudere redacties: de oorspronkelijke, in het najaar van 1812
opgesteld2), en een gewijzigde, aan den Souvereinen Vorst voorgelegd bij diens
terugkeer uit Amsterdam in de eerste dagen van December 18133). Er zijn niet
onbelangrijke afwijkingen; de eerste die opvalt, is dat de oorspronkelijke redactie
‘koning’ heeft voor die van 21 December ‘Souvereine Vorst.’
‘Grondwet voor het koninkrijk Holland’ is het opschrift der oudste redactie, met
de misleidende bijvoeging: ‘Copie, 1806.’ Het stuk moest, voor het altijd mogelijke
geval van een huiszoeking door de Fransche politie, het uiterlijk hebben van een
ontwerp uit den tijd dat Lodewijk Napoleon de regeering over het koninkrijk Holland
zou aanvaarden. ‘Vermits wij eenen Koning krijgen is het de moeite waardig eene
Schets te ontwerpen van eene Grondwet voor het koninkrijk Holland,’ luidt de aanhef.
In de keus van den titel voor den vorst, en ook in die van den naam van het rijk, was
de ontwerper dus niet vrij, en men zou daarom kunnen meenen dat uit het gebruik
van het woord ‘koning’ niet mag worden afgeleid, dat Gijsbert Karel wezenlijk dien
titel voor den Prins van Oranje bestemde. Deze bedenking zwicht echter voor het
feit, dat de tweede redactie, die waarop 's Prinsen welmeenen werd ingewonnen, het
woord ‘koning’ behoudt, en dat het op het uitdrukkelijk verlangen van den Prins is
geweest, die vooralsnog, om redenen van buitenlandsche staatkunde, den titel van
koning niet wilde aannemen, dat deze term door dien van Souvereinen Vorst is
vervangen4). Met volle recht heeft dan ook Gijsbert Karel mogen schrijven:
‘Naderhand hebben de oude Patriotten aan den Prins gezegd, dat hunne partij Hem
Souverein had gemaakt, en dat zijne partij voor de oude Constitutie was geweest;
eene logen, zoo er ooit eene uitgevonden is. Mijn ontwerp met den

1)
2)
3)
4)

Ook is het herdrukt in Br. en Ged. VI, 47-62.
VI, 5-16.
VI, 16-28.
V, 82-83; VI, 30.
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naam van Koning en geheel in den geest der Souvereiniteit gesteld, is door alle mijne
vrienden goedgekeurd geweest, en daar was niet een Patriot onder1)’.
Het ontwerp is, in den loop van 1813, door het geheime Haagsche comité gezien
en goedgekeurd2). De zeer geringe wijzigingen en bijvoegingen, die men in de tweede
redactie aantreft, waren het gevolg van hunne aanmerkingen. De beginselen waarmede
onze constitutioneele instellingen staan of vallen: ‘De Koning zal de kroon erflijk
bezitten;’ ‘er bestaan geen andere wetten dan die gezamentlijk vastgesteld zijn door
den Koning en de Staten-Generaal;’ ‘de Staten-Generaal vertegenwoordigen het
geheele Nederlandsche volk;’ ‘de belastingen zijn algemeen over het geheele
koninkrijk;’ ‘er kan geen penning geheven worden buiten de wet’; ‘alle godsdiensten
genieten de bescherming der regeering,’ zij staan alle in Hogendorp's eerste schets
uitgedrukt3). Om hierna vol te houden dat Hogendorp naar de Republiek terug wilde,
moet men òf een blinde vooringenomenheid tegen den man, òf een zeer oppervlakkige
kennis van de Republiek hebben. De plechtige erkenning van den Hervormden
Godsdienst als den openbaren (wij zagen reeds dat die geen onbenoembaarheid van
andersdenkenden in zou sluiten, wèl toekenning van publieke gelden voor den
Hervormden eeredienst) verschijnt ook in een ander licht, zoodra men opmerkt dat
reeds de tweede redactie een artikel opneemt: ‘in zoodanige Provinciën, waar de
Roomsch-Katholieken de meerderheid uitmaken, wordt ook het onderhoud van dien
godsdienst door het gemeene land gedragen.’
Gijsbert Karel wilde dus, door wat van de geconstitueerde machten van vóór '95
nog bijeen te brengen was, en die versterkt met alle welgezinden, aan den Prins van
Oranje, zoon van den laatsten Erfstadhouder, het constitutioneele koningschap doen
opdragen, en een kleine kring van vertrouwden, allen leden van de oude oranjepartij,
stemde

1) V, 83.
2) VI, 4.
3) Artt. 1, 14, 21, 59, 67.
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hiermede in. De oude krachten van het land zouden dus worden opgeroepen, maar
om zich aanstonds met de nieuwe te verbroederen en gezamenlijk een nieuw, voor
het geheel passend werktuig van regeering te scheppen. De constitutie was niet
volmaakt, zij wilde dit juist niet zijn; men had van fraai geredigeerde grondwetten,
ontworpen buiten verband met de Nederlandsche werkelijkheid, immers genoeg
ondervinding. De nieuwe grondwet zou niet dan het allernoodigste doen: ruw den
weg afpalen, waarlangs de weer opgewekte nationale krachten zouden worden
gedreven.
Er stond nog meer bij Gijsbert Karel vast, eer hij, van December 1812 af, de
vrienden in zijn plannen kende. Het nieuwe koninkrijk kon niet opgericht worden
dan bij den val van Napoleon, en dan onder goedkeuring en medewerking vooral
van Engeland, dat een onafhankelijken Nederlandschen staat voor zijn verbindingen
met het vasteland behoefde. Zou echter een onafhankelijk Nederland voor Engeland
eenige waarde hebben, dan moest het een Nederland zijn zóó sterk, dat het de
neutraliteitspolitiek van 1756 en volgende jaren vaarwel dorst zeggen en met
bewustheid een actieve rol opnemen in de staatkunde van Europa. Zoo sterk zou
Nederland zich niet voelen, tenzij het zijn koloniën terug kreeg, om zijn handel te
voeden, en met België en een gedeelte van den linker Rijnoever werd vergroot, om
iets meer te zijn dan een haven met enkele voorwerken, als voorheen. Nederland zou
wederom koloniale, maar tevens voor het eerst territoriale macht moeten worden1).
Ik doe opmerken, dat Gijsbert Karel, op het eind van 1812, al de momenten der
nationale wedergeboorte in zijn hoofd heeft gehad, en dat alles - grosso modo - naar
zijn verwachting is geloopen. Werkelijk is in November 1813 het sein gegeven door
de oranjepartij en heeft zich de overgroote meerderheid der patriotten bij haar
aangesloten; werkelijk is de opdracht der souvereiniteit gevolgd en heeft Oranje die
aangenomen; werkelijk heeft Engeland

1) V, 451.
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de oprichting van het koninkrijk der Nederlanden bovenal bevorderd om er België
bij te kunnen voegen; werkelijk is het te bewegen geweest, aan het nieuwe Nederland,
dat het vóór alles territoriaal en continentaal wenschte, toch nog de helft der koloniën
van de oude Republiek af te staan. Wel verre van ons, met meergemelden
vaderlandschen geleerde, over de vermaardheid van Gijsbert Karel ‘telkens opnieuw’
te verbazen1), zien wij gedurig beter de betrekkelijke superioriteit van den man in.
Ik weet geen ander hoofd in het Nederland van 1812, dat in staat zou zijn geweest,
de waarschijnlijke toekomst van zijn land, de kansen op wedergeboorte en de aan te
grijpen middelen, ook maar in de verte zoo juist te benaderen als Gijsbert Karel het
gedaan heeft in de drie aangeduide stukken. Is die andere man er geweest, dan heeft
hij voortreffelijk de kunst van zwijgen, en evenzeer die van stilzitten verstaan. Wij
zijn echter vooral dankbaarheid schuldig aan een inzicht dat zich aan anderen
mededeelt, en dat leidt tot daden. Gijsbert Karel nu heeft, van het oogenblik af dat
de hoofdzaken hem helder waren geworden, gedaan wat viel te doen. Hij heeft zich
niet, gelijk een andere school - die van prof. Jorissen - van hem schijnt te willen
verlangen, te goed gedaan aan ontijdige fanfaronnades2), maar hij is geen minuut te
laat geweest. Hij is, en blijft, de man van 1813.
Wij zagen dan, dat Gijsbert Karel omstreeks het eind

1) Gids 1900 I, 218.
2) Ik gevoel mij niet opgewekt, om, na Fruin's artikel (Verspr. Geschr. V, 348 v.v.) op Jorissen's
‘Inleiding’ terug te komen. Ieder onbevooroordeeld lezer ziet onmiddellijk in, hoe de laatst
verschenen deelen der ‘Brieven en Gedenkschriften’ Fruin's voorstelling op alle punten van
het geding bevestigen. Jorissen's verdienste ten opzichte van de geschiedenis der omwenteling
van 1813 ligt uitsluitend in het bijeenbrengen van bouwstof; zijn ‘Inleiding’ is m.i. het meest
verwarde en onverstandigste geschrift van onze moderne historische school. De schrijver
karakteriseert zichzelf in opmerkingen, als ‘dat het niet aan van Stirum te wijten is, wanneer
de revolutie in den Haag zulk een kalm karakter heeft gedragen’ (p. XCVII). Dat men, zoo
lang rumoer overbodig is, kalmte betracht, schijnt hem grond tot verwijt.
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van 1812 met zijn denkbeelden ongeveer gereed was. Nu de uitvoering.
Alles hing af van den loop der krijgsbedrijven. Zoolang de strijd in Duitschland
onbeslist bleef, was aan geen begin te denken. Ondertusschen stond op drie dingen
te letten: dat men de Fransche politie niet in den mond liep; dat het volk niet te vroeg
begon; dat er van oud-patriotsche zijde geen aanstalte werd gemaakt tot
wederopwekking der Bataafsche Republiek.
Op het laatste was weinig kans: de personen, die zoo iets zouden kunnen
voornemen, waren op het oogenblik goeddeels ambtenaren van den Franschen Keizer,
en nog door allerlei belang aan hem gebonden. Het was voldoende, hen op het
oogenblik der beslissing vóór te zijn. Trouwens de mogendheden, zoo zij overwonnen,
konden geen Bataafsche Republiek gebruiken, en het volk, kans verkrijgende op den
naam van Nederlander, zou naar dien van Bataaf geen oogenblik omzien.
Neteliger mocht het eerste punt heeten. Men hoedde zich voor gevaar, door niet
dan uiterst omzichtig naar buiten op te treden, of eigenlijk, men trad nog in 't geheel
niet naar buiten op. Alles bepaalde zich tot mondelinge afspraken tusschen zeer
weinigen.
Eerst op het laatst, sedert men van den slag bij Leipzig af wist, gebeurde er genoeg
om een vastberaden regeering gelegenheid te geven tot een arrestatie, met opzending
naar Parijs. De regeering wist wel degelijk van het bestaan van het geheim comité
van zessen af, ook van de onbetrouwbaarheid van den commandant van de Haagsche
nationale garde, maar het ging haar zooals het alle despotisme op het eind vergaat:
zij had het vertrouwen in zichzelve verloren. Eerst gaf de behoedzaamheid van haar
vijanden haar geen kans; later was er kans te over, maar durfde zij die niet te
gebruiken, in de verwachting van door een arrestatie juist den opstand uit te lokken
dien zij vreesde1).

1) Si l'on avait l'Yssel bien garni de troupes et quelques centaines d'hommes de plus à la Haye,
on le ferait arrêter (Tullingh) et l'on enverrait à Paris 4 ou 5 meneurs, mais dans la situation
actuelle des choses, comment hazarder un semblable coup d'autorité, cela aurait
vraisemblablement les suites les plus desastreuses (de Stassart aan Montalivet, Fransch
minister van binnenlandsche zaken, 14 Nov. 1813. - Arch. Nat., Parijs).
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Benauwend was eigenlijk de toestand alleen in April 1813 geweest, toen, zonder
eenig toedoen van Gijsbert Karel en zijn vrienden, op onderscheiden punten van
Holland tegelijk een ontijdige volksbeweging uitbrak tegen de conscriptie, en in het
Overmaassche, te Dordrecht, Maassluis, Vlaardingen, Alphen, Boskoop, Zaandam
de oranjekleur werd opgestoken. Het was een boerenbeweging niet ongelijk aan die
van Januari 1785, toen alom het landvolk te hoop liep en niet exerceeren wilde voor
de Staten, maar wel voor den Prins1). De beweging liep zich aanstonds tegen de toen
nog overmachtige regeering te pletter. Ondertusschen was gebleken dat de oranjekleur
nog beteekenis had voor het volk. Dit was een bemoedigende ondervinding: hoe lang
was het niet geleden dat men van den zoon van Willem V had gehoord! Veel meer
sprak men in 1813 over ‘Willem den Zevenden,’ dien men uit de berichten van het
krijgstooneel in Spanje kende. Vooral te Amsterdam scheen men zich met hem bezig
te houden: men wilde medailles gezien hebben met zijn beeltenis; eenmaal vond men
een plakkaat aangeslagen waaronder zijn naam gezet was2).
Gijsbert Karel zag de mogelijkheid in, dat men van oud-patriotsche zijde Willem
den Zevenden op den voorgrond zou willen brengen; hij verdacht Valckenaer van
zulk een plan3). Of er inderdaad wel iets meer dan een los gerucht bestaan heeft? In
Valckenaer's papieren is geen schijn of schaduw van zulk een opzet te vinden, en
toen de gelegenheid daar was, in November 1813, is niemand er mede voor den dag
gekomen. De waarheid zal enkel deze zijn, dat de beweging te Amsterdam van den
aanvang af een minder

1) Mijn Patriottentijd II, 75.
2) IV, 189, vgl. V, 43. Ook uit de berichten van de Celles blijkt, dat men zich te Amsterdam
gedurig met den jongen Prins bezig hield. Hij zal de dochter van den Prins van Wales huwen
en zij zal de Hollandsche koloniën als bruidschat medebrengen, enz. enz. (de Celles aan
Montalivet, 11 en 30 Oct. 1813. - Arch. Nat. Parijs).
3) IV, 189.
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beslist orangistisch karakter droeg, dan in den Haag. De Celles, die er zijn bizonder
werk van maakte alle loopende geruchten naar Parijs over te brieven, meldt in Februari
1813, dat men bij de eerste goede gelegenheid te Amsterdam de zwarte en de
oranjekokarde naast elkander zal zien opsteken: ‘patriotes bataves et orangistes
réunis’1). Intusschen gaf het gepraat over Willem den Zevenden aanleiding, dat
Hogendorp zijn vrienden bepaaldelijk over de keus van den uit te roepen souverein
onderhield. Zij verstonden met hem, dat men zich aan het geboorterecht moest houden,
‘omdat dit na eene zoo groote omkeering van alles, het eenig plegtanker was om
wederom op goede grondslagen iets wettigs op te bouwen’2).
Nadat de boerenopstand in April gedempt was, verliep alles in het land in een
doodelijke, onnatuurlijke stilte. Echter waren er teekenen genoeg van wat er omging.
Bekend is het hardnekkig, tot het einde volgehouden legaal verzet der Hollandsche
aanzienlijken tegen de wegvoering van hun zoons als gardes d'honneur. Alle oude
partijen gelijkelijk werden door den maatregel getroffen, allen reikten elkander in
het verzet de hand, en hadden den moreelen steun van de Hollandsche ambtenaren
van den Keizer zelven. Maar ook dit verzet liep oogenschijnlijk op niets uit; men
moest wel eindigen met zich te bukken voor geweld, en na de zomermaanden waarin
het vertrek der jongelieden plaats had, was het stil als voorheen. De gretigheid
waarmede elk bericht van een Fransche nederlaag werd opgevangen, liet echter geen
twijfel aan de wezenlijke stemming der bevolking. Nog waren er andere teekenen.
‘Vroeger,’ bericht de Stassart den 18den October naar Parijs, ‘betaalden de
welgestelden hun belastingen bij de drie maanden of bij het halfjaar. Tegenwoordig
voldoen zij ze nog maar bij de maand.’ - ‘Holland,’ schrijft de Celles den 21sten van
dezelfde maand, ‘is op het oogenblik eigenlijk veel rustiger dan in het afgeloopen
voorjaar. De Hollanders begrijpen wel dat de geallieerden de Franschen

1) De Celles aan Montalivet, 13 Febr. 1813.
2) IV, 190.
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zullen komen wegjagen, en dit wachten zij af, zonder er zichzelf moeite voor te
geven. Hun redeneering is de volgende: behalen de geallieerden de overwinning,
dan komen zij vanzelf hier en bereiken wij ons doel; worden zij verslagen, dan moeten
de Franschen niets op ons te zeggen hebben. In ieder geval zullen het volgend voorjaar
de Engelschen wel een landing komen doen, en dan is het tijds genoeg om op te
staan.’
Wie onzer, die den trek der vaderlandsche bedachtzaamheid niet in dit portret
herkent? Jammer evenwel over het volk, dat geen andere wijsheid zou betrachten
dan deze. De omwenteling van November 1813 heeft geen grootsch karakter gehad,
zij heeft voor onze volksziel niet beteekend, wat de wapenroep van Februari van
hetzelfde jaar voor de Duitsche is geweest. Dat wij echter niet ten eenenmale achter
zijn gebleven bij onze zoo duidelijk aangewezen taak, dat men nog juist heeft mogen
volhouden dat de bondgenooten in een bevrijd Holland kwamen, aan Gijsbert Karel
in de eerste plaats is het te danken geweest.
Kort nadat de Celles zoo schreef, werd hier het bericht van den slag van Leipzig
ontvangen. Het stond nu voor de leiders vast, dat men spoedig een begin zou moeten
maken. De Franschen pakten in. In alle winkels lag publiek het oranjelint te koop1).
Den 9den November 's avonds had voor het haagsche stadhuis een groote oploop
plaats en den 13den nog eens; van Stirum kwam toen reeds bij Gijsbert Karel de
publicatie halen die den 17den gediend heeft2). Hij hield ze echter nog in den zak, en
hielp de rust bewaren. Juist daardoor liep hij echter zeer bij den prefect in het oog,
die hem uitnoodigde zitting te nemen

1) ‘Des cocardes de cette couleur ont été trouvées dans plusieurs boutiques’ (de Stassart, 10
Nov. '13). - ‘Hier au soir à Rotterdam, sur la chute du jour, on s'est porté en foule sur les
boutiques pour acheter du ruban orange’ (id., 14 Nov.). - ‘Les communes rurales d'Alphen,
d'Aarlanderveen, de Woubrugge, de Bodegraven, d'Oudshoorn et de Boskoop ont été agitées;
l'on y a pris publiquement la cocarde orange’ (id., 15 Nov.)
2) IV, 199; vgl. Chad bl. 54. Over den oploop 9 van Nov. zie Jorissen, Bijdragen II, 59 en een
uitvoerig relaas van de Stassart van 10 Nov. te Parijs.
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in een gemengd comité tot handhaving van de orde. Hij weigerde, en nu was er geen
oogenblik meer te verliezen.
Den 12den was Singendonck, zwager van Falck, uit Amsterdam al komen vragen
of men in den Haag gereed was1). Dit is de eerste maal dat Falck's naam in de
gedenkschriften van van Hogendorp wordt genoemd. De vraag, in dien vorm gedaan,
onderstelt vroegere verstandhouding, maar hieromtrent laten ons zoowel de Brieven
en Gedenkschriften van Gijsbert Karel als de levensschets van Falck door Hora
Siccama in het duister. In ieder geval, Falck wist van Gijsbert Karel en Gijsbert Karel
van Falck; hij had dezen reeds voor secretaris der gedroomde Staten-Generaal op
het oog2), een nieuw bewijs (zoo er nog een noodig was) dat aan uitsluiting der lieden
van na 1795 niet gedacht werd. Uit een aanteekening van Falck op het gedenkschrift
van van der Palm blijkt, dat hij althans reeds begin November met Hogendorp
gesproken of overlegd had3), en wat van dit verkeer daar wordt gezegd, wijst weer
ondubbelzinnig op een vroegere verstandhouding4).
Het lag in den aard der zaak, dat men, gelijk men in den Haag Tullingh had, ook
te Amsterdam over iemand moest kunnen beschikken die de nationale garde in het
goede spoor kon leiden. De positie van Falck als kapitein bij de nationale garde (die,
ter vervanging van de in April opgeheven oude schutterij, in October was opgericht),
maakte dus zijn aanwinst van hooge waarde. Maar de nationale garde behoefde
slechts de rol van lijdelijk toeschouwer te vervullen; het eigenlijke werk zouden de
bijltjes van May doen. May stond, eerder en meer dan Falck, onmiddellijk met Gijsbert
Karel in betrekking, die hem den 14den naar den Haag liet komen ‘en hem te kennen

1) IV, 199. Zou daar niet gelezen moeten worden: ‘De Heer Repelear zond hem (nl. Singendonck)
bij mij?’ Anders is de zin onverstaanbaar.
2) IV, 250, 255.
3) VI, 255.
4) Die via Repelaer-Singendonck moet zijn aangeknoopt, vgl. Falck's Brieven (2de ed.) 352;
F. van Hogendorp, Gijsbert Karel in 1813, bl. 39 en Erratum. - De Bosch Kemper (Letterk.
Aantt. 445) denkt m.i. ten onrechte aan Elout als tusschenpersoon.

Onze Eeuw. Jaargang 3

733
gaf dat het tijd was om bij hem te beginnen, en dat wij hier eene Regeering zouden
opzetten’1). Den 15den brandden de douanehuisjes te Amsterdam, en den 16den was
er een provisioneele regeering met van der Hoop als president. Toch was het geheel
niet naar Hogendorp's zin uitgevallen: de nieuwe regeering (‘een imperium mixtum’,
schrijft een Amsterdammer, ‘aristocratico-democratico-imperatorio’2)), had den Prins
niet uitgeroepen, en beschouwde zich alleen als een comité tot bewaring van de rust.
Haar rechtstitel zocht zij in het verzoek van de vertrekkende Fransche autoriteiten
aan den adjunct-maire Charlé, om, zoo noodig met assumptie van welgezinden, voor
de handhaving der orde te waken. De procureur van den Keizer drukt aller gedachte
uit, als hij vraagt: ‘In wiens naam moeten wij hier regt spreken? In naam van den
Keizer, dan breken zij ons den hals; in dien van Willem van Oranje dan fusilleeren
zij3) ons nog tot antwoord; dus best de zaken provisioneel in suspens te laten’4).
Amsterdam verkoos ‘bijgedraaid te blijven liggen in plaats van met den storm voort
te zeilen’5).
Intusschen, deze slechte berichten hoorde men er in den Haag niet aanstonds bij.
Daar vernam men nog slechts van den opstand van het gemeen en van het vertrek
der Franschen. 's Avonds van den 16den wist de Stassart dat hij den volgenden dag
heen zou gaan6), en van Stirum dat hij, hoe eer hoe beter, het spel moest beginnen.
Den 17den 's morgens kwam hij bij Gijsbert Karel de gereedliggende proclamaties
halen. En zoo nam, niettegenstaande de bijltjes van May, de eigenlijke omwenteling
toch pas in den Haag haar begin.
Het kan niet in onze bedoeling liggen den dag van den 17den nogmaals te verhalen,
dien ieder kent. Het teeken

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

IV, 199.
Provo Kluit aan van Maanen, 17 Nov. 1813 (Rijksarchief).
De andere zij die te Utrecht lagen.
Provo Kluit als boven.
Falck op van der Palm, bij F. van Hogendorp, bijlage bl. 8.
IV, 199.
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was gegeven; nu moest, op den 18den, de bekrachtiging door de Staten-Generaal
volgen. 's Avonds van den 17den schreef Gijsbert Karel zijn eerste bericht naar
Engeland, waarin hij het evenement van den volgenden dag aankondigt. ‘Demain il
y aura dans ma maison une convocation des principaux anciens membres du
gouvernement, afin de proclamer la Maison d'Orange’....1).
Wij weten hoe klagelijk het afliep. Van de vijftig opgeroepenen verschenen er
twintig, of, als wij de zes onderteekenaars der oproeping niet mede tellen, veertien2),
of liever dertien, want Falck kwam pas op het laatst. Er was één niet-Hollander bij:
Aylva; de anderen waren, van Stralen en Collot d'Escury uitgezonderd, niet zeer
markante personen. De wankelmoedigheid zat voor, was zelfs zóó uitsluitend aan
het woord, dat Gijsbert Karel zijn ontwerp van provisioneele regeering niet eenmaal
ter tafel dorst brengen; hij vertoonde het op het laatst aan Falck alléén3). Deze kwam
na den middag aan, juist na het advies van den onsterfelijken van Stralen, die
aanbevolen had, de revolutie... commissoriaal te maken!4). Hogendorp's plan van
Staten-Generaal was hopeloos mislukt, zijn gedachte: het gezag van vóór 1795 het
gansche land tot oprichting der constitutioneele monarchie onder Oranje oproepend,
niet uitvoerbaar meer.
Falck had, bij zijn overleggingen met Hogendorp in het begin van November,
aanstonds van hem ten aanzien van dit punt verschild5). Hij had van een oproeping
van oud-regenten alleen niet willen weten. Het was nu een uitkomst voor de
vergaderden, dat hij berichten moest hoe Amsterdam zich bij het denkbeeld eener
vergadering van Staten-Generaal uit oud-regenten niet aansloot. Men zou daar
misschien eerder een algemeen bestuur erkennen dat

1)
2)
3)
4)
5)

IV, 263.
De namen bij van Stralen, bl. 250.
IV, 202.
IV, 255, vgl. F. van Hogendorp, bl. 41.
IV, 255.
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aanstonds door beide partijen was geproclameerd1). Dit denkbeeld werd nu algemeen
aangegrepen en afgesproken den 20sten ieder met een patriot terug te komen2).
Den 20sten kwamen Falck en Aylva niet, maar waren, naast de twaalf overschietende
deelhebbers aan de vorige vergadering, twaalf-oud-patriotten opgekomen, waaronder
Elout, Kemper en Fannius Scholten3). De laatste sprak als een man die hij was, maar
de vergadering als geheel was zoo mogelijk nog grooter mislukking dan de vorige.

1) ‘Ik was verpligt,’ schrijft Falck, ‘door de wijze waarop het nieuwe Amsterdamsche bestuur
zamengesteld was, te betogen, dat eene hartelijke medewerking van allen niet verkregen
konde worden dan door middel van eene gemengde vergadering’ (IV, 255). Wat hij niet
dorst zeggen maar niettemin de waarheid was: men zag in Amsterdam niet alleen in de
oproeping der oud-regenten, maar in den opstand zelf bezwaar. Er was bij al wat deftig was
te Amsterdam, maar één stem van afkeuring over het ‘Haagsche werk’. - ‘Ik voor mij betuige
niet te kunnen penetreeren’, schrijft Röell den 21sten aan van Maanen, ‘op welken grond
men gemeend heeft dat geene, wat ons reeds uit de (Haagsche) papieren bekend is, te kunnen
daarstellen, en wie weet, hoeveel er niet reeds bovendien is uitgevoerd? Het geheele ding
koomt mij zo wonderlijk en wild voor, dat ik er somtijds aan twijfele, of ik wel ter deeg
wakker ben.... Ik vrees dat men zig met de herinnering aan den slag voor den Briel en andere
evenementen van dien tijd, zo als de eerste bijeenkomst te Dordrecht, etc., het hoofd wat
warm gemaakt heeft. Hier ter plaatse is men geheel alleen het Haagsche voetspoor te volgen;
men beschouwt zig enkel als eene provisioneele Regeering, bepaaldelijk ten doel hebbende,
om de rust te herstellen en te handhaven, zonder zig met iets, dat de Regeeringsvorm betreft,
in te laten, en hieromtrent schijnen alle de leden het volkomen eens te zijn.’ - ‘Wij alle houden
het er voor,’ schrijft den 22sten P.A. Brugmans, ‘dat het gedrag der Haagsche Heeren niets
deugt.... Wij hebben schriftelijk onze principes, dat wij zijn alleen voor de rust, “et non pour
créer une organisation nouvelle.” Ook te dien opzichte heeft Molitor van ons schriftelijk
bewijs in handen’ (Verzameling-van Maanen, Rijksarchief). Vgl. Jorissen, Bijdragen III, 52,
55, 62. - En al deze bezwaren zijn gezwicht niet voor den Hollandschen oproep, maar voor
de komst van een handvol kozakken! (vgl. Falck op van der Palm, bij F. van Hogendorp,
bijlage bl. 6).
2) IV, 252. Het daar gedrukte memorandum stelt blijkbaar de uitkomst der beraadslaging voor.
In ietwat verkorten vorm komt het ook voor onder de papieren van van Maanen, aan wien
het door een der vergaderden zal zijn medegedeeld.
3) Zie het werkje uit de papieren van van Stralen, bl. 252.
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Amsterdam had zich maar steeds niet verklaard, en in deze omstandigheden had
Falck het beter gevonden dat het ‘in 't geheel niet, dan gebrekkig of partijdig’
vertegenwoordigd werd1). Wilde men (schreef hij) Amsterdamsche namen hebben
onder het ‘époque makend staatsstuk’ dat Hogendorp hen den 18den had vertoond,
dan moest men minstens nog twee dagen wachten. Zelfs een van de zes getrouwen
zonk het hart in de schoenen: ‘Repelaer las een conciliatoir voor, hetwelk op een
federatieve rustbewaring uitliep’2). De vergadering nam niet eenmaal eenig besluit,
als de vorige tenminste gedaan had; zij liep te niet; ‘de een na den ander droop af’3).
Intusschen had Hogendorp aan wie het hooren wilde verklaard, ‘dat hij doorzetten
zoude al bleef hij alleen’4). Hij eindigde den dag, waarop zijn Staten-Generaal ‘in
rook verdwenen waren’5), met van der Duyn en Fannius Scholten naar Amsterdam
te zenden en van Stirum, het militair gezag, den volgenden morgen bij zich te
bescheiden. Er was niets anders mogelijk, dan zelf het bestuur in handen te nemen,
‘de stillen in rust te laten en te werken met de voorvarenden’6). Van Stirum, die den
vorigen dag zeer gemelijk was geworden over de bloohartigheid der politieken, kwam
met zijn officieren opzetten, en Gijsbert Karel nam, voor zich en den afwezigen van
der Duyn, tot de komst van Zijn Hoogheid het Algemeen Bestuur in handen. ‘God
helpt degenen die zich zelven helpen.’

1) Falck aan G.K., 19 Nov. (IV, 256).
2) IV, 203. De tekst van het conciliatoir bij van Stralen, bl. 252.
3) IV, 203; vgl. van Maanen aan Röell, 22 Nov.: ‘de een voor, de ander na is er uitgescheiden’
(bij Tellegen, bl. 219). - Toen 's avonds, uit Rotterdam, Frets en 's Jacob bij Gijsbert Karel
kwamen, vonden zij er nog van der Duyn, Changuion, de Jonge, d'Escury, Repelaer, de
Leeuw, Melvill en Fannius Scholten met den hoofdman vergaderd. Gijsbert Karel, van der
Duyn, d'Escury, Changuion en de Jonge hadden toen de proclamatie, waarbij het Algemeen
Bestuur optrad, onderteekend, doch de drie laatstgenoemden namen hun handteekening terug,
omdat niet allen teekenden (Frets in Rotterd. Historiebladen II, 326).
4) Bij van Stralen bl. 253.
5) IV, 204.
6) IV, 207.
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Van nu aan komt er schot in de gebeurtenissen. Die een hart had stelde zich ter
beschikking van het Bestuur, die er geen hadden lieten de anderen begaan. Het kwam
nu allereerst op de aansluiting van Amsterdam en Rotterdam aan. Het Algemeen
Bestuur deed, wat naar Hogendorps denkbeeld de Staten-Generaal hadden zullen
doen: het zond naar links en rechts commissarissen, om den opstand algemeen te
maken. Te Rotterdam, waar een provisioneele regeering was ingesteld die zich
volmaakt gelijk de Amsterdamsche gedroeg, werd dit werk aan 's Jacob betrouwd,
te Amsterdam, vanwaar van der Duyn onverrichter zake was teruggekeerd, aan
Kemper en Fannius Scholten. In beide steden slaagde de opzet volkomen; het
Algemeen Bestuur had de volksstemming beter gevat, dan de plaatselijke autoriteiten.
Te Rotterdam was van veel invloed de houding van admiraal Kikkert, die op de vraag
wie, als hij Napoleon afzwoer, zijn Souverein was, van Hogendorp ten antwoord
kreeg: ‘de Prins van Oranje’, en daarop de hand reikte1); te Amsterdam won men het
invloedrijke Doctrina voor den Prins2), en kwam ook de provisioneele regeering over,
op de verschijning van het eerste hoopje Kozakken, teeken van de open gemeenschap
met het leger der bondgenooten.
Wij hebben daar den man genoemd, die, naar zekere voorstelling, de wezenlijke
vader is van onze constitutioneele monarchie: Joan Melchior Kemper.
Geen grooter tegenstelling in uiterlijk is denkbaar, dan tusschen den tengeren,
fijnbesneden Gijsbert Karel en het vollemaansgezicht van Joan Melchior. Aan beiden
heeft onze historie verplichtingen, maar toch geen gelijke. Het is niet den historischen
Kemper afbreken, zoo men het beschadigde beeld van Gijsbert Karel weer opbouwt,
en de geschiedenis van 1813 van den liberalen deesem, die haar bedorven heeft,
ontzuurt.

1) IV, 210.
2) Falck op van der Palm bij F. van Hogendorp, bijlage bl. 12; Chad bl. 90.

Onze Eeuw. Jaargang 3

738
Kemper heeft een goede fortuin gehad. In 1836, een tijd, waarop het intellectueele
Nederland over Gijsbert Karel en zijn schepping niet bijster goed was te spreken, is
zijn aandeel aan de revolutie van 1813 door een liefhebbend zoon in het vleiendste
licht gesteld1). Kemper was de man geweest, die de proclamatie had gesteld, waarbij
‘geen Willem de Zesde, maar Willem de Eerste’ als ‘Souverein Vorst der Vereenigde
Nederlanden’ werd uitgeroepen, en die andere, waarbij de Vorst verklaarde de
souvereiniteit niet te mogen aannemen, dan ‘onder waarborging eener vrije
constitutie’. Kemper had aan de samenstelling der in 1836 zoo impopulair geworden
grondwet van 1814 geen deel gehad; hij werd de man, op wiens naam al wat in 1813
goeds was geschied, meer en meer werd gesteld: de aanbieding der souvereiniteit
aan Oranje, de vereeniging van prinsgezinden en patriotten onder dezelfde vaan.
Opmerkelijk is, hoe zijn eigen zoon, die in 1836, bij de uitgave van zijns vaders
geschriften, nog slechts zijdelings te kennen geeft, dat de raad van Kemper op het
besluit, om den 20sten November met patriotten te vergaderen, niet zonder invloed is
geweest2), in 1868, als hij zijn Staatkundige Geschiedenis van Nederland schrijft, een
veel gedetailleerder voorstelling bij de hand heeft: ‘De Hoogleeraar Kemper,....
onderrigt van den afloop der [eerste] vergadering ten huize van Hogendorp, kon de
verkeerde politieke rigting, die de omwenteling naar zijne overtuiging dreigde te
nemen, niet stilzittend aanzien. Hij spoedde zich naar 's-Gravenhage, vervoegde zich
bij van Hogendorp, overreedde hem, door Falck ondersteund, dat verder van
oud-regenten zou gezwegen worden en dat daarentegen alle Nederlanders, die hun
Vaderland lief hadden, zouden worden opgeroepen, en beloofde, wanneer aan deze
voorwaarden zou voldaan zijn, zijne medewerking. Van Hogendorp had een te edele
vaderlandsliefde, om de aangeboden medewerking te weigeren’3). Evenzoo wat de
aanbieding der

1) Staatkundige Geschriften van Joan Melchior Kemper. Derde deel.
2) Staatk. Geschr. van J.M. Kemper, III, 53.
3) Staatk. Geschiedenis, 381.
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souvereiniteit betreft. In 1836: ‘Elke draling scheen mijn vader gevaarlijk toe, en
innig overtuigd, dat het belang van het Vaderland zulks vorderde, en door zijne
uitgebreide betrekkingen in de gelegenheid gesteld, om te weten, dat zijn gevoelen
dat van een groot en verlicht deel der natie was, nam hij voor, den Prins van Oranje,
dadelijk bij zijn aankomst te Amsterdam, de souvereiniteit aan te bieden. Hij
raadpleegde hierover met den graaf van der Duyn...’1). In 1868: ‘Van Hogendorp was
bezield door edele liefde voor de volksbelangen..., maar in 1813 koesterde hij met
zeer velen nog zeer groote vrees voor liberale beginselen... Kemper daarentegen
meende, dat voor goed met het oude moest gebroken worden, en dat de opdragt der
Souvereiniteit niet door de oud-regenten maar door het Volk of uit naam van het
Volk moest geschieden. Hij overreedde zijnen ambtgenoot Fannius Scholten en van
der Duyn...’2).
Het is waarlijk niet zonder gevolg geweest, dat de geschiedenis van Nederland in
de 19de eeuw door Kemper's zoon is geschreven. Zien wij b.v. wat Treitschke er van
maakt in zijn beroemd opstel ‘Die Republik der Vereinigten Niederlande’3):
‘Hogendorp berief eine Versammlung der Altregenten, auf dasz durch die
Staatsgewalten der Union zwar die Souveränität des Hauses Oranien begründet, aber
auch ein groszer Theil der alten föderalen Institutionen wiederhergestellt werde. Da
trat der Leydener Professor Kemper in's Mittel, ein derber freimüthiger Holländer
mit breitem gesicht und hellen offenen Augen, ein Mann des Mittelstandes, der
modernen Welt, ein wackerer Patriot, der auch unter der Herrschaft der Fremden an
seinem Volksthum ehrlich festgehalten. Nicht einer Partei, rief er den Altregenten
zu, dem ganzen Volke soll die Befreiung des Vaterlandes zum Heile gereichen; nicht
Wilhelm VI kehrt zurück, um abermals wie seine Väter mit dem Eigensinn der
Regenten zu kämpfen, nein, Wilhelm I eröffnet eine neue Epoche für Niederland,
die Zeit der constitutio-

1) Staatk. Geschr. III, 70.
2) Staatk. Geschiedenis 384. (Ik cursiveer).
3) 1869.
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nellen Monarchie. Kemper's Wort drang durch, die Versammlung der Altregenten
unterblieb’.... En verder: ‘Erst auf die flehentlichen Bitten der Unitarier entschloss
sich der Prinz, die souveräne monarchische Gewalt in dem Einheitsstaate zu
übernehmen; also ward jener bescheidene Leydener Jurist in Wahrheit der Schöpfer
des constitutionellen Königthums in den Niederlanden.’ En dan in een noot: ‘Die
ältere Literatur über diese denkwürdige Revolution hat kürzlich eine wichtige
Ergänzung erhalten durch die Forschungen von J. de Bosch Kemper: Staatkundige
Geschiedenis van Nederland1).
Over de opdracht van de souvereiniteit heeft Fruin zich niet uitgelaten, maar de
geschiedenis der vergaderingen van 18 en 20 November had Treitschke bij den
Leidschen meester al heel wat beter kunnen lezen, die juist de voorstelling van de
Bosch Kemper te niet had gedaan, door de simpele bewijsvoering, dat eer Kemper
aankwam, al tot hetgeen hij heette te hebben verlangd, was besloten2). Toen Fruin
dit bewijs bijbracht (dat in de Gids van Januari 1868 verscheen), had hij nog maar
met den de Bosch Kemper van 1836 te doen (en met Jorissen, die diens opgave ‘met
vertrouwen had herhaald’). Had Fruin de ‘Staatkundige Geschiedenis’ toen al gekend,
wier voorrede gedagteekend is 14 Mei 1868, hij zou ongetwijfeld nog dieper op de
zaak zijn ingegaan, want die geschiedenis verwijdert zich op dit punt nog verder van
de waarheid. Fruin liet niet na in zijn handexemplaar de aanteekening te stellen, die
wij thans gedrukt in de ‘Verspreide Geschriften’ kunnen lezen, dat de voorstelling
als zouden Kemper en Falck den 19den Hogendorp van de dwalingen zijns weegs
hebben overtuigd, bezwijkt reeds voor de enkele opmerking, dat Falck dien dag te
Amsterdam was. Volgen drie bewijsplaatsen, waarbij thans nog als vierde de brief
kan worden aangehaald, door Falck dien dag uit Amsterdam aan Hogendorp
geschreven3), en met welks inhoud de voorstelling van de

1) Historische und politische Aufsätze, IV, 541.
2) Verspr. Geschr. V, 364.
3) IV, 256.
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Bosch Kemper eenvoudig niet is te rijmen. Blijft over de aandrang, die door Kemper
zou zijn uitgeoefend. Ten aanzien van dit punt heeft een derde de Bosch Kemper,
namelijk die in 1871 de ‘Letterkundige Aanteekeningen’ op zijn geschiedenis van
1868 stelde, het ons gemakkelijk gemaakt, door te erkennen, dat hij de in 1868
gegeven voorstelling zonder nadenken uit het boek van 1836 had overgenomen (niet
zonder haar nog aanmerkelijk op te sieren, gelijk wij zagen), hoewel zij niet bestand
blijkt tegen de vergelijking met Falck's aanteekening op van der Palm uit het jaar
1816, die ‘zeker meer de waarheid getrouw zal zijn geweest, dan de herinneringen
van 1836.’ Hij gelooft dus, ‘de uitdrukking (dat Kemper Hogendorp overreedde) te
moeten terugnemen. In de vergadering van 17 [lees 18] November was dan, volgens
Falck's aanteekeningen1), reeds besloten: ‘dat elk Saturdag met een Patriotsch regent
terugkomen zou. Bij dit feit behoefde mijn vader van Hogendorp niet te overreden
tot een ruimere oproeping’2). Eerlijk erkend, maar het zou ons toch nog liever zijn
geweest, als schrijver de fout niet begaan had. De middelen, om die te ontwijken,
stonden hem ook in 1868 ten dienste.
De waarheid omtrent de ontmoeting van Kemper met Hogendorp wordt gekend
uit den brief van van Assen aan Bosscha van 12 April 1814, afgedrukt in het derde
stuk van Jorissen's Bijdragen3). Daar vertelt van Assen, hoe hij 's namiddags van den
18den aan Kemper den korten inhoud schreef van alles wat in den Haag gebeurde.
Daarop verscheen Kemper den 19den in den Haag en was 's avonds ten huize van van
Hogendorp.
Nu heldert zich alles op, en krijgen de verwarde mededeelingen van Kemper's
zoon eerst haar waarde. Zij zijn niet onjuist bedoeld, alleen onachtzaam uitgedrukt.
Kemper, lezen wij er nu in, verneemt van de bijeenroeping der oudregenten en keurt
haar hoogelijk af. Hij gaat naar Hogen-

1) Gepubliceerd in Beets' ‘Verscheidenheden’ I, 102, en herdrukt Br. en Ged. v.G.K. IV, 254.
2) Letterk. Aantt. bl. 452.
3) III, 3 v.v.
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dorp om zich tegen het denkbeeld eener reactie te doen hooren. Als hij komt, is tot
het oproepen van patriotten echter reeds lang besloten. Het wezenlijk onderwerp van
het onderhoud van 19 November wordt nu, niet of men er patriotten bij zal vragen,
maar hoe of men komen zal tot een algemeen bestuur. Hiervan heeft de Bosch
Kemper's boek van 1836 een vermoedelijk juiste herinnering bewaard, die in het
boek van 1868 verbleekt en met andere zaken dooreengehaspeld is. Kemper vindt
alleen Hogendorp, van der Duyn en Changuion vast besloten het algemeen bestuur
op te richten, het koste wat het wil. Hij sluit zich bij deze kern aan; waarbij zich op
de vergadering van den 20sten nog Fannius Scholten voegt1). Inderdaad, deze
voorstelling komt met de feiten die gevolgd zijn overeen. Hogendorp neemt den
21sten het bestuur op zich, namens van der Duyn en zichzelven. Changuion neemt
het secretariaat waar, zoolang Falck nog niet uit Amsterdam kon worden gemist.
Van der Duyn en Fannius Scholten laten zich reeds den 20sten naar Amsterdam zenden,
Kemper den 22sten naar Leiden, gevolmachtigd om voor het algemeen bestuur te
handelen.
Kemper zal ongetwijfeld den 19den en 20sten braaf hebben gesproken en is van veel
nut geweest. Dat hem echter de eerste plaats in onze vereering zou moeten worden
ingeruimd, kan in de verste verte niet worden toegegeven. Hij verschijnt hier enkel
als bekwaam medewerker, geheel op dezelfde lijn als b.v. Fannius Scholten, die in
de gedenkschriften van Gijsbert Karel (en wij hebben nergens grond ontmoet aan
diens waarheidsliefde te twijfelen) eigenlijk meer geprezen wordt en meer op den
voorgrond geplaatst2). Het was Fannius Scholten, die in de vergadering van den 20sten
aanstonds het woord nam in Hogendorp's geest; het was Fannius Scholten die, toen
opnieuw bleek dat er met de Amsterdamsche regeering niets was uit te richten, de
toestemming van de societeit Doctrina voor de verheffing van den Prins verkreeg,
op voorwaarde van ‘een vrije con-

1) Staatk. Geschr. III, 54-55,
2) IV, 202, 212, 396.
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stitutie’1); het was Fannius Scholten die, in den Haag terug, uit eigen beweging om
de volmacht vroeg ‘Amsterdam om te zetten;’ Kemper was toen niet aanwezig; hij
werd eerst den volgenden morgen door Scholten uitgenoodigd om mede te gaan2).
Doen wij Kemper niet volkomen recht, door de woorden van Gijsbert Karel tot de
onze te maken: ‘Medewerker in de zaak van Amsterdam is geweest de Professor
Kemper, die reeds te voren den post van Commissaris-Generaal van het Algemeen
Bestuur op het gevaarlijk punt van Leyden en den omtrek uitgeoefend had. Gereed
tot hooger werkzaamheden, aarzelde hij niet om den Heer Scholten te vergezellen,
en deelde ruim in de mannelijke pogingen en in het wijs bestuur, waardoor de eerste
stad der Nederlanden hare echte plaats in het vaderland hernomen heeft?’
Maar hoe kan deze lof genoeg zijn voor een man, zal men zeggen, die, naar het
getuigenis van zijn zoon, even vroeg als Gijsbert Karel zelf, namelijk in December
1812, begonnen is de omwenteling voor te bereiden? Die, te midden van de Fransche
overheersching, zijn betrekking als hoogleeraar slechts aangewend had, ‘om de
begeerte tot een onafhankelijk volksbestaan levendig te houden’? Die, ‘toen onze
voorvaderlijke vrijheid aan alle slaafsche banden eener vreemde overheersching was
onderworpen, doof bleef voor de Fransche vleitaal’?3)
Wat wil dat zeggen, doot voor de vleitaal? Is er eenig bewijs bijgebracht, dat
Kemper van 's Keizers of van Plaisance's wege bizonder zou zijn gevleid? Dat de
Keizer van Kemper's bestaan kennis heeft gedragen, blijkt uit niets; dat Plaisance
hem voor een van de knapste Hollandsche professoren zal hebben gehouden en
dienovereenkomstig geëerd, is zeer aannemelijk; hoe zou het anders? Zijn dan Kemper
van die zijde eenige beleefdheden wedervaren, hij is er

1) IV, 396; Chad bl. 90. Met ‘the Patriot Club’ kan alleen Doctrina bedoeld zijn. De datum zal,
in verband met Hogendorp's mededeeling, natuurlijk later dan den 18den te stellen zijn.
2) IV, 212.
3) Staatk. Geschr. III, 40, 50, 51.
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allerminst doof aan gebleven, maar heeft er zeer gracieuselijk op geantwoord, zelfs
vleiender en onderdaniger dan men van iemand, die ons afgeschilderd wordt als zóó
afkeerig van het Fransche bestuur, zou hebben verwacht1). Ik breek daarom den staf
niet over Kemper; verlichte Nederlanders hadden maar al te veel reden, met eenige
zijden van het Fransche bestuur hoogelijk ingenomen te zijn. Maar men stelle zijn
reputatie niet op een plaats, waar de onpartijdige geschiedenis haar niet zou kunnen
handhaven.
Kemper heeft, tijdens de inlijving, met zijn Jaarboeken van het Fransche Regt
allernuttigst werk gedaan. Ook was hij een der meest gevierde nutslezers van zijn
tijd, en heeft, in die hoedanigheid, vooral in de latere jaren der inlijving, werkelijk
den geest der kringen, die een nutslezing bereikt, door omzichtige toespelingen helpen
opbeuren. Dat hij daarbij mijlen ver beneden de vlucht van Bilderdijks ‘Holland leeft
weer’ is gebleven, wie zal er hem op aanzien? Iets anders is de dichter, iets anders
de letteroefenaar. Wijd hangen de plooien van zijn kunstige en beschaafde rede, maar
een groot hart beeft er niet onder. Zijn lezingen brengen in zekere stemming van
vage blijmoedigheid, van vertrouwen dat als men maar geduld heeft, ‘alles sal reg
kom.’ Ware la révolution par la phrase mogelijk, Kemper zou misschien onze man
zijn. Hoe staat het met la révolution par le fait?
Kemper's zoon geeft de volgende voorstelling: Kemper en Falck, oude vrienden,
komen in December 1812 overeen, ‘van de veranderde omstandigheden zoo veel
mogelijk partij te trekken tot bevrijding en duurzame herstelling van het

1) Monseigneur! Je viens de recevoir de V.A.S. de la part de S.M. l'Empereur et Roi un
exemplaire du Rapport du Jury institué par S.M. pour le jugement des prix décennaux.
Vivement touché par cette marque de la bienveillance d'un souverain autant illustre par la
protection, qu'elle accorde aux lettres et aux arts, que par les succès de victoires non
interrompues, je prie V.A. de porter aux pieds du Trone de ce Monarque Auguste les
témoignages de ma vive reconnaissance pour une bonté, que je tacherai de mériter de plus
en plus. Daignez aussi, Monseigneur, agréer les hommages sincères... etc. Kemper aan
Plaisance, 12 Sept. 1810 (Rijksarchief).
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Vaderland,’ en wel op de grondslagen van ‘eenhoofdig oppergezag van het Huis van
Oranje; tempering van hetzelve door vrijheid ademende instellingen; vernietiging
van alle oude partijschappen; en geenerhande uitsluiting om verschil van meening
in het staatkundige of godsdienstige.’ Wat men doen zou? ‘toetasten, zoodra en waar
de gelegenheid zich gunstig zoude toonen, en alsdan vertrouwen op de medewerking
van gelijkdenkenden. Wie het eerst voor de goede zaak zoude handelen, bleef aan
den loop der gebeurtenissen overgelaten. Onmiddellijke aanraking met de heeren,
welke in 's-Gravenhage de omwenteling voorbereidden, bestond er niet, doch men
was van hunne bedoelingen onderrigt. Na deze afspraak hielden beide zich ijverig
bezig met de omwenteling voor te bereiden en de opgenoemde beginselen te
verspreiden.’ In het bizonder zou van de nationale garde worden gebruikt gemaakt,
waarbij Falck zich als kapitein liet aanstellen. Na den slag bij Leipzig ‘begonnen
beide te handelen.’ Het handelen van Kemper bestond in de poging, om den 4den
November te Leiden een comité op te richten ter handhaving van de rust, en nadat
dit mislukt was, in overleg met Heldewier, van Bommel en Kluit, de Leidsche
omwenteling voor te bereiden. Het handelen van Falck bestond in de leiding der
Amsterdamsche beweging van den 15den1).
De ‘Letterkundige Aanteekeningen’ van 1871 zijn hier weer voor het geschrift
van 1836 een gevaarlijke buur. In 1871 toch geeft de Bosch Kemper op, dat hij de
boven aangehaalde bladzijde in 1836 geschreven had op inlichtingen van Falck, en
hoe luiden nu deze? ‘Op het laatst van December 1812 kwam ik met uwen
voortreffelijken vader in een ernstig gesprek over de mogelijkheid om eerlang van
de veranderde omstandigheden partij te trekken tot bevrijding en duurzame herstelling
van ons vaderland. Hetgene ik hem van de strekking der gemoederen buitenslands
en van de bedoelingen van meer dan eene mogendheid zeggen kon, [Falck had in
1811 en 1812 groote reizen door

1) Staatk. Geschr. III, 51-52.
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Europa ondernomen], bevestigde hem in de gedachten, welke gedurende de Fransche
overheersching ons van lieverlede al minder en minder vreemd waren geworden.
Evenmin als hij was ik met de Haagsche heeren in onmiddellijke aanraking, doch
door een man die het wederzijds vertrouwen bezat wist ik waarheen hunne
voornemens strekten. Eénhoofdig oppergezag in het huis van Oranje, tempering van
hetzelve door vrijheid ademende instellingen, geenerlei uitsluiting van verschil van
meening in het staatkundige of godsdienstige, - ziedaar de leer die men overeenkwam
voort te planten en tot rigtsnoer te doen strekken voor degenen die het eerst in het
geval zouden komen om voor de goede zaak te handelen’.1)
Het zijn nagenoeg dezelfde woorden, maar in andere volgorde. Terwijl de Bosch
Kemper het eenhoofdig oppergezag van Oranje, etc., als het program van Kemper
en Falck voorstelt, zegt Falck eenvoudig dat het het program van den opstand was,
van de Haagsche heeren evengoed als van Falck en Kemper. Het woord degenen,
bij Falck, zou anders geen zin hebben. En wat nu het gesprek tusschen beide vrienden
in December 1812 betreft, hoe slecht zou het er met Nederland hebben uitgezien, als
gedachten en voornemens als de hier genoemde niet bij menig Nederlander in die
maand waren opgekomen. Het gansche werk van Gijsbert Karel ging van de
onderstelling uit, dat dergelijke gedachten en voornemens vrij algemeen waren.
Vragen wij echter, waar het centrum van handeling is, wij komen steeds weer op
Gijsbert Karel's studeerkamer terecht. Falck heeft geen eigen plan doorgezet den
15den November, maar handelde in overleg met Hogendorp, een overleg, dat, gelijk
uit zijn notitie op van der Palm blijkt, minstens van 1 November 1813 dagteekent.
Hoe zou Gijsbert Karel hem anders al van te voren als secretaris der Staten-Generaal
hebben uitverkoren? Dat de actie van Kemper op den 4den echter niet met Gijsbert
Karel overlegd was, maar Kemper's eigen werk, nemen wij gaarne aan. Ziehier waarin
zij bestond.

1) Falck's Brieven (2de ed.), bl. 352.
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Komper legde aan een kring van Leidsche notabelen van allerlei kleur en richting
(die evenwel niet aan zijn wensch gehoor gaven) het volgende stuk ter onderteekening
voor:
‘Wij ondergeteekenden alle wonende te Leyden en er zoowel voor ons zelven als
voor de onzen het hoogst belang in stellende, dat in de thans plaats hebbende
omstandigheden de rust en de veiligheid van personen en goederen, zonder
onderscheid van staat, rang, of vroegere betrekkingen en staatkundige gevoelens,
bewaard blijve, verbinden ons om tot handhaving daarvan alles bij te dragen, wat in
ons vermogen is, zonder ons echter daardoor op eenigerlei wijze als verdedigers van
het een of ander gouvernement, of als bevorderaars van deze of gene orde van zaken
te willen hebben aangemerkt, en zullen wij ondergeteekenden, zoodra een genoegzaam
aantal zich tot hetzelfde oogmerk zal hebben vereenigd, waartoe het getal van 20
vooreerst voldoende gerekend wordt, verder onderling met gemeen overleg zoodanige
maatregelen beramen en vaststellen, als tot uitvoering en verzekering van de twee
bovengenoemde principes zal blijken noodig te zijn. Leyden, 4 November 1813.’1)
Principes waarmede de omwenteling het niet ver gebracht zou hebben. Juist
hetzelfde wat in Amsterdam, tot groote verachtering van de zaak van den opstand,
is geschied! Dat Kemper later te Amsterdam ongedaan heeft helpen maken wat hij
hier voor Leiden voorstelt, is juist zijn beste roem geworden. Geheel het denkbeeld:
vervanging van de verloopende Fransche autoriteit door een imperium mixtum,
hoofdzakelijk dienende om te waken dat bij niemand de glazen worden ingesmeten,
gaat regelrecht tegen Hogendorp's toeleg in. Het is de ontkenning van het dringend
noodige: een beslissing; ‘bevordering eener bepaalde orde van zaken’. De
omstandigheid alleen dat Hogendorp en zijn vrienden in den Haag dit hebben weten
te verhinderen, en dat Kemper in Leiden het heeft voorgesteld, geeft antwoord op
de vraag: van wie de opstand

1) Bij F. van Hogendorp, bl. 56. Uit Staatk. Geschr. van J.M. Kemper, III, 63 blijkt m.i. dat het
stuk ter onderteekening is aangeboden.
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van 1813 is. Kemper heeft zijn poging van 4 November ongetwijfeld gedaan, blakend
van goeden wil, maar dat niet hij de leiding van den opstand heeft bezeten, behoeft
niemand onzer te betreuren.
En hoe nu met het gewichtigste punt van alle: de aanbieding der souvereiniteit;
het vaderschap onzer constitutioneele staatsinstellingen?
Men zal ons vergunnen kort te zijn, en de teksten te doen spreken.
Hogendorp's schets is van 1812, en heeft een koning, in het bezit van de volle
rechten der souvereiniteit. Het eerste werk van Hogendorp's Staten-Generaal had
zullen zijn het uitroepen van den Prins tot Hooge Overheid1), en wat dit woord beduidt
blijkt een paar regels verder, waar de Staten-Generaal zeggen dat zij, in afwachting
van de komst van Zijne Hoogheid, de ‘souvereine magt’ zullen uitoefenen. De
vergadering van den 18den mislukt. Desniettegenstaande wordt den 19den aan den
Prins geschreven: ‘La Maison d'Orange sera souveraine avec des lois fondamentales
et un grand corps national servira de garant’2). Ik haal hier den brief van den 19den
aan, waarmede Wauthier naar Duitschland werd gezonden, omdat van den vorigen,
waarmede J. Fagel en Perponcher naar Engeland waren vertrokken, geen minuut was
gehouden en hij dus niet in de Brieven en Gedenschriften afgedrukt is. Maar blijkbaar
heeft hij precies hetzelfde ingehouden als die van den 19den, blijkens Gijsbert Karel's
gelijktijdigen brief aan H. Fagel, waarin gezegd wordt: ‘tout esprit de parti est abjuré,
les citoyens de tous les cultes appellent le même Souverain’3). Trouwens het befaamde
strooibiljet, ‘Oranje Boven’ van den 17den houdt het onmiddellijk in: ‘de Regeering
roept den Prins uit tot Hooge Overheid.’ In zijn antwoord keurt Hendrik Fagel,
namens de Engelsche regeering sprekende

1) IV, 246, ‘Gedurende den oorlog’ d.w.z. van stonden aan; eerst later zal de grondwet van
kracht kunnen zijn.
2) IV, 279.
3) 17 Nov. (IV, 263).
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bij wie hij van ouds door de oranjepartij als geaccrediteerd is, de aanbieding der
souvereiniteit nadrukkelijk goed en zegt dat die, als ‘Willem de Eerste, niet Willem
de Zesde’ aan wal stapt, bij acclamatie moet geschieden1). Gijsbert Karel antwoordt:
‘Vos voeux sont remplis Monsieur, et ils le sont déjà par le fait. Le Prince est
Souverain, on ne sait pas comment, mais tout le monde le considère comme tel....
Pourvu qu'il s'explique lui-même, nous le proclamerons dans le même jour à la Haye,
Amsterdam et Rotterdam’2). Den 30sten is ‘zijn Hoogheid, Neerlands Vorst’, aan den
wal; ‘prepareer terstond muziek op het Paleis; ik stap daar af, vind er u en de
proclamatie geschiedt op staanden voet’3). Het is Canneman, een der ministers van
het Algemeen Bestuur, die het naar Amsterdam schrijft. Canneman is een oud-patriot,
zal men zeggen. Maar wilden Hogendorp en van der Duyn het dan anders? Canneman
zat bij van Hogendorp aan tafel, toen het bericht kwam dat de Prins in 't zicht was.
‘Hij bood zig aanstonds aan om naar Amsterdam te gaan en daar de uitroeping als
Souverein voor te bereiden. Ik gaf hem mijne brieven, zo even van den Ambassadeur
Fagel uit Londen ontvangen, mede als credentie, daar hij goed gebruik van maakte’4).
Aan Wiselius, een der orakels van het oud-

1)
2)
3)
4)

21 Nov. (IV, 265).
25 Nov. (IV, 269).
IV, 372.
IV, 218. Blijkbaar is hier Fagel's brief van 21 November bedoeld (IV, 265), immers die van
29 November (IV, 270) was toen nog niet aangekomen, en een derde is er niet geweest. Dat
Hogendorp eenige jaren later van ‘brieven’ spreekt, kan ons niet verwonderen, daar hij
immers in deze dagen nog twee andere brieven van Fagel, die van 29 Nov. en van 1 Dec.
(IV, 274) ontving, waarin dit onderwerp wordt aangeroerd. De mededeeling van Konijnenburg
(bl. 261), dat Canneman 's avonds van den 30sten te Amsterdam een brief van Fagel vertoonde,
waarin ‘onderscheidene bijzonderheden vermeld en de aandacht bepaaldelijk op den nieuwen
Titel werd gevestigd, dien 's Lands Opperhoofd zoude behooren te voeren’, is een voor ons
betoog welkome, hoewel niet onverwachte bevestiging van het gezegde van Gijsbert Karel.
Wanneer men diens gedenkschriften met de beschikbare bewijsstukken vergelijkt, blijkt keer
op keer hoe uitnemend betrouwbaar zij zijn.
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patriotsche Amsterdam, zendt Gijsbert Karel nog dien eigen middag het parool:
‘Roepen wij den Prins uit tot onzen Vorst’1). Alles is dus niet slechts met medeweten
van Hogendorp geschied, maar door hem bevorderd en zelfs uitgelokt.
Dat middaguur van den 30sten November, met de Prins vóór, niet op den wal, is
het laatste oogenblik van Gijsbert Karel's dictatuur. Wij zien en onthouden, welk
gebruik hij van dat laatste oogenblik maakte. Het was de getrouwe uitvoering, voor
zoover die aan hem lag, van zijn programma: ‘nous le proclamerons dans le même
jour à la Haye, Amsterdam et Rotterdam’. - De ‘regte Baas’ trad nu op en nam de
teugels over.
Hij had in zijn antwoord aan Gijsbert Karel de aangeboden souvereiniteit niet
uitdrukkelijk aangenomen2). Hij deed het evenmin in de proclamatie, waarmede hij
aan land stapte3), een stuk zonder houvast, dat evengoed kan worden uitgelegd als
de aanvaarding van het erfstadhouderschap4). De Prins kwam te vijf uur aan wal en
begaf zich bij van Stirum aan tafel; hij verleende daarna audiëntie. Onderwijl werd
zijn proclamatie van het Stadhuis afgelezen. De gelegenheid, den 30sten in den Haag
de souvereiniteit op papier te brengen, was daarmede voorbij. Het Algemeen Bestuur
had echter voor, dit den volgenden ochtend te doen; reeds riep het volk op straat:
‘Leve Willem de Eerste’ en ‘Leve de Koning.’ Den koningstitel echter wees de Prins
voor het oogenblik bepaaldelijk af; hij wilde, in de onzekerheid der beslissing van
de mogendheden omtrent België, dezen titel nu nog in geen geval en hechtte ook
sterk aan het behoud van den naam Oranje. Hij wilde dan Vorst heeten der Vereenigde
Nederlanden, maar

1)
2)
3)
4)

IV, 387.
22 Nov. (IV, 266).
Bij ten Zeldam Ganswijk, I, 125.
Nog den 25sten verklaarde hij te Londen aan Repelaer, ‘dat hij slechts verlangde dezelfde
rang en waardigheid, die zijn vader bekleed had’ (Wichers in Elsevier's Maandschrift 1897,
bl. 559). - Zie over dit punt Blok in Fruin's Bijdragen, 2e reeks, X, 100 v.v.
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meende dat Amsterdam in de uitroeping moest voorgaan. Daarheen zou hij eerst den
2den December vertrekken; de komst van Bülow gebood dit kleine uitstel1).
De blijde intocht van Nederlands eersten koning had triumphanter kunnen zijn.
Er komt iets benepens en onbeminnelijks met hem onze geschiedenis binnen. Iets
dat niet gelijkt op de gratie, die men aan het denkbeeld Majesteit verbindt. De jichtige
Gijsbert Karel, door de laatste weken uitgeput, was aan zijn stoel geklonken. Hij
bleef, op dien dag der dagen, alleen. ‘Ik had niemand bij mij’2). Eindelijk, eindelijk
kwam de Prins. ‘Hij hield in zijne hand een langen blikken koker, dien hij mij overgaf.
Ik zeide hem, dat nu alle mijne wenschen vervuld waren, en strekte eene hand uit in
verwagting van de zijne. De hand kwam ook, maar niet ongevraagd, en het is bij die
reis gebleven. In den koker stak zijne eerste Publicatie.... Ik heb dezelve nog in
handen, en gis, dat ik op dat oogenblik de Nederlandsche Natie verbeeldde....’
Zag het oog van den Prins hem inderdaad op die hooge plaats, wij hadden, in 's
vorsten gemoed, wat meer menschelijke aandoening mogen wenschen. Er ligt, in die
eerste ontmoeting, ik weet niet wat voor zwaar gewicht van dreigende voorbeteekenis.

1) Vgl. de volgende teksten: Chad, 141; Hogendorp V, 82; de Bas, Prins Frederik, III, 195 (de
Prins aan zijne moeder, 3 Dec. 1813); Falck's Brieven 2e ed., 196 (Falck aan Canneman, 1
Dec. 1813: ‘niettegenstaande het geroep der menigte blijft Z.H. zeer ferm bij het verlangen
om den naam van Prins van Oranje te voeren onder bijvoeging van niet meer dan Vorst der
Vereenigde Nederlanden. Zoo moet dit dan te Amsterdam afloopen’); en vooral Clancarty
aan Castlereagh, 1 Dec. 1813: ‘The Prince acquainted me last night, it had been the intention
to have proclaimed him here this morning Sovereign of the United Provinces, and M. de Van
der Duyn, who acts in unison with M. de Hogendorp, informed me that this was the generaal
sentiment’. Alleen, zeide van der Duyn, zagen sommigen tegen den titel van koning op,
omdat het land daar te klein voor was. Clancarty zeide, dat Amsterdam diende voor te gaan.
‘His Highness seemed struck with this consideration, and later in the evening stated his
intention of proceeding to Amsterdam to-morrow’ (Record Office, Londen).
2) IV, 218.
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Intusschen was Canneman met Fagels brief en de opdracht van Gijsbert Karel te
Amsterdam aangekomen, in het denkbeeld dat de Prins den 1sten volgen zou. 's Avonds
laat om halftwaalf werd de publicatie die de Prins uit Engeland meegebracht had, te
Amsterdam ontvangen en bij toortslicht afgelezen1). Zij voldeed natuurlijk hier aan
de leiders van den opstand evenmin als in den Haag. De tijd drong: de Haarlemmerdijk
vulde zich op met volk, ieder oogenblik kon de Prins komen. Evenwel niet hij kwam,
maar ('s namiddags van den 1sten December) van der Duyn, die verslag deed van de
Haagsche conferentie van den vorigen avond, waar tot de uitroeping te Amsterdam
op 2 December besloten was. Tegelijk ontving Canneman bericht van den uitslag
dier conferentie door een brief van Falck2). En hierop heeft, in den avond van den
1sten, Kemper de bekende proclamatie gesteld. ‘Niet meer zal de oude onzekerheid
over de verdeeling der oppermagt uwe krachten verlammen... Het is geen Willem
de Zesde, welken het Nederlandsche volk heeft terug gevraagd, zonder te weten wat
het eigenlijk van hem te hopen of te verwachten had. Het is Willem de Eerste.... Uwe
burgerlijke vrijheid zal door wetten, door eene die vrijheid waarborgende constitutie,
zekerder dan te voren gevestigd zijn.... De groote gebeurtenis is voleindigd. Nederland
is vrij, en Willem de Eerste Souverein Vorst van dat vrije Nederland’3).

1) Jorissen, Bijdragen III, 77; vgl. Dagboek van Willem de Clercq, I, 56.
2) Falck's Brieven (2e ed.) bl. 196.
3) Dat de proclamatie werd gesteld nà de aankomst van van der Duyn, weet ook Bosscha (II,
22). Konijnenburg (bl. 263) zegt ten onrechte dat Kemper de proclamatie deed in den morgen
van den 1sten. De publicaties van Kemper en Scholten van den morgen van 1 Dec. (b.v. die
betreffende de aankomst van Beukendorf) komen voor in het Staatkundig Dagblad van de
Zuiderzee van 2 Dec. (dat 1 Dec. verscheen); de souvereiniteitsproclamatie eerst in een op
2 Dec. verspreid extra-nummer. - Dat Kemper's proclamatie midden in den nacht werd
afgelezen toen er geen vijf menschen op den Dam waren (Strick van Linschoten, Vertraute
Briefe I, 127) is zeer wel mogelijk: men had pas den vorigen nacht een groot feest op den
Dam gehad met de door Canneman verzochte muziek (zie hiervoor, bl. 749) en flambouwen
ter aankondiging van de komst van den Prins (Konijnenburg, 261). Wat doet het er ook toe?
in ieder geval was de proclamatie, toen Amsterdam in den ochtend van den 2den wakker
werd, alom aangeplakt en verspreid. Dat Kemper en Scholten zouden gehandeld hebben
‘alleenlijk als particulieren en niet als gecommitteerden van het Algemeen Bestuur, omtrent
welke betrekking de proclamatie een diep stilzwijgen in acht neemt’ (Röell bij de Bosch
Kemper, Letterk. Aantt., bl. 457), kan ik niet toegeven; immers het opschrift der proclamatie,
zooals zij als extranummer van het Staatkundig Dagblad verscheen, luidt:
‘Commissarissen-Generaal van het Algemeen Bestuur residerende te Amsterdam aan de
inwoners der genoemde Hoofdstad’.

Onze Eeuw. Jaargang 3

753
Welzeker, Kemper heeft een gelukkige hand gehad. Het stuk spreekt als een man,
het vult Hogendorp's ‘Oranje Boven’ proclamatie op het schoonst aan; eerst beide
stukken te zamen zijn het wezenlijke manifest van onze revolutie. Aan Kemper alle
eer die hem toekomt: hij heeft Hogendorp bij deze gelegenheid op een wijze
vervangen, die het ons nauwelijks bejammeren doet dat de hoofdman zelf op dien
dag niet te Amsterdam heeft kunnen wezen. Het was een geluk voor de toekomst
van het land, dat ook het oud-patriotsch element, in een van zijn beste
vertegenwoordigers, op zulk een beslissend oogenblik in dezen geest kwam te spreken.
Maar wachten wij ons, na dit van goeder harte toegebracht saluut, voor overdrijving.
Of Kemper veel moeite zal hebben gehad, van der Duyn te ‘overreden’? Van der
Duyn die expresselijk overkwam, om de zaak eindelijk voortgang te doen hebben?
Die de eerste was, den volgenden dag, om den Prins te ‘overreden’?1) Ook doet men
Hogendorp onrecht, door het voor te stellen of hij de bewoordingen der proclamatie
stellig niet goedgekeurd zou hebben, maar in het gebeurde moest berusten. Nog
denzelfden avond geschiedde de uitroeping in den Haag2). ‘L'immense population
d'Amsterdam par des acclamations unanimes et prolongées a nommé le Prince
Souverain des Pays Bas’, schrijft hij, opgetogen,

1) IV, 373. - Men schrappe gerust, na kennisneming der teksten over de Haagsche conferentie
van 30 November, van der Palm's ‘tranen en gebeden’. Van der Duyn's ‘quart d'heure de
conversation’ zal de juiste waarheid zijn.
2) Ten Zeldam Ganswijk I, 127.
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aan zijn vorstelijke vriendin, de Prinses-Moeder1). Is dit de taal van iemand, die verrast
zou zou zijn geworden? En welke bewoordingen zou hij hebben afgekeurd? ‘De
oude onzekerheid over de verdeeling der oppermagt’? En zijn arbeid daartegen van
1795 af! ‘Eene die vrijheid waarborgende constitutie’? En hij had die gereed, en
schrijft ter neder: ‘Naar mijn oordeel heeft de Heer Kemper zig allerverdienstelijkst
gemaakt bij het vaderland, door de stellige verzekering van eene Constitutie aan de
Natie’2). ‘Willem de Eerste’? En zijn medegeven van Fagels brief!
Wel had hij, in zijn brief aan Fagel van 17 November, (in een verband echter, dat
alle bepaald opzet uitsluit), van Willem VI gesproken3). Ook heeft men, onder het
groote getal der stukken sedert 21 November uitgegaan van het Algemeen Bestuur,
er één enkel gevonden, waarin die term voorkomt4). Doch er is niet de minste reden
om aan te nemen, dat Hogendorp het stuk gesteld heeft; waarom niet Falck of Piepers,
die in het militaire ‘de ziel was van alles5)’? Falck zelf spreekt in zijn particuliere
brieven van Willem den Zesden. Dit was, het blijkt op tallooze plaatsen, het
omgangswoord; zoo noemde men ook den jongen Prins Willem den Zevenden. Het
gebruik van zulk een term sluit volstrekt niet in, dat men voor het herstel van het
stadhouderschap en tegen opdracht der souvereiniteit was. Te Amsterdam was, op
den 2den December, groot en klein vóór de opdracht der souvereiniteit. Men galmde
algemeen6), gelijk al den vorigen morgen de Bijltjes op Kattenburg7), het aangegeven
parool uit: ‘Leve Willem den Eerste onzen Souverein. De Prins moet Koning van
Holland zijn.’ Desniettemin wisten velen niet, toen de hun onbe-

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

3 Dec. (IV, 375).
V, 44.
IV, 263,
Bij ten Zeldam Ganswijk, 1, 37. Het is een publicatie over de wapening, van 26 November.
Falck's Brieven, bl. 199.
IV, 372.
Willem de Clercq t.a.p.; vgl. Staatkundig Dagblad der Zuiderzee van 2 Dec. 1813.
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kende gedaante op het balkon verscheen, welke Prins het nu eigenlijk was, de oude
of de jonge. De menschen vroegen elkander: ‘wien hebben wij nu, Willem den Zesden
of den Zevenden?’1) Sterker waarschuwing tegen de manie, om het gebruik van den
conversatieterm ‘Willem de Zesde’ tot een criterium van achterlijkheid te maken, is
wel niet denkbaar. En als Hendrik Fagel op den brief van den 17den antwoordt; gij
hebt daar van Willem VI gesproken, maar Willem I zou wel beter zijn, lezen wij in
Hogendorp's wederantwoord geen letter, die kan doen denken dat hij met de
opmerking niet instemde. Hij zegt daar: ‘het hangt natuurlijk van de natie af den
Prins Souverein te maken, maar zijn titel is een zaak van overeenkomst tusschen de
mogendheden. Onderricht mij dus op staanden voet van de bedoeling van Engeland
op dit punt. Heb ik uw inlichting niet vóór de Prins komt, ik zal daarom niet verlegen
zitten; mits hij zichzelf verklare, zullen wij hem op denzelfden dag uitroepen in den
Haag, te Amsterdam en te Rotterdam2).’ Het antwoord van Fagel hierop is van den
29sten en luidt, dat men elken titel goedkeurt, dien de natie zal geven3). De titel van
koning nu, in het ontwerp van grondwet gebruikt, verviel voor 's Prinsen bedenking.
De titel ‘Vorst’ lag nu voor de hand en was bovendien mondeling door van der Duyn
en schriftelijk door Falck aangegeven als voor den Prins aannemelijk. ‘Willem de
Eerste’ stond in Fagel's brief. Ik bedoel niet met al deze herinneringen Kemper's
verdienste te onderschatten, maar haar terug te brengen op de wezenlijke grootte.
Dank zij het gunstig oogenblik en Gijsbert Karel's gebruik daarvan was Nederland
bevrijd. Dank zij Gijsbert Karel, had Nederland een vorst. Dank zij meest Gijsbert
Karel, zou Nederland een aan zijn toenmalige behoeften niet ongeeigende grondwet
hebben.
Maar het moet grif erkend, dat, beneden zijn hoog uit-

1) V, 43.
2) 25 Nov. (IV, 269).
3) IV, 271.
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uitstekende, mannen van '95 de grootste verdienste hebben gehad: Falck, Fannius
Scholten, Kemper. De geschiedenis der tot stand koming van de Grondwet zal ons
andere namen doen kennen. Welk een vooruitzicht zou waarlijk een land hebben
gehad, waarin kracht en inzicht enkel gevonden waren bij mannen boven de vijftig!

V.
De Grondwet.
In de publicatie, waarbij de Souvereine Vorst op den 6den December het Algemeen
Bestuur ontbond en de regeering op zich nam, behield hij zich de keus voor van het
tijdstip, waarop door een plechtige inhuldiging de aanvaarding der souvereiniteit zou
kunnen worden bevestigd; hij deed dit echter ‘in het blijde vooruitzigt van die
(plechtigheid), na verloop van weinige weken, aan de natie te kunnen aankondigen,
en tevens aan onze geliefde Landgenooten eene Constitutie aan te kunnen bieden1).’
Dadelijk na 's Prinsen terugkeer uit Amsterdam, had Gijsbert Karel hem zijn
‘Schets’ aangeboden. Maar het duurde eenigen tijd, eer hij er iets op hoorde, tot den
15den December Repelaer hem kwam vertellen, ‘dat de Prins te kennen gegeven had
tot den vrede toe de zaken te willen besturen met een blooten kabinetsraad2).’ Tot
den vrede! dat klonk anders dan de ‘weinige weken’ van de publicatie van 6
December. Zijn hand nog niet tot zijn gebruik hebbende (de jicht gaf hem die gansche
maand, en nog langer, huisarrest), dicteerde hij aan zijn dochter een energieken brief,
waarin hij Zijn Hoogheid bezwoer, ‘bij wat Zij het dierbaarst op de wereld had, het
welzijn Harer kinderen,’ de beraadslagingen over de Grondwet zonder

1) Bij ten Zeldam Ganswijk, I, 128.
2) V, 81.
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eenig verwijl te doen aanvangen1). Nauwelijks was hij met dicteeren ten einde, of de
Prins trad zelf binnen, en onderging voorlezing van den brief.
Het is niet aan te nemen, dat Repelaer den Prins, of wellicht Gijsbert Karel
Repelaer, goed gevat hebbe. Immers uit geen enkele daad van Willem I blijkt, dat
hij het tot stand komen eener grondwet heeft willen bemoeilijken of verschuiven.
Ware hij met dit plan omgegaan, een bezwering als die van Gijsbert Karel zou hem
er niet in een oogwenk van hebben kunnen afbrengen, daartoe was de Souvereine
Vorst een veel te vasthoudende natuur. Hij was onmiddellijk met de studie van
Hogendorp's schets begonnen, maar nam voor zulke zaken den tijd; ook ging hij van
den aanvang af met anderen dan den ontwerper te rade. Den 19den deelde hij Gijsbert
Karel zijne bedenkingen in schrift mede. Hij schrapt daarin de woorden Koning en
Kroonprins en vervangt ze door Souvereinen Vorst en Erfprins; hij verlangt dat de
Vorst verbonden zal kunnen bekrachtigen zonder voorafgaande goedkeuring der
Staten-Generaal, die alleen de beschikking houden over de middelen, om de ingegane
voorwaarden te vervullen; hij wil het getal der ministerieele departementen (door
Hogendorp op zes gesteld) onbepaald laten; hij brengt de civiele lijst van een millioen
op vijf ton terug, en wil de andere helft liever uit de domeinen genieten; hij wil een
algemeenen rijksadel in plaats van de voorgeslagen provinciale ridderschappen; hij
verlangt het tweekamerstelsel; hij wil onderscheid gemaakt hebben tusschen
permanente uitgaven, die aan het begrootingsrecht der Staten-Generaal onttrokken
zullen worden, en tijdelijke, die er aan onderworpen zullen zijn; hij verlangt in elke
provincie een stadhouder als zijn vertegenwoordiger en in Holland twee (Amsterdam
bij het Noorderkwartier); en eischt, als een regaal, de munt voor zich op2). Den
volgenden avond kwam hij dit alles met Hogendorp bespreken tot drie uur in de
nacht, zoodat de Erfprins, die door zijn

1) VI, 29.
2) VI, 30-35.
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vader medegebracht was, er bij in slaap viel1). Alle voorgeslagen wijzigingen werden
door Hogendorp overgenomen, op twee na: rijksadel en hoogerhuis; twee zaken die
met elkander samenhingen. Hogendorp had, naast de provinciale ridderschappen,
bestemd ter vertegenwoordiging van het platteland in de Provinciale Staten, een stand
van rijksgraven of pairs voorgesteld, met zitting in de Staten-Generaal krachtens
geboorterecht en voor hun leven; zij zouden thans voor de eerste reis door den Vorst
tot die waardigheid worden verheven, in iedere provincie op de honderdduizend
zielen één. De Prins ‘had geen zin in zoo groote heeren’2). Hij wilde een rijksadel,
waarin vooreerst alle bestaande edelen zouden worden opgenomen (onder welke de
Gelderschen en Overijselaars de groote meerderheid uitmaakten), en die door
verleening van adeldom van 's vorsten wege zou kunnen worden aangevuld; uit dezen
adel wilde hij een hoogerhuis trekken, en het lagerhuis doen bestaan uit
afgevaardigden òf door Provinciale Staten te benoemen (als bij Hogendorp), òf wel
door de gewezen ‘stemhebbende steden’ onmiddellijk, waarbij dan de Provinciale
Staten nog eenige afgevaardigden zouden voegen, men moet verstaan voor het
platteland3). Hogendorp wierp tegen, dat op die wijze de hoogste algemeene belangen
voordurend onderworpen zouden kunnen zijn aan het behagen van eenige jonkers
uit de landprovinciën. Het eind was dat hij zijn Pairs, en Willem I zijn ‘adel der
Vereenigde Nederlanden’ en zijn Hoogerhuis opofferde.
Tegelijk werd afgesproken, dat de naar 's Prinsen opmerkingen omgewerkte schets
als leiddraad zou dienen bij de beraadslagingen eener commissie, die den Prins een
ontwerp van Constitutie aan zou moeten bieden, ‘volledig genoeg om, zoodra het
door ons zal zijn goedgekeurd, aan de beoordeeling van notabelen uit de geheele
natie te worden onderworpen en door hen als algemeene Staatswet

1) V, 82.
2) V, 82.
3) De ontwikkeling van het systeem van den Souvereinen Vorst is op dit punt niet zeer duidelijk
(VI, 32).
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aangenomen.’ Bij besluit van 21 December, dus den dag na 's Prinsen lang bezoek,
werd deze commissie ingesteld.
Of Gijsbert Karel over de samenstelling geraadpleegd is? De gedenkschriften
bewaren hieromtrent het meest volstrekte stilzwijgen, maar hoe te denken van niet?
Het is waar wat hij zelf schrijft: zijn crediet was toen nog buitengewoon groot. Toch
is hij stellig niet de eenige die geraadpleegd is1). Reeds had de Prins mannen leeren
kennen en waardeeren van geheel andere zienswijs dan de zijne. Het is hier de plaats,
om op de onderscheiden politieke gevoelens, die zich in de omgeving van den
Souvereinen Vorst deden gelden, en op zijn eigen verhouding tot elk der partijen, de
aandacht te vestigen.
Zoo wij daar van partijen spraken, men neme daaruit geen aanleiding aan iets te
denken, dat in de verte zou gelijken op de parlementaire partijen in een ontwikkelden
constitutioneelen staat. Evenmin mag aan de oude partij-schappen der Republiek
worden gedacht, al had men nog met haar nawerking te doen.
‘Vergeven en vergeten’ was de leus waaronder de omwenteling werd voltrokken.
Gijsbert Karel's strooibiljet had dien toon aangegeven, en in de eerste proclamatie
van den Prins werd hij herhaald. Men heeft die uitdrukking: ‘Ik ben bereid en heb
vastelijk besloten al het verledene te vergeven en te vergeten,’ in jongeren tijd sterk
afgekeurd2). Zeer ten onrechte naar ik meen. In 1813 werd zij van

1) Zie van Maanen aan Röell, 20 Dec. '13, bij Tellegen, 19 noot; - Falck aan D.J. van Lennep,
24 Dec., in Falk's Brieven, 2e ed., 201; - Falck aan van Maanen, 21 Dec. ‘Dezen avond moet
ik het concept besluit ter teekening brengen over de Commissie voor de Constitutie. Ik zal
Röell, in de onzekerheid of hij het aanneemt, er toch maar opbrengen... Wij moeten (nog)
een Groninger hebben en dat wel een uit de stad en niet uit de Ommelanden. Kan uw raadsheer
Heerkens daar goed voor zijn? Zoo sloegen wij twee vliegen in éens, want een Catholiek lid
in de Commissie zoude zeer essentieel zijn mijns bedunkens’ (Verzameling-van Maanen,
Rijksarchief).
2) Ik denk aan den bekenden passus bij Tellegen (bl. 3): ‘Er ging geene stem uit het volk op,
die zeide: zoo het de vraag is van vergeten en vergeven,... ook gij en de uwen zijt niet zonder
schuld geweest. Wie heeft het eerst zich bezondigd aan het inroepen van den vreemdeling...’
enz.
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oud-patriotsche zijde hoog gewaardeerd1). Wat was het eenstemmig inroepen van
Oranje, wat het opdragen van de Souvereiniteit, anders dan het bewijs dat de natie
vergat en vergaf? Zij kwam tot den Prins, zij achtte hem noodig te hebben. Had zij
nu geen aanspraak op den weerslag van haar daad, op een woord van hem, dat haar
toeriep: ik heb uwe bedoeling niet misverstaan, ik weet dat het Nederlandsche volk
mij inhaalt, niet de oude partijgangers van mijn huis? Het aanheffen van dien toon
was het voldoen aan een in het feit van het inroepen zelf opgesloten voorwaarde.
Geen mensch die dit toen niet begreep, en er moest een halve eeuw en langer
verloopen, eer een opmerking kon worden gemaakt, die zóózeer, als die van den
veelszins uitnemenden Tellegen, den eigen aard dezer dingen miskent. Immers wat
zou de Prins, gesteld de burgers van 1813 hadden Tellegen's requisitoir tot het hunne
gemaakt, (wie heeft in '87 de Pruisen geroepen, wie in '95 de koloniën aan een
vreemde in bewaar gegeven, wie in '99 een landing gedaan, wie in 1802 een brok
opgeraapt van Napoleon's tafel); - wat zou de Prins hebben mogen antwoorden?
Immers: mijn lieve vrienden, waarom een geroepen, dien gij niet vertrouwt?
Waar aan beide zijden schuld is geweest en boete, pleegt men elkander, bij het
eerste wederzien, niet met apothekersrekeningen van grieven op het lijf te vallen,
maar ziet men liever den weg op die vooruit ligt.
‘Vergeven en vergeten’ was de leus, die niet slechts aangeheven, neen die betracht
werd. Door een zuiver instinct geleid, wroette men niet in de jaren der
gemeenschappelijke vernedering om, maar maakte zich op, van een voor Nederland
gelukkige conjunctuur gebruik te maken.
Intusschen, één groote moeilijkheid deed zich dadelijk gelden. De terugroeping
van Oranje was het werk der natie geweest; - der natie, waartoe ook de velen
behoorden, in 1795 uit het bestuur gezet en er sedert niet weer in ge-

1) Zie Falck op van der Palm bij F. van Hogendorp, bijlage bl. 15, en het geheele gedenkschrift
van van der Palm zelf.
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komen. Was het wonder, dat dezen vast vetrouwden, hun uitsluiting niet langer
bestendigd te zien?
Ware de omwenteling in bizonderheden naar Hogendorp's denkbeelden geschied,
deze oud-regenten zouden zich alom weder verheven hebben en de jongere generatie
tot mederegeeren hebben opgeroepen. Maar zóó was het niet uitgevallen. In den
Haag, ja, was Hogendorp's beginsel doorgevoerd, maar Amsterdam en Rotterdam
hadden aanstonds een anderen weg bewandeld. En wat het voornaamste was: de
hoogere staatsorganen hadden alle den schok der omwenteling doorstaan. Het kader
der Fransche administratie was behouden gebleven, alleen hadden de ambtenaren
een nieuwen eed gezworen, en stond nu, in de plaats van den vreemdeling, een Oranje
aan het hoofd. Deze gansche moderne administratie, in en door de omwenteling
geschapen, onder het Keizerrijk streng geschoold en doeltreffend bewerktuigd, was
een niet te onderschatten macht in den staat, een macht waartegen wat er in 1813
aan zuivere reactie aanwezig was - maar dit was ook niet veel - bij verre na niet op
kon. De jongeren en meer intellectueelen uit de oude regenten-aristocratie waren
grootendeels ook al lang met haar verzoend; in 1802 was dat begonnen. Een man als
Willem Fredrik Röell b.v., in 1794 pensionaris van Amsterdam geworden en van de
omwenteling tot 1802 ambteloos, trad bij de beraadslagingen over de grondwet
veeleer in het karakter van een gewezen minister van het Koninkrijk Holland, dan
in dat van een staatsdienaar der oude Republiek op. Ja sterker voorbeeld: Gijsbert
Karel's trouwe medestander in het Algemeen Bestuur, van der Duyn van Maasdam,
in 1794 in de Ridderschap van Holland beschreven, en sedert Januari '95 volstrekt
buiten alle ambt of bewind, had zich niettemin tot een volslagen modern mensch
ontwikkeld, in die mate dat wat hij in zijn autobiographie over de geschiedenis der
Bataafsche omwenteling (die hem zelf van het kussen stootte) opteekent, het
onbevooroordeeldste en verstandigste is wat vóór Thorbecke over die gebeurtenis
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werd geschreven1). Ging het zoo met lieden die de huldiging van het beginsel der
legitimiteit niet om de mogelijkheid van onaangename gevolgen voor zichzelf zouden
hebben behoeven te schromen, hoe met lieden die aan de omwenteling hun opkomst
dankten, met een van Maanen en Elout? Den eerste waren de zaken nog den 22sten
November zoo ‘wild en wonderlijk’ voorgekomen, dat hij er zich onmogelijk bij kon
aansluiten; ‘het is waarlijk al te los spel’, schrijft hij dien dag aan Röell2). Eerst de
zekerheid dat de omwenteling op een nieuw koningschap uit zal loopen, doet hem
zich met den aanvang van December gewonnen geven; ‘hij meende dat men nu alles
kon behouden zo als het was, en den Prins slegts behoefde in de plaats van den Keizer
te stellen’3). De raad van Fouché aan de Bourbons: ‘se coucher dans le lit de
Napoléon’4).
En de vorst zelf? Onmiddellijk kwam hij met het imperialistisch element in
aanraking, door de omstandigheid dat de voornaamste Hollandsche ambtenaren van
den Keizer in functie waren gebleven. Letten wij b.v. op de samenstelling van den
in het begin van December gevormden Kabinetsraad. Gijsbert Karel, wien de
Buitenlandsche Zaken waren toebetrouwd, kon wegens zijn ziekte de vergaderingen
voorloopig niet bijwonen. Voor Binnenlandsche Zaken was de bedachtzame van
Stralen opgetreden, iemand die zijn hoogtepunt onder Schimmelpenninck had bereikt,
en dus betrekkelijkerwijze ook een man van den nieuwen tijd. Financiën was in
handen van Canneman, de gewezen rechterhand van den thans voortvluchtigen Gogel
in de hervorming van 's lands belastingstelsel. Justitie was in handen gebleven van
den bekwamen, rusteloos werkzamen van Maanen, den best getrainden bureaucraat
en principieelsten absolutist van het land. Voor den post van Secretaris van Staat
was als vanzelf Falck aangewezen, dien de Vorst in functie had gevonden bij het
Algemeen Bestuur, geen

1)
2)
3)
4)

Notice biographique, p. 9.
Bij Tellegen, 215.
V, 84.
Taine, Origines V, 391.
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absolutist zeker, maar goed hoveling, veel beter dan Gijsbert Karel; met niets van
de Hollandsche benepenheid, maar ook niet al te veel van de Hollandsche diepte.
Een man van ressources, onuitputtelijk in het vinden van expediënten, een uitnemend
klaar verstand en daarbij een wereldling in den besten zin van het woord; een
gevaarlijk buur voor den zooveel genialer, maar onharmonischen en eenzelvigen
Hogendorp, die zich naast hem nooit op zijn gemak voelde. De Prins die eerst den
naam van Falck ‘te gemeen’ gevonden had en een Fagel voor Secretaris had willen
hebben, was weldra geheel voor hem ingenomen1).
Het overwicht in dezen kabinetsraad lag wel zeer beslist bij de mannen van den
nieuweren tijd. Wie kon het ancien régime tegen hen over stellen? Menschen van
bescheiden bekwaamheden, als de Commissaris-Generaal van Oorlog (Bentinck van
Buckhorst), of onbekend met de moderne ontwikkeling van hun vak, als die voor
Marine (J.C. van der Hoop). Er was, sedert 1795, in alle takken van dienst zooveel
veranderd. Officieren van vóór dat jaar waren kwalijk bruikbaar meer: ‘exercitie,
administratie, toon en houding verschilden hemelsbreedte2).’ Is het zoo vreemd dat
er aanstonds op volgen moet: ‘De Prins had grooter gedagte van de nieuwe, in de
wandeling fransche partij’?3) De Prins, ‘die talenten hoog schatte, en knap bediend
wilde zijn?4)’ In de civiele administratiën was het evenzoo. De menschen van vóór
'95 hadden alleen ondervinding van het regeeren en administreeren in colleges; een
stelsel waarbij de ‘persuasie’ gebloeid had; van het ‘dienstdoen’ der keizerlijke
ambtenaren hadden zij geen begrip, en die ambtenaren zagen daarom medelijdend
op hen neer. De bureaucratie vormde een civiele armee, ‘talrijk, zit er vast in, weet
den loop der zaken, en is halsstarrig5).’ ‘De Prins had veel op met de bekwaamheid

1)
2)
3)
4)
5)

V, 44.
V, 48.
Aldaar.
V, 44.
V, 49.
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van die lieden, en degene, die negentien jaren stil gezeten hadden, werden als
onbekwaam verragt. Iemand, die in 1795 uit een postje gegaan was, verhaalt, dat de
Prins hem gezegd heeft, dat hij beter gedaan had, niet daar uit te gaan. Nogthans
moest men toen haat aan het Stadhouderschap zweeren. Ik hoor menigmaal aan
sollicitanten zeggen: wij weten wel, dat men niet verre komt met bewijzen van
vroegere getrouwheid over te leggen. Een Hollander in Engeland kreeg in de eerste
maanden van den Opstand deze tijding uit Holland: het gaat hier vrij wel, maar de
Prins is Patriotsch geworden1).’
Dit bericht zeide dan toch maar de halve waarheid. Gijsbert Karel geeft op een
andere plaats zelf de aanvulling: ‘Ik heb opgemerkt, dat de grootste Demokraten de
ijverigste voorstander der onbepaalde Monarchie zijn geworden. Zij wilden eenheid
in het Bestuur, eerst de eene Souvereine Natie, en toen den Monarch. Nu was het
Souvereine Volk slechts een woord zonder beteekenis, of veel meer het beteekende
een Souverein Bestuur.’2) Zoo was het inderdaad: de democratie was in den strijd
tegen de haar vijandige machten, tot bureaucratie verworden, en de bureaucratie had,
in haar consequentie, tot absolutisme geleid.
Absolutisme, geen Nederlandsch product, maar voor Nederland bizonder heilzame
remedie. Gijsbert Karel is niet volkomen billijk, als hij op de boven aangehaalde
woorden onmiddellijk laat volgen: ‘hooge ambten begeerden zij, groote magt en
inkomsten daaraan verbonden, kon het zijn zonder een Hoofd en anders met een
Hoofd’. Ook idealer motieven hebben de mannen van het keizerlijk, gecentraliseerd
bestuur zich doen te weer stellen tegen afbraak van het welgevoegde geheel der
moderne administratie, die ja in den laatsten tijd tot werktuig der dwingelandij had
moeten strekken, maar niettemin geschapen was, den onderdanen groot nut te doen
en gemak te geven, en dit in menig opzicht had gedaan.
Met dit al; - reactie tegen den absolutistischen trek

1) Aldaar.
2) V, 83.
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van wetgeving en bestuur was, in het belang van de teelt van een nieuw, gezond
Nederlandsch volk, het dringend noodige. Een breed, krachtig nationaal leven kon
niet opbloeien dan op Nederlandschen wortel; het zou ellendig verdord zijn, en in
een oogwenk, zoo men het had willen doen ontspruiten uit een met keizerlijke decreten
en wetboeken alleen gemesten bodem. En deze dringend noodige reactie vinden wij
in Gijsbert Karel's denkbeelden belichaamd, tot 's mans eeuwigen roem en onzen
eerbiedigen dank. Wel mogen wij aan wie zulk een aanspraak op onze hulde heeft,
veel wat ook in hem onsympathiek en onvolkomen was, vergeven.
Tegen het absolutisme, gedenkstuk van Nederland's onheil, moest het tegengif
gezocht worden in Nederland's historie. Deze nu getuigde van een veelal uitnemende
behartiging van locale en gewestelijke belangen door locale en gewestelijke
vergaderingen, van een zwak, ellendig algemeen bestuur. Vestiging van een sterk
centraal gezag, dat het locale en gewestelijke leven echter niet mocht verstikken,
was Hogendorp's gronddenkbeeld.
Hoe was nu de commissie samengesteld, aan welke zijn Schets ter beoordeeling
gegeven werd? De groote meerderheid der leden, is opgemerkt1), had vóór 1795
aandeel gehad aan de regeering2). Echter is aan diezelfde plaats onopgemerkt gelaten,
dat drie van deze meerderheid, Elout, Röell en van Imhoff, veel langer nà, dan vóór
'95 in het bestuur hadden gezeten, en hun positie en ondervinding in 1813 voor het
overgroote deel dankten aan hun bestuurswerkzaamheid nà '953). Er was - teeken van
den tijd - op gelet een katholiek in de commissie te hebben. Het wezenlijk ancien
régime was vooral door de drie grijsaards, de heeren van Aylva, van Tuyll van Zuylen
en van Lynden van Blitterswijk, vertegenwoordigd.
Den 27sten vingen de beraadslagingen onder Hogendorp's

1) Tellegen, 18.
2) Alleen van Maanen en Hondebeek Heerkens niet.
3) Zie echter Tellegen, 58.
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voorzitterschap aan. Wij zullen niet herhalen wat door Tellegen zoo uitnemend is
weergegeven: hoe, hoofdstuk voor hoofdstuk, uit deze beraadslagingen de grondwet
van 1814 te voorschijn kwam. Liever beperken wij ons tot enkele voorname punten.
Van Maanen bracht onmiddellijk als hoofdbezwaar tegen het gansche ontwerp de
instelling van Provinciale Staten op den ouden voet ter sprake, ‘waartegen hij zich
ten sterkste verklaarde en welke zijns inziens weder moesten leiden tot federatieve
en republikeinsche denkbeelden, die met den aard eener Souvereine regeering van
een Vorst onbestaanbaar zijn’1). Hogendorp wierp tegen dat zijn ‘oude voet’ niet die
van vóór 1795 was, maar van vóór 1572. Over het gewichtig punt, regeering der
gewesten van binnen uit, door gekozen Staten, of van boven af, door opgelegde
besturen, en zoo door Staten, op welken voet, den ouden of een nieuwen, stond strijd
te wachten; dit was van den aanvang te voorzien. Intusschen, men zette deze discussie
thans niet verder voort, maar begon met de behandeling artikelsgewijze.
De artikels over de macht van den Souvereinen Vorst ondergingen weinig
verandering. De uitdrukking van art. 1: ‘De Souvereine Vorst bezit de Souvereiniteit
erflijk’ werd vervangen door het beter gekozen: ‘De Souvereiniteit is en blijft
opgedragen aan...., om door Hem erfelijk te worden bezeten.’ Tegen de inhuldiging
‘door de Staten-Generaal en Provintiaal’ rees merkelijk verzet, dat leidde tot wijziging:
de ‘inhuldiging’ door de Staten-Generaal zou ter kennis worden gebracht van de
Staten-Provinciaal, die den Vorst daarop ‘hunne hulde toebrengen’ zouden, doch
daartoe een ander formulier zouden gebruiken, dan voor de inhuldiging door de
Staten-Generaal was voorgeschreven. Een compromis alzoo. Een ander echt
Hogendorp-artikel: ‘De Souvereine Vorst pleegt alle de daden van de souvereine
waardigheid in den Raad van State. Aan het hoofd der stukken wordt gesteld: De
Souvereine Vorst in den Raad

1) Notulen van Maanen, bl. 2.
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van State’, bracht het er mede niet ongedeerd af1). Het werd: ‘De Souvereine Vorst
pleegt alle de daden van de Souvereine waardigheid, na de zaak in overweging te
hebben gebragt bij den Raad van State.’ Aan het hoofd der stukken zou komen: ‘De
Souvereine Vorst, den Raad van State gehoord.’
De ministerieele verantwoordelijkheid, zooals Gijsbert Karel die begreep
(mogelijkheid van aanklacht der ministers bij den Hoogen Raad door de
Staten-Generaal), kwam niet in de Grondwet. Het artikel werd aldus veranderd, dat
de ministers niet mochten worden vervolgd dan met verlof der Staten-Generaal. ‘Het
was niet alleen iets anders’, merkt Tellegen terecht op2), ‘het was juist het
tegenovergestelde. Wat een wapen voor de Staten-Generaal had moeten zijn, werd
een privilegie voor de ministers’.
‘De Staten-Generaal vertegenwoordigen het geheele Nederlandsche volk’.
‘Conform’, zeggen de aanteekeningen van van Maanen kort en krachtig. Maar nu
de verkiezing. Hogendorp had voorgeslagen: door de Staten-Provinciaal, maar naar
den grondslag der bevolking (op de 25.000 zielen een). Deze grondslag werd door
van Lynden van Blitterswijk te democratisch geacht, maar bleef echter behouden.
Ook de verkiezing door de Staten-Provinciaal onmiddellijk vond bestrijding; van
Aylva wilde dat de Vorst eligeeren zou uit een nominatie der provinciën. Een teeken
van de gevaren, die onze volksvrijheid toen van het Napoleonisme liep, is dat van
Maanen en van Imhoff hem bijvielen. De groote meerderheid, Hogendorp vooraan,
weerstond.
De Raadpensionaris, die ‘het beleid van de vergadering’ zou hebben, verviel. ‘Niet
weinig werkte’, volgens de aanteekening van Röell3), ‘tot verwerping der
voorgedragene bepaling omtrent het ambt van Raadpensionaris

1) Tellegen onderstelt (bl. 75) dat Hogendorp den Vorst steeds in den Raad van State aanwezig
heeft gedacht. Het tegendeel blijkt m.i. uit Br. en Ged. V, 98. Hogendorp had willen navolgen
de uitdrukking: the King in Council.
2) Bl. 89.
3) Zie de Bosch Kemper, Staatk. Gesch. bl. 414.
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mede, de waarschijnlijkheid van tot de bedoelde functiën een man benoemd te zien,
wiens uitgebreide kennis van 's Lands belangen, warme vaderlandsliefde en beproefde
trouw, door alle leden naar waarde geschat werden, doch wiens regeerziek karakter,
verregaande vooringenomenheid met eigen denkbeelden, en stroeve omgang bij
sommigen de vrees inboezemden van weldra de botsing te zullen zien ontstaan,
waartoe het ontwerp de strekking scheen te hebben.’ ‘De botsing’; er was al in de
commissie van Maurits en Oldenbarnevelt gesproken. ‘Ik meende te bemerken’,
schrijft Gijsbert Karel, ‘dat de Prins er zelf zijne vrienden tegen opgezet had’1). Hadde
hij de begeerde positie verkregen, zijn latere strijd met den koning zou misschien
een meer dramatisch verloop hebben gehad, maar de koning zou toch ongetwijfeld
hebben overwonnen, en het ambt zou daarna tot de beteekenis van een gewoon
presidiaat vervallen zijn. Het denkbeeld, een eerste-ministerschap (want dit was toch
feitelijk bedoeld) te verbinden met het voorzitterschap der volksvertegenwoordiging,
was inderdaad niet gelukkig en zou tot een catastrophe aanleiding hebben moeten
geven. De kern van het geval was Hogenderp's zeer natuurlijke aandrift, de leiding
van de zaken, die hij 21 November 1813 op zich genomen had, te behouden. Hij kon
zich die niet anders voorstellen dan gevestigd in een ministerschap, maar hem stonden
daarbij de groote nationale tradities meer dan de eischen der door zijn eigen Grondwet
nieuw geschapen orde voor den geest. Een minister als hij ze onder Lodewijk
Napoleon had gezien, geroepen en weggezonden naar believen, wilde Gijsbert Karel
niet zijn; hij voelde instinctmatig, dat zijn plaats was in de vergadering der
Staten-Generaal. Maar dat, in de volksvertegenwoordiging, de eerste rol voor een
eenvoudig kamerlid kan weggelegd zijn, moest de practijk der constitutioneele
monarchie bij ons nog aan het licht brengen. Als vergoeding voor Gijsbert Karel
erlangde de Souvereine Vorst (op zijn eigen verzoek) bij de eindredactie de
bevoegdheid, een vice-president van den Raad van State

1) V, 90. - Hij verloor het niet met één stem, gelijk hij daar zegt, maar met twee (zie notulen van Maanen, bl. 31).
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te benoemen, (een ambt in de Schets onbekend), ‘zijnde een Secretaris van Staat.’
Over de Provinciale Staten viel, zooals na de discussie van den eersten dag te
verwachten was, menig woord. De ‘oude voet’ ging er uit; de naam ‘Staten’ haalde
maar een meerderheid van ééne stem. De schets onderstelde dat de ‘op den ouden
voet’ herstelde Staten zelf provinciale reglementen zouden ontwerpen, waarbij zij
dan rekening zouden houden met de sedert 1795 veranderde toestanden. Een uitlooper
van het denkbeeld, de oprichting van den nieuwen Nederlandschen Staat te doen
plaats hebben door de ‘Staten-Generaal’ van 18 November 1813! De meerderheid
had geen vertrouwen in het vermogen tot zelfregeering der door Hogendorp als
lichamen met eigen levensbeginsel gedachte staatsdeelen, maar wilde reglementeering
van boven af. Zoo kwam in de Grondwet, dat er provinciale Staten zouden zijn, en
dat haar samenstelling geregeld zou worden door den Souvereinen Vorst, die uit elke
provincie een commissie zou benoemen om te dienen van advies. Alweder een
compromis; de samenstelling der collegiën die de volksvertegenwoordiging kozen
werd van het inzicht van den Souverein afhankelijk gemaakt; iets dat geheel tegen
Hogendorp's geest indruischte. De verscheidenheid van instellingen, waarop hij had
gehoopt1), kwam niet tot stand2). Voor de steden verliep het evenzoo. Ten einde
oligarchische verwording te voorkomen, wilde Hogendorp alom kiezers-collegiën,
aan te vullen uit en door de burgerij (de eisch der democratische patriotten van 1785).
Deze inrichting zou in iedere stad verschillend kunnen zijn, naar de behoefte, en door
de stad zelve kunnen worden bepaald. De meerderheid echter maakte ook de
samenstelling der stedelijke regeeringen afhankelijk van reglementen, door
commissiën, die de Vorst benoemen zou, te ontwerpen, en eerst geldig na
bekrachtiging door den Vorst. ‘Het blijft het sterkste bewijs van eenen, ons vroeger
zoo vreemden, drang naar eenvormigheid, dat de

1) V, 86.
2) Vgl. Tellegen, 167.
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Reglementen voor de stedelijke regeeringen des lands, in het volgend jaar bij besluit
van 5 November vastgesteld, alle, behoudens het verschil in getalbepalingen, nagenoeg
eensluidend zijn1).’
Bekend zijn de discussiën over den godsdienst. De heer van Lynden stelde het
beginsel: alleen Gereformeerden in de regeering; ‘daarvoor hebben wij tachtig jaar
gestreden.’ Het woord ‘kerkgenootschap,’ (Röell had voorgesteld, dat niet de
‘godsdiensten,’ als in de Schets, maar de ‘kerkgenootschappen’ de bescherming der
regeering zouden genieten), - het woord ‘kerkgenootschap’ vindt hij ‘avilissant’;
‘dat is goed voor Menisten, Remonstranten, Lutherschen, niet voor ons
Gereformeerden2).’ De jongere leden, ook de katholiek Heerkens (die zich in het
algemeen nimmer hooren liet, ja niet verscheen), bepleitten met aandrang de volkomen
staatsrechtelijke gelijkheid tusschen de gezinten, waaromtrent de Schets zweeg3). Na
een lange, verwarde discussie werden twee vragen in stemming gebracht: moest
uitdrukkelijk in de Grondwet worden gesteld dat belijders van alle godsdiensten
benoembaar zouden zijn tot ambten? moest de Souvereine Vorst den Hervormden
godsdienst belijden? Hogendorp was beide keeren tegen; dat de Souvereine Vorst
niet Hervormd zou zijn, achtte hij ondenkbaar; dat niet-Hervormden benoembaar
waren tot ambten, bleek uit de omstandigheid dat de Grondwet den ouden eisch der
reglementen van vóór 1795 niet herhaalde. Röell voerde aan, dat men het artikel in
alle constitutiën sedert 1798 had aangetroffen, en er dus verkeerde gevolgtrekkingen
uit maken kon, zoo men het thans miste. Op beide punten staakten de stemmen; zij
werden onderworpen aan de beslissing van den Souvereinen Vorst, die vóór opneming
van beide bepalingen decideerde, hoewel de bepaling omtrent zijn religie hem
persoonlijk niet aangenaam was4). De oude heer Aylva maakte er

1)
2)
3)
4)

Thorbecke, Aanteekening (1e uitg.), bl. 185.
Notulen van Maanen, bl. 86.
Wat zij zeide, zie boven (blz. 725).
V, 87.
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echter een gemoedszaak van, en zeide dat zoo de bepaling niet opgenomen werd,
een aantal notabelen daarom alleen de Grondwet zouden afstemmen. De aanstaande
vereeniging met België, een geheim dat geen geheim meer was, maakte veel
Protestanten voor de toekomst beducht1).
Een andere zaak die Gijsbert Karel uit de gis liep, was de bepaling van het inkomen
der kroon. Hij had dit voorgesteld zooals de Vorst het hem had aangegeven: zes ton
benevens inkomsten uit domeinen. ‘Of men dit verlangen kwalijk begrepen heeft,
of heeft willen begrijpen, weet ik niet,’ schrijft Gijsbert Karel, ‘maar zeker is het,
dat het denkbeeld ontstond en doorging, om de domeinen toe te voegen boven het
millioen2).’ ‘De rijke toelage aan den Souverein liet ik gaan zonder eenige bemoeienis
en gelijk als de stroom vloeide; maar op de nationale vrijheden kon ik niet zoo
gemakkelijk zijn als op de penningen. Nogthans maakten de omstandigheden dit
werk zeer moeilijk. De geestdrift voor het Huis van Oranje was groot onder het volk,
de oude Prinsgezinden kenden naar gewoonte geen palen aan de op te dragen magt,
en de Revolutionairen waren voor niets zoo bang als voor oude instellingen. Bij deze
gezindheid van het volk kon ik het niet op de openbare meening laten aankomen. De
oude Prinsgezinden mogten, voor dezen, reden voor hun gedrag gehad hebben, toen
de Souvereiniteit bij de Staten bleef; maar nu dezelve in het Huis van Oranje was
overgegaan, behoorden zij het anders te begrijpen. De Revolutionairen droomden
van niets dan van de leer der Souvereiniteit, omdat er de geliefde eenheid uit
voortvloeide....’3)
Hier herwint Hogendorp, wien het onmogelijk is een groot talent voor de techniek
van wetgevenden arbeid toe te kennen, onze volle sympathie. Inderdaad dit was het
groote gevaar van den toestand; de oude Prinsgezinden

1) ‘Wanneer wij Brabandsche provinciën tot territoir krijgen, zullen wij gereformeerden het
onderspit delven’ (van Lynden van Blitterswijk in de vergadering van 21 Jan. 1814, bij van
Maanen bl. 86).
2) V, 87.
3) V, 89.
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wilden voor de moderne monarchalen, dezen voor de oude Prinslui niet onderdoen,
en de ‘vrije regeering’, die Hogendorp van jongs af had willen bevorderen, kwam
in den druk. Wij hebben er, bij het summier overzicht dat wij van de
grondwetsbehandeling in de commissie gaven, al meer dan één voorbeeld van gezien;
er zouden er nog vele zijn bij te brengen. Een groet aan Hogendorp, wiens logica
dikwijls berispelijk was, maar die hart gehouden had voor wezenlijke vrijheid. ‘Wij
mogen hem dankbaar zijn, dat hij er in geslaagd is, in de Grondwet neer te leggen
de kiemen van zelfbeheer der deelen, die in latere dagen, toen de natie weder tot
publiek leven was ontwaakt, tot wasdom hebben kunnen komen zonder aan de eenheid
van den Staat te kort te doen1).’
De Grondwet van 1814 was een gebrekkig instrument; wèl de schets, niet zij, was
voortgekomen uit één hoofdgedachte. Haar tegenspraak met zichzelve, op vele punten
zoo blijkbaar, is eerst later in een hoogere eenheid opgelost. Toch was zij, vergeleken
bij al wat op constitutief gebied bij ons ooit verricht was, een weldaad, een groote
schrede vooruit. Het was goed dat wij toen geen àl te wel sluitende constitutie kregen:
zij zou op den toestand van het volk, dat eigenlijk altijd nog maar bezig was zich tot
een moderne natie te ontwikkelen, niet hebben gepast. Het is volkomen onjuist, het
voor te stellen of van haar niets zou zijn overgebleven dan namen2). En ons nationale
koningschap? En de volksvertegenwoordiging, voor het eerst het volk in zijn geheel
vertegenwoordigende, en niet, als die van 1796, een feitelijke minderheid die, om
het stemrecht uit te mogen oefenen, eerst haat had moeten zweren aan het beste dat
de natie bezat, zelfbestuur en vorstenhuis?
Dat de ‘Schets’ niet ongewijzigd wet is geworden, zal niemand betreuren. Zij was
veel te weinig als wet geredigeerd, en ook in den inhoud was te veel bedenkelijks:
het vertrouwen van Gijsbert Karel in de levensvatbaarheid

1) Tellegen, 84.
2) Prof. Krabbe, Gids 1900, I, 218.
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van een aantal oude inrichtingen is veel te groot geweest. Zijn verdienste ligt in het
geloof, dat in den zomer van 1812 een Grondwet voor Nederland ontwerpt, in de
daad, die maakt dat zij in December 1813, in een bevrijd land, kan worden vastgesteld;
in de verdediging, tijdens die vaststelling, van zelfbestuur en volksrechten tegen een
hier ingevoerd, alles opzuigend absolutisme, dat voor Oranje niet paste en niet voor
Nederland; in het voorbeeld, na de vaststelling gegeven, van in de Grondwet een
kracht te zien, niet een letter. De volgende hoofdstukken zullen deze laatste verdienste
in het licht stellen.

VI.
Minister.
Men heeft het eene voor de Nederlandsche onhandigheid kenmerkende misvatting
genoemd, dat Gijsbert Karel door zijn ‘dankbaren souvereinen vorst’ in 1813 tot
secretaris van staat voor - buitenlandsche zaken werd uitverkoren1). Eene nationale
onhandigheid - wie die de hand op het hart legt, zal ze ontkennen? Maar bizonder
kenmerkend vind ik deze misvatting toch niet, om de simpele reden, dat ik niet geloof
dat het een misvatting was.
De gansche portefeuilleverdeeling van December 1813 was provisioneel; en wat
Gijsbert Karel betreft, hij zou voor zich het Raadpensionarisschap hebben begeerd,
hetgeen uit den aard der zaak pas kon begeven worden na de inwerkingtreding der
Grondwet. Hij heeft later, en als vergoeding, bekleed wat daar nog het dichtst
bijkwam: het voorzitterschap der Staten-Generaal vereenigd met het
vicevoorzitterschap van den Raad van State. Dat men hem in December 1813 de
buitenlandsche zaken betrouwde, kan ik wezenlijk niet onhandig vinden. Het was,
voor de tot-

1) Dr. Byvanck in het artikel ‘Rembrandt-legende,’ Gids 1890, II, 296.
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standkoming der Grondwet, en met den vijand nog op ons territoir, oneindig
gewichtiger post dan binnenlandsche zaken1).
De val van Napoleon werd verwacht, en de Souvereine Vorst had een minister
van buitenlandsche zaken noodig, die begrip had van wat er omging in de kabinetten
van Europa en die op het groote punt der vereeniging met België eenstemmig met
hem en met de Engelsche regeering dacht. Hij vond deze twee voorwaarden in Gijsbert
Karel vervuld.
Engeland wilde ten noorden van Frankrijk een bolwerk inrichten, sterk genoeg
om een eersten aanval te keeren. Tot dit doel zou van Holland worden gebruik
gemaakt, en zijn bestaan aan dat van België verbonden. Maar strookte het met
Engeland's belang, Holland ook als koloniale mogendheid weder te herstellen op
den ouden voet?
Aanstonds, in November, had Gijsbert Karel aangekondigd dat Holland de
teruggave van al de koloniën verwachtte2). Op welken rechtsgrond eigenlijk? Op
grond van de inbewaargeving van Willem V kon het niet zijn, immers die rekening
was vereffend door het verdrag van Amiens, waarbij alle koloniën, behalve het
uitdrukkelijk door de Bataafsche Republiek afgestane Ceylon, werden teruggegeven.
Wat later weer in Engelands handen was gekomen, was met de wapenen veroverd
zonder dat daarbij van inbewaargeving door het huis van Oranje gerept werd. Op
grond dan van de veranderde tijdsomstandigheden? van het ophouden onzer
afhankelijkheid van Frankrijk? van het herstel der goede verstandhouding met
Engeland? Ziehier een overweging, waarvan het gewicht aan Engeland niet ontging.
Het zou niet verstandig gedaan zijn, het herboren Holland, welks medewerking men
ter bereiking van een

1) Zooals ook G.K. opmerkt (V, 97).
2) En entrant parfaitement dans les vues de l'Angleterre, je dois en même temps faire connaître
à celle-ci ce qu'attend d'elle ma patrie: c'est la restitution prompte et sans réserve des colonies
dans les trois parties du monde.... Nous avons la ferme confiance qu'elle ne gardera rien de
ce qui est à nous. - Aan H. Fagel, 25 Nov. 1813 (IV, 269).
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Europeesch doel noodig had, al te zeer te ontstemmen door het van de gansche
overzeesche erfenis der oude Republiek verstoken te laten. Maar in geen geval ging
het voor Engeland aan, zich van zijn verworven bezit ten onzen bate te ontdoen eer
de internationale positie van het nieuwe Nederland door tractaten geregeld was.
Onmiddellijk had dan ook op Gijsbert Karel's aanzegging het antwoord geluid: in
geen geval voor den vrede1). Hiermede waren zijn bemoeiingen afgesneden; toen
Castlereagh in Januari '14 in den Haag kwam, is er tusschen beide staatslieden niet
over de zaak gesproken2). Dat België aan Holland zou komen, stond toen ook nog
niet zóó vast, dat dit feit als uitgangspunt eener onderhandeling zou hebben kunnen
dienen. Eerst moest Castlereagh zich daarover nog onderhouden met Metternich,
naar wien hij op weg was. Het bleek toen inderdaad, dat Oostenrijk liever Venetië,
dan België bekwam.
Intusschen moest België nog eerst van de Franschen worden bevrijd. Waren de
gemoederen niet, naarmate men veldwon, onmiddellijk voor den Prins van Oranje
als toekomstigen souverein te stemmen? In December was dit al ter sprake gekomen,
maar onmiddellijk had Lord Clancarty aan van der Duyn, die Gijsbert Karel tijdens
den aanval van podagra verving, alle zoodanig pogen dringend ontraden3). Maar
gedurig kwam Willem I bij Hogendorp op de zaak terug4), en ook uit België - waar
de meerderheid echter Oostenrijks gezind was - kwamen wel eenige roepstemmen5).

1) H. Fagel aan G.K., 1 Dec. 1813 (IV, 274).
2) V, 51.
3) Clancarty aan Castlereagh, 17 Dec. 1813 (Record Office, Londen). M. van der Duyn expressed
himself satisfied with the arguments I had urged, and stated his intention of strongly
recommending that no step should be taken of the nature he had proposed.
4) V, 53. - De Engelschen vonden dat hij en zijn minister de ‘weldaad’ niet bescheiden genoeg
afwachtten. ‘There is an unfortunate besoin de faire in His Royal Highness, which is to be
compared to nothing I have ever seen, except the same disposition in his Minister, M. de
Hogendorp’ (Clancarty aan Castlereagh, 8 Febr. 1814; Mem. and Corr. of Viscount
Castlereagh, IX, 249).
5) V, 207.
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Op voordracht van van Hogendorp werd nu Hugo van Zuylen van Nyevelt als
commissaris-politiek naar het hoofdkwartier van Bülow gezonden, ‘om een opstand
in te rigten en uit te spreiden in overeenstemming met de krijgsbedrijven’1). Van
Brussel uit was een daar gevestigd Hollander werkzaam, A. graaf van Bylandt, die
brochures schreef voor de zaak der vereeniging. Doch al dit werk werd door Engeland
aanstonds gestuit, dat niet wilde dat wij zeker zouden zijn van België eer de
mogendheden het ons in den vorm zouden kunnen overdragen. ‘Wij moesten
uitscheiden met deze Belgische omwenteling op het oogenblik, dat de Pruissen op
Brussel marcheerden en zij zig niet genoeg konden verwonderen over de geestdrift
van het volk voor Prins Fredrik en over het algemeen dragen van Oranje in alle de
steden en dorpen waar zij doorkwamen’2). - ‘Ik had deze zaak met ijver begonnen,
omdat ik het mooi vond, eerst de Noordelijke, dan de Zuidelijke Nederlanden door
eenen opstand te bevrijden, maar bij de uitkomst kreeg ik den aanvankelijken afkeer
voor het ministerieel bedrijf’3). Tamelijk naief gezegd, dunkt mij. Welk staatsman,
van een kleine natie vooral, blijven dergelijke teleurstellingen bespaard?
De plicht, aan Hogendorp als minister van buitenlandsche zaken opgelegd, heeft
dus vooral in onthouding bestaan. Hij mocht de onderhandeling over de teruggave
der koloniën niet aanvangen, en omtrent de vereeniging met België had hij anderer
goedvinden af te wachten. Later is hij over beide zaken toch nog wel gehoord. Bij
het opmaken van Fagel's instructie, in den zomer van 1814, gaf

1) V, 54.
2) V, 56. - Te Lier was het de oud-militair G.L. Bergmann (Tony's grootvader) die het eerst de
oranjekokarde opstak. Hij had den veldtocht van 1794 onder den toenmaligen Erfprins
medegemaakt, en onderscheidde zich later als correspondent van de regeering in den Haag.
Zijn brieven aan van Maanen (in diens collectie) zijn voor de kennis der Belgische
verhoudingen van groot gewicht. Of het dragen van oranje nu ‘algemeen’ is geweest? Men
zon het, naar wat later gebeurd is, niet denken.
3) V, 57.
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hij den toon aan, ‘dat wij op de edelmoedigheid der Engelschen en niet op ons regt
moesten bouwen’1); en toen het bericht kwam, dat Engeland, tegen steun in den
opbouw van het zuidelijk frontier, en overname van de helft der Russische schuld,
de helft onzer koloniën meende te moeten behouden, predikte hij berusting, overtuigd
dat te Weenen waarheen, zoo wij weigerden, Engeland de onderhandeling verleggen
wilde, de zaak voor ons erger ware geloopen2). Wat den vorm der vereeniging met
België betreft, aan de redactie der acht artikelen heeft hij geen deel gehad, maar met
den inhoud stemde hij in. Er is een memorie van zijn hand ‘sur la réunion de tous
les Pays-Bas,’ in Mei 1814 aan den Prins gezonden toen die met Falck te Parijs was.
‘Il faut,’ is zijn besluit, ‘que les Pays-Bas demeurent puissance maritime et
protestante... Ils le resteront aussi longtemps que le centre du pouvoir et de l'autorité
se trouvera dans les provinces de Hollande, de Zélande et de Frise, qui ont été le
berceau de la République des Provinces-Unies... C'est là que la Maison d'Orange est
adorée, c'est là que se trouvent une population, une industrie, qui bientôt y ramèneront
l'antique opulence. On peut accorder aux Belges tout ce qui ne portera pas d'atteinte
aux principes que nous avons établis, mais on doit leur rien accorder de plus, si on
désire de conserver son propre ouvrage’3). Oprecht gesproken, maar men vraagt, of
een vereeniging op dezen voet, waarbij zelfs geen poging wordt gedaan om de zaak
ook van den kant der Belgen te bezien, die de meerderheid waren en met hun industrie
heel wat beter gooi deden naar opulentie dan het verloopen Hollandsche
handelskantoor; - men vraagt of een vereeniging op zulke beginselen het geluk kon
worden van één van beide? Hogendorp heeft zich de vraag zelfs niet gesteld; er waren
er anders genoeg, ook in het Noorden, die haar in ontkennenden zin beantwoordden4).
Van de Hollandsche staats-

1)
2)
3)
4)

V, 72.
V, 73.
V, 498.
‘The annexation would be very unpopular at Amsterdam whose ruin would be its inevitable
consequence from the great natural advantages possessed bij Antwerp as a commercial
entrepôt; and this may, in some degree, account for the reluctance at first displayed bij H.R.H.
to an establishment for his family at Amsterdam, and occasional residence there’ (hetgeen
de Engelsche regeering had aangeraden). Clancarty aan Castlereagh, 14 Dec. 1813 (Mem.
IX, 100).
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lieden van dezen tijd heeft alleen Röell de vereeniging zoeken tegen te houden1); zij
was echter voor den Vorst en Hogendorp onherroepelijk beslist.
Van verschil van inzicht tusschen Vorst en minister was bij dit alles eigenlijk niet
gebleken2); wel reeds van een groot gebrek aan hartelijkheid in hun verhouding, en
van 's Vorsten wil, om alles alleen te beslissen. Erger zou het worden in Hogendorp's
tweeden post: het vice-presidiaat van den Raad van State, dat de Prins hem aanbood
‘als het eerste ampt in de ontworpen Constitutie’; ‘dit ampt,’ zeide hij, ‘zal aan dat
van Raadpensionaris kunnen subintreeren’3). Hij zal geweten hebben, hoezeer deze
vergelijking Hogendorp streelen moest; al te letterlijk was zij echter niet gemeend.
Wij weten, dat Hogendorp aan den Raad van State een uitgebreide bevoegdheid
had toegedacht. Zijn artikel: ‘De Souvereine Vorst pleegt alle de daden van de
Souvereine waardigheid in den Raad van State,’ had evenwel de proef niet doorstaan;
de Vorst, luidde de wet nu, zou alle de daden van de Souvereine waardigheid plegen,
‘na de zaak in overweging te hebben gebracht bij den Raad van State.

1) Er bestaat omtrent deze poging, die destijds diep geheim bleef, een belangrijke briefwisseling
met van Maanen, die ik elders hoop uit te geven.
2) De voorstelling van Gijsbert Karel (V, 62-63), dat door 's Prinsen schuld de beneden-linker
Rijnoever voor Nederland is verloren gegaan, is bezijden de waarheid: Pruisen weigerde
volstrekt allen afstand van grondgebied aan die zijde. De oorzaak waardoor G.K. zulk een
fout maakte, diene tevens tot zijn verontschuldiging: ‘Het heeft mij bedroefd en doet dit nog,
dat zoo groote vaderlandsche belangen behandeld zijn zonder eenige nationale medewerking,
noch van den Kabinetsraad, noch van den Raad van State, noch zooveel ik weet, van den
Minister van Buitenlandsche Zaken’.
3) V, 68.
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Hij alleen beslist en geeft telkens van zijn genomen besluit kennis aan den Raad.
Aan het hoofd der stukken wordt gesteld: De Souvereine Vorst, den Raad van State
gehoord.’
Dit hooren nu werd anders door den Vorst, anders door Gijsbert Karel begrepen.
Vooreerst, de Vorst bracht lang niet alle zaken voor den Raad, waarvan de letter der
Grondwet het scheen te vorderen. Maar erger nog. Bij de opening van den Raad had
hij een aanspraak voorgelezen, waarbij de leden aangemoedigd werden, om vrij te
adviseeren. Doch de Vorst handelde naar deze aanmoediging niet. ‘Ik bemerkte wel,
schrijft Gijsbert Karel, ‘dat de Prins de deliberatiën wilde bijwonen; dat Hij een
tweeden Kabinetsraad beoogde. Zijn verdere bezigheden, audientiën enz. lieten Hem
echter niet toe, er altijd te komen en zoo moest Hij wel den draad verliezen. Daar
kwam bij, dat Hij mij het beleid opdroeg, zig voorbehoudende om tusschen in te
spreken; maar dan behandelde ik alles zoo volledig, dat er weinig te zeggen viel.
Vervolgens kwam Hij ook maar bij gewigtige deliberatiën, eigentlijk met een
voornemen om de zaken naar zijn zin te doen uitvallen. Was ik het eens met Hem,
zoo was dit niet nodig, en zoo bepaalden zich eindelijk zijn verschijningen tot
gevallen, waar Hij wist dat ik anders dagt. Dan zeide Hij mij te voren: ik zal komen
om aan te hooren, ik wil wel eens de gedagten vernemen. Dog niemand was er in
bedrogen. Deze gesteldheid van zaken was zelfs buiten den Raad bekend’1).
Wij zien hier beide mannen inbreuk maken op het terrein, dat elk voor zich had
afgebakend. Willem I verlangde geen constitutioneele raadslieden, maar persoonlijke
dienaars. Omgekeerd wilde Hogendorp zijn bevoegdheid niet aan 's Vorsten gunst
danken, daar zij immers even goed aan de Grondwet was ontleend, als de Vorstelijke
macht zelf.
De botsing dreigde van den aanvang af. Een eerste aanleiding gaf de behandeling
der financieele wet van 14 Mei 1814. De wijze waarop daarbij de verhouding tusschen
werkelijke en uitgestelde schuld geregeld was werd door Hogen-

1) V, 98.
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dorp en vele anderen afgekeurd op motieven geheel aan de zaak zelve ontleend. In
den Raad van State was, blijkens voorafgegaan particulier onderhoud, de meerderheid
tegen de wet. De Vorst woonde de vergadering bij. ‘Ik stemde tegen’, schrijft
Hogendorp, ‘in bijzijn van den Prins, en de stemmen staakten, alzoo er eene
twijfelachtige was. Nu moest deze zig voor of tegen verklaren; zij viel uit voor de
wet, en ik maakte het besluit op tegen mijn advies. De Prins had mij voor de
vergadering zeer vriendelijk gezegd, dat Hij mij het beleid over zou laten, en dat ik
toch zorgen wilde, dat het geen poolsche rijksdag werd. Alles liep af met de uiterste
betamelijkheid en bedaardheid. Dan de Prins kon zijn gelaat niet meester blijven, en
met blikken, ja met woorden ondersteunde Hij die met Hem, en schrikte Hij af, die
tegen Hem waren. Ik at bij Hem dien dag, en genoot geen goed onthaal. Overtuigd
door al het gebeurde, dat de vrijheid van deliberatiën verloren was, dat mijn werk
niet meer bestond in het overbrengen van het advies van den Raad van State aan den
Prins, maar dat deze van mij vergde, om zijne denkbeelden aan te nemen en in den
Raad door te zetten, besloot ik mijn verzoek om ontslag in geschrift te brengen, af
te wagten, hoe de Prins mij den volgenden dag in den Kabinetsraad1) behandelen zou,
en het dienvolgens al of niet in te dienen. Hij behandelde mij wederom zeer
vriendelijk, en ik zag van mijn verzoek af’2).
Dergelijke botsingen kwamen nu aanhoudend voor, aanstonds weder naar
aanleiding van de eerste begrooting, waarbij geld aangevraagd werd voor het leger,
zonder dat de sterkte daarvan was opgegeven. ‘Het stiet mij, dat de Prins geen advies
begeerde, maar slegts eene goedkeuring. De finantiën waren een soort van heiligdom,
daar men niet aan raken mogt. Aan tafel sprak hij mij daarover aan; ik zeide dat er
geen getal manschappen voor de armee gesteld was; zijne oogen veranderden opeens
ver-

1) Waarin G.K. zitting behouden had.
2) V, 103.
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schrikkelijk, en Hij verklaarde, dat Hij dit aantal noemen zou’....1)
Nieuwe teleurstelling bracht hem zijn voorzitterschap van de eerste gewone zitting
der Staten-Generaal. De afmatting van den publieken geest was, na al de jaren van
onvruchtbare revolutiën, volkomen. De vergadering ‘had nog geen gevoel van hare
waardigheid’2); zij maakte zich van de zaken af op de voor haar meest gemakkelijke
wijs. ‘Er was geen schijn van oppositie. Deze stemming kwam overeen met hetgeen
ik in het algemeen bij de Natie bemerkt had. Zij was de revolutiën en de onlusten
zoo moede, dat zij alles aan den Prins overliet. Ik werd er door bevestigd in mijn
opgevat denkbeeld, dat zij slegts allengs wederom aan eene vrije Regeering kon
gewend worden’3).
Den standaard eener vrije regeering op te houden; de rechten voor te staan, die de
Grondwet aan de natie had toegekend, maar die zij niet achtte, werd van nu af Gijsbert
Karel's ondankbare levenstaak. De dienst van den Vorst - dit immers bleek het
ministerschap in de toenmalige schatting te zijn - kon daarmede niet lang samengaan.
Een catastrophe was onvermijdelijk. Zij zou gewis al zeer spoedig gevolgd zijn,
hadden niet twee groote gebeurtenissen de Noordnederlandsche verhoudingen tijdelijk
ontspannen. Het waren de wederkomst van Napoleon, en de opneming der Belgische
provinciën in den Nederlandschen staat.
(Slot volgt.)

1) V, 106.
2) V, 114.
3) V, 111.
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De Bandjermasinsche Sultanspartij
Door E.B. Kielstra.
In het noordelijk gedeelte van het voormalige Bandjermasinsche Rijk wordt in den
laatsten tijd, zij het op betrekkelijk kleine schaal, oorlog gevoerd; en het ligt voor de
hand dat menigeen hier te lande zich afvraagt wàt daar eigenlijk gebeurt, - of het wel
noodig is dat het bestuur, door militaire macht gesteund, daar actief optreedt? Ja, het
zou ons niet verwonderen als er enkelen waren die, oppervlakkig oordeelende, spreken
van zucht tot uitbreiding van gezag, van het nemen van te veel hooi op onzen vork,
van ‘imperialisme’...
Het kan daarom nuttig zijn, dat wij den toestand, welke ten slotte tot optreden
onzerzijds dwong, kortelijk trachten te ontleden; daarbij zal, naar wij vertrouwen,
wel voldoend blijken dat de tegenwoordige Indische Regeering, staande voor de
gevolgen der handelingen harer voorgangers van vroeger en later tijd, niet anders
kon handelen dan zij deed.
Zooals bekend is1) heeft de Oost-Indische Compagnie, op voorwaarde dat hare
opperheerschappij over het gansche Bandjermasinsche Rijk zoude worden erkend,
in 1787 den

1) Zie o.a. mijn Ondergang van het Bandjermasinsche Rijk, Leiden, 1892.
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oom en voogd van den wettigen Sultan gesteund in zijn streven om zich van den
troon meester te maken, met het gevolg dat de laatste naar Ceylon verbannen werd.
Hiermede was echter de oude tak van het vorstenhuis niet uitgeroeid: de verbannen
vorst liet een zoon achter, die met eene kleindochter van den usurpator huwde en de
vader werd van van A n t a s a r i , den man, die in den opstand van 1859 op den
voorgrond trad.
Met de onderwerping en verbanning naar Java, in 1862, van H i d a j a t -O e l l a h ,
den vertegenwoordiger van de in 1787 aan het hoofd des lands gebrachte linie,
verdween deze geheel van het tooneel; van dat oogenblik af was dus, in het oog der
gansche bevolking, A n t a s a r i de rechthebbende op den (inmiddels door de Indische
Regeering vervallen verklaarden) troon.
Zijn voornaamste medestander in het verzet tegen ons gezag was de Toemenggoeng
S o e r a p a t i , hoofd van de landschappen Siang, Moeroeng en Boven-Doesson. Wij
hadden ons nooit veel met dat hoofd en zijn land bemoeid; in 1838 b.v. werd
geconstateerd dat zijne voorouders nog nooit de hoofdplaats hadden bezocht noch
aan het gouvernement hulde wilden bewijzen, en, uit overweging dat uitbreiding van
bestuur geenszins gewenscht scheen, verbood de Indische Regeering de bemoeienis
met de Dajaksche zaken voor zoover de Dajaks al niet reeds onder ons gezag stonden1);
S o e r a p a t i heette, ‘door de Dajaksche bevolking gevreesd’; hij ‘hief boeten en
belastingen, en knevelde den gemeenen man’. Indertijd vonden wij in de officieele
stukken vermeld dat hij aan A n t a s a r i verwant was2), doch wij weten niet hoever
de bloedverwantschap zich uitstrekte.
Wellicht is het aan die verhouding tot A n t a s a r i toe te schrijven, dat hij al zeer
spoedig na het uitbreken van den Bandjermasinschen krijg, met het afloopen van de
Onrust (27 December 1859) zich openlijk onder onze vijanden schaarde. Op dezen
datum was al onze invloed in bovengenoemde landschappen, hoe gering die dan ook
was, geëindigd, en

1) Indisch besluit van 11 Juni 1838, No. 1.
2) Indisch Militair Tijdschrift 1872, blz. 554.
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tot nu toe kan men niet zeggen dat hij herkregen is. A n t a s a r i overleed in 1863,
S o e r a p a t i in 1875, maar hunne zonen zetten de traditie voort.
Met de onderwerping van H i d a j a t in 1862 kon het verzet in de meest bevolkte
steden (de afdeelingen Martapoera en Amoentai) als in hoofdzaak geëindigd worden
beschouwd, en achtte ons bestuur het oogenblik gekomen om eene algemeene
amnestie uit te vaardigen, waarvan echter Boven-Doesson, als nog in staat van
gewapend verzet tegen de regeering verkeerende, uitgesloten, en die op A n t a s a r i
en S o e r a p a t i en hunne zonen niet van toepassing was,
Ook later, toen, met den aanvang van 1867, de staat van oorlog in de Zuider- en
Oosterafdeeling van Borneo overigens werd opgeheven, bleef Boven-Doesson in
den vroegeren toestand: het was vijandelijk land, waar onze tegenstanders, door bijna
ontoegankelijke wildernissen veilig, ongestoord plannen konden smeden tegen ons;
het was, jarenlang nog, het toevluchtsoord van vele misdadigers, het vereenigingspunt
van tal van ontevreden personen en daardoor eene voortdurende bedreiging tegen
het onder ons bestuur gesteld gebied.
Uit alle handelingen van onze zijde blijkt wel, dat men aan die bedreiging
onvoldoende beteekenis hechtte. Men stelde zich voor, dat de vijandelijke partij, na
de gedurende den oorlog ontvangen gevoelige slagen, het wel nooit meer zou wagen,
het hoofd op te steken; in de ‘wildernis’ kon zij een kommervol bestaan voortsleepen,
maar zou zij gaandeweg wel verloopen.... Vele jaren lang is, ondanks alle nu en dan
ontvangen waarschuwingen, deze optimistische stemming blijven bestaan, - gelijk
wel duidelijk zal blijken uit het overzicht der gebeurtenissen dat wij thans,
grootendeels op grond der officieele verslagen, willen doen volgen.
In de eerste jaren, tot 1870, werd meermalen getracht, door onderhandelingen de
raddraaiers aan onze zijde te krijgen; nu en dan vleide men zich met een schijn van
succes.
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Reeds in 1863 werd vernomen dat de beide zonen van A n t a s a r i , Goesti
M o h a m a d S e m a n en Goesti M o h a m a d S a i d , zich wilden onderwerpen,
maar hierin door S o e r a p a t i verhinderd werden. In 1864, nadat deze verschillende
vijandelijkheden had gepleegd, heette het dat hij van plan was verder verzet te staken
en zich ergens rustig neder te zetten. Werden al, in 1866, plannen ontdekt om ons
gezag in de afdeeling Amoentai omver te werpen, in het volgende jaar reeds meende
men de hoop te mogen koesteren tot spoedige onderwerping van de ‘enkele in
Boven-Doesson nog aanwezige hoofdleiders’. En het optimisme ging zoover, dat de
staat van oorlog met den aanvang van 1868 hier opgeheven werd, want ‘hetzij uit
gebrek aan aanhang, dan wel uit machteloosheid, of omdat de opstandelingen den
oorlog moede waren’, lieten dezen niets meer van zich hooren. Het is waar, ‘pogingen
tot meer toenadering met de bevolking van Boven-Doesson en de invloedrijke
personen’ bleven ‘vruchteloos’, maar de illusie bleef. Alleen door vrees voor
S o e r a p a t i , zoo meende men, werden de zonen van A n t a s a r i nog van hunne
onderwerping teruggehouden, doch de invloed van S o e r a p a t i nam af; een der
‘meest hardnekkige opstandelingshoofden’, Wa n g k a n g , kwam zich reeds
onderwerpen, - A n t a s a r i 's zonen zouden weldra volgen.
De illusie werd wreedelijk verstoord: het bleek dat de ambtenaren, die de Indische
regeering eenige jaren achtereen hadden gebracht in den zoeten waan, den werkelijken
toestand niet hadden doorgrond. In 1870 moest men wel inzien dat de onderwerping
van Wa n g k a n g slechts ‘geveinsd’ was geweest, toen hij te Marabahan een sterken
aanhang vormde om, met S o e r a p a t i en de verdere opstandelingen, een aanslag
te wagen op de hoofdplaats Bandjermasin; toen daar (October) belastingen werden
geheven in naam van Goesti M o h a m a d S e m a n , die tot Sultan was uitgeroepen
en zich als zoodanig liet gehoorzamen. Het bestuur, den ernst van hetgeen gebeurde
blijkbaar niet beseffende, bleef werkeloos, en het was niet de resident, die de regeering
te Batavia op de hoogte bracht van het
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dreigend gevaar. Men had zich ook zoo lang in slaap laten wiegen...
Wanneer wij de geschiedenis van die dagen herlezen, verbazen wij ons dat de
opstand, die den 26sten November 1870 uitbrak, binnen twee maanden volkomen was
gedempt. Wèl heeft het geluk ons daarbij gediend, o.a. doordien Wa n g k a n g zelf
spoedig sneuvelde.
Na de nu opgedane ondervinding was het duidelijk, dat de tot dusver gevolgde
gedragslijn moest worden verlaten, en de Indische regeering gelastte den
gezagvoerenden ambtenaren, geen pogingen meer aan te wenden de zich in
Boven-Doesson bevindende opstandelingshoofden tot onderwerping over te halen,
maar integendeel, wanneer dezen het mochten wagen zich in het gouvernementsgebied
te vertoonen, alle middelen aan te wenden hen in handen te krijgen.
Inderdaad: het was een hersenschim, dat onze meest beteekenende vijanden, door
de militaire macht naar Boven-Doesson teruggedreven. zich ‘met een zoet lijntje’
zouden doen overhalen, ons gezag te erkennen; wanneer daarop onzerzijds, door min
of meer vertrouwbare tusschenpersonen, was aangedrongen, dienden gunstige
antwoorden slechts tot misleiding. Onze ambtenaren hadden geloofd dat hun invloed
toenam, en niet bespeurd dat zij de speelbal waren van de leden der A n t a s a r i - en
S o e r a p a t i -familie. Het terrein van Boven-Doesson, dat zij niet durfden betreden
en onbekend land was voor onze troepen, bleef de verzamelplaats van al onze
tegenstanders. Het was dus al het minste wat de regeering kon doen, de ijdele pogingen
te doen staken, die slechts op teleurstelling konden uitloopen.
Doch hij, die meent dat de les van 1870 voldoende was geweest om aan alle
optimisme ten deze den kop in te drukken, bedriegt zich. Al dadelijk na het ontvangen
van die les achtte men het de moeite waard, te vermelden dat de gezaghebbenden te
Marabahan een brief had ontvangen van S o e r a p a t i , waaruit ‘was af te leiden’ dat
de raddraaiers zich niet langer in staat achtten, in hun verzet
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tegen ons gezag te volharden. En de eerstvolgende jaren, die kalm voorbijgingen,
deden bedoelde les meer en meer uit het geheugen verdwijnen; men bedenke hierbij,
dat de in Indië onvermijdelijke verwisseling van bestuurspersoneel daartoe belangrijk
moest bijdragen.
Bleek er al meermalen van samenwerking tusschen de Sultanspartij en de in het
oude Sultans- (thans gouvernements-) gebied nog aanwezige onruststokers, - veel
hechtte men niet aan die ‘enkele opstandelingen uit vroeger dagen’, die immers
uitstierven. S o e r a p a t i en Goesti M o h a m a d S a i d overleden in 1875; van de
in 1862 niet-begenadigden waren nog slechts drie zoons van den eerste, één van
A n t a s a r i over, en indien onzerzijds maar de noodige waakzaamheid werd betracht,
zouden zij ons, meende men, geen ernstige moeilijkheden meer kunnen berokkenen.
In 1876 werd al weder vernomen, dat hun invloed hoe langer zoo meer verminderde...
In de landschappen Siang en Moeroeng - een deel van het S o e r a p a t i -gebied
‘waar sedert 1858 geen ambtenaar was doorgedrongen en dientengevolge van
lieverlede regeeringloosheid was ontstaan’ - scheen zich in 1877 het verlangen naar
onzen invloed te openbaren. Zij werden door den resident bezocht, een Dajak werd
als ‘eerste hoofd’ aangesteld, en de gelegenheid werd gunstig geacht voor maatregelen
waardoor ‘in die moeilijk te bereiken streken’ bedoelde invloed gaandeweg zou
vermeerderen.
De les, in 1870 ontvangen, was alzoo geheel vergeten toen de vijand, in 1882, zich
weder krachtig genoeg begon te gevoelen om zich tegenover ons te doen gelden.
Had men reeds te voren bijzondere waakzaamheid noodig geacht met het oog op een
meer opgewekt godsdienstig leven in de afdeeling Amoentai, waar ‘de dweepzieke
menigte zoo lichtelijk door onruststokers is over te halen tot onrust’, in het begin
van laatstgenoemd jaar kregen de geruchten omtrent de vijandige plannen der
Sultanspartij vasteren vorm, al maakte het bestuur te Bandjermasin zich daarover
niet zeer ongerust. Voor uitbreiding der onlusten,
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indien zij in die verre binnenlanden mochten uitbreken, zoo werd verklaard, was
weinig vrees, want in de gouvernementslanden was het Europeesch gezag reeds
stevig gevestigd.
In Mei werden de vijandelijkheden geopend met de beschieting van het
gouvernements-stoomschip Djambi op de boven-Barito of Doessonrivier. Patrouilles,
daarop een eindweegs het land ingezonden, hadden geen ontmoetingen van belang,
daar de opstandelingen nergens stand hielden, en men het niet geraden achtte de
vervolging dieper landwaarts in (tot Boemban, toen de woonplaats des Sultans) door
te zetten. De troepenmacht, onverwijld van Java versterkt, bleek voldoende om de
uitbreiding van het verzet te beletten; als in September eene bende, die blijkbaar met
de opstandelingen van Boven-Doesson in betrekking stond, zich in de buurt van
Kendangan vertoonde, vond zij geen steun bij de bevolking. Maar het schijnt ons
wel teekenend dat, eenige dagen nadat die bende was afgetrokken, een harer
aanvoerders, zich vertegenwoordiger van den Sultan noemende, met slechts één
volgeling naar Kendangan kwam, hier amok maakte en, vóórdat beiden onschadelijk
waren gemaakt, vijf militairen verwondde.
Nadat verscheiden leden van de bedoelde bende waren gearresteerd, werd het
duidelijk dat het plan had bestaan, door het oostelijk deel van Amoentai tot
Bandjermasin door te dringen. En dat men dit plan niet spoedig opgaf, bleek in Mei
1883, toen eene 14- à 1500 man sterke bende een aanval waagde op onzen tijdelijken
post Tandjoeng, en in het begin van Juli d.a.v. toen een militair detachement van 50
man nabij de hoofdplaats Amoentai slaags raakte met 500 opstandelingen. De vijand
zag zich nu wel gedwongen weder naar de bovenstreken terug te trekken, verontrustte
herhaaldelijk onzen post te Moeara Téwé en versterkte zich krachtig op den heuvel
Mandaroeian, drie uur stoomens ten N. van dien post gelegen. Vermelding verdient,
dat het opperbevel in de vijandelijke versterking was toevertrouwd aan een Atjeher,
gedrost kettingganger.
De stelling werd den 19en September 1883 veroverd en vernield, met belangrijk
verlies aan 's vijands zijde; ook
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de Atjeher sneuvelde, en het optimisme kwam weer boven. Men achtte dat den
opstandelingen een ‘laatste beslissende slag’ was toegebracht; waren er al
‘kwaadgezinden’, die het verzet poogden levendig te houden, - velen verlangden
althans tijdelijk naar rust. Van den Sultan werd vernomen, dat hij zich verder rustig
zou gedragen als wij hem met rust lieten....
Het burgerlijk bestuur vleide zich met de hoop, door de staatkunde te kunnen
voltooien wat nu door de wapens was aangevangen. Den verdienstelijken controleur
A e r n o u t scheen het mogelijk, onzen invloed in Boven-Doesson uit te breiden door
scheiding te brengen in de oorlogspartij; en zoo iemand, dan zou dat hem, met zijne
kennis van taal en volk, kunnen gelukken.
Onder de hoofden der oorlogspartij kwamen destijds op den voorgrond twee
schoonzoons van M o h a m a d S e m a n : Pangeran P e r b a t a s a r i , zoon van Goesti
M o h a m a d S a i d en aangewezen troonsopvolger, en Toemenggoeng D j i d a n ,
zoon van S o e r a p a t i . A e r n o u t ondernam een twaalftal reizen in D j i d a n 's
gebied en zag hier zijn persoonlijken invloed toenemen: men riep in allerlei geschillen
zijne beslissing in, en de hoofden, die tot dusver niets van zich deden hooren,
verschenen geregeld te Moeara Téwé. Ten slotte had A e r n o u t , den 14en October
1884, te Moeara Boemban eene ontmoeting met D j i d a n , welke zeer bevredigend
afliep; van formeele onderwerping was nog geen sprake, maar het jarenlang bestaande
wantrouwen scheen voor vertrouwen plaats te maken.
P e r b a t a s a r i ergerde zich aan D j i d a n 's houding, en zon op middelen om de
onzerzijds verkregen resultaten waardeloos te maken. Het gevolg was dat, den 25en
October, de Djambi, met den controleur en een detachement militairen aan boord,
aan de monding der Menawing (zijrivier van de Barito, waaraan zich de Sultan
gevestigd had) beschoten werd. A e r n o u t achtte het dringend noodig, dat thans
krachtig werd opgetreden; anders zouden alle verkregen voordeelen verloren gaan.
Van de hoofdplaats werden
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derhalve troepen gezonden, die, den 15en November aangekomen, den 17en met 100
man hulptroepen (Siang-Dajaks) zouden oprukken naar Bras Koening, nu de
woonplaats van den Sultan. Gedurende den marsch werden zij van alle zijde
beschoten, en zij keerden terug zonder het doel te hebben bereikt: ook de volgende
dagen, toen meer hulptroepen waren aangekomen, bleef men werkeloos... ofschoon
de vijand zich als het ware onder het bereik onzer wapenen versterkte! Ongeveer
eene maand na aankomst keerden de troepen, bij de inscheping hevig beschoten,
terug.
Het is allerminst gewaagd, te veronderstellen dat deze terugtocht het gevolg was
van eene geheime aanschrijving der Indische regeering (van 14 November 1884),
waarbij alle verdere bemoeiingen onzer ambtenaren met Boven-Doesson verboden
werden. De destijds gevolgde staatkunde, hier gelijk in Atjeh en op de grenzen van
Sumatra's Westkust, zocht haar heil in het met rust laten onzer vijanden, in een
ontwijken der quaestiën die oplossing eischten....
In ieder geval; P e r b a t a s a r i was de overwinnaar en A e r n o u t 's arbeid was
vernietigd. Geheel Siang-Moeroeng koos weder 's vijands zijde, en voordat het jaar
1884 nog ten einde was, bleek de toestand werkelijk verontrustend. Overmoedig
geworden door het verkregen succes, besloten onze tegenstanders in eene groote
vergadering, het verzet tot het uiterste vol te houden en zelfs, zoo mogelijk, agressief
op te treden; de Hollanders hadden immers in Atjeh de handen vol.... Afgezanten
werden gezonden naar Amoentai, om hulp en steun te vragen; anderen naar de
hoofdplaats en verschillende streken om den opstand voor te bereiden. Terwijl het
bestuur werd misleid door beloften van onderwerping van de zijde des Sultans, ging
zijn zoon P e r b a t a s a r i met groot gevolg naar Koetei tot aankoop van wapenen
en munitie.
Het geluk diende ons: de Sultan van Koetei wist P e r b a t a s a r i en de zijnen met
list gevangen te nemen, en leverde hem uit; onze op dat oogenblik voornaamste
tegenstander werd naar Tondano (Menado) verbannen en aldus onschadelijk gemaakt.
Van den beraamden algemeenen

Onze Eeuw. Jaargang 3

791
opstand kwam dientengevolge niets, en de geheele beweging liep uit op eenige
onlusten in de bovenstreken van ons gebied.
Het mag wel opmerkelijk heeten dat de koloniale verslagen van dien tijd allerminst
een juist beeld geven van hetgeen geschiedde; het is, alsof men daarvoor niet durfde
uitkomen....
Ziehier de lezing, in het verslag van 1885 gegeven:
‘De stand van zaken in Boven-Doesson mocht gedurende het grootste
gedeelte van 1884 vrij gunstig worden genoemd. Op zijne verschillende
reizen aldaar kon de controleur er zich van overtuigen, dat de
opstandelingen geen steun vonden bij de Doessonsche bevolking. Toen
echter in 't laatst van October het gouvernementsstoomschip Djambi, met
den controleur en een detachement militairen aan boord, zich bij de
monding der Soengei Menawing (2 dagen stoomens boven Moeara Téwé)
vertoonde, werd dit van een nabijgelegen heuvel beschoten, maar het
vijandelijk vuur, dat onmiddellijk beantwoord werd, richtte geen schade
aan. Het gebeurde gaf aanleiding om onze strijdkrachten te Moeara Téwé
te vermeerderen en eenige verkenningen in de Menawing-streken te
ondernemen, doch ontmoetingen van eenig belang vonden niet plaats.
Daar van de goedgezinde hoofden vernomen werd dat de opstandelingen
zich in de wildernis teruggetrokken hadden, werd van verdere
krijgsbeweging afgezien en keerde de bijeengebrachte militaire macht
deels naar Moeara Téwé, deels naar Bandjermasin terug’....
Zooals men ziet, eene voorstelling, alsof de troepen waren afgetrokken nadat hunne
aanwezigheid onnoodig geworden was. Geen woord over het geleden échec, dat
ongewroken bleef tot groot nadeel van onze belangen. Geen woord ook over de
bovenbedoelde geheime aanschrijving, die eerst zestien jaar later, in het Koloniaal
Verslag van 1901, wordt medegedeeld met de bijvoeging: ‘De invloed van den
pretendent’ (de Sultan M o h a m a d S e m a n ) ‘in Boven-Doesson nam sedert meer
en meer toe, en breidde zich ook uit over sommige gedeelten der benedenlanden. De
bekende gebeurtenissen in Kendangan van September 1899 stonden dan ook hiermede
in nauw verband.’ De toen op gruwelijke wijze vermoorde ambtenaren
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waren de slachtoffers van de noodlottige struisvogelpolitiek van 1884!
Doch de bedoelde gebeurtenissen komen beneden ter sprake. Vooraf is het onze
taak, na te gaan hoe na 1884 de toestand in Boven-Doesson is geweest1).
Sedert dit jaar zetelt de Sultan te Bras Koening, aan de Menawingrivier; hij heeft
daar eene miniatuur-hofhouding, en doet zooveel mogelijk alle gebruiken van het
voormalige hof zijner voorouders naleven. Door hoofden en bevolking, zelfs door
onze bezoldigde districtshoofden en door de lieden die uit de benedenstreken, vooral
van Marabahan, ten handel komen, wordt hij als Sultan geëerbiedigd. Hij verleent
titels van adeldom, heft belastingen en tollen, laat de woningen van hem en den
troonopvolger (thans, na de verbanning van P e r b a t a s a r i , diens broeder Goesti
M o h a m a d A r s a t , mede des Sultans schoonzoon) in heerendienst bouwen en
onderhouden, voert aan den voorsteven van zijn vaartuig, bij reizen te water, de gele
sultansvlag met de halve maan.... De verhalen dat hij en de zijnen een kommervol
bestaan leiden, worden slechts verspreid om onze ambtenaren op een dwaalspoor te
brengen. De waarheid is, dat het oude Bandjermasinsche rijk, op kleinere schaal, is
blijven voortbestaan in het uitgestrekte district Boven-Doesson, - dat het dààr zijn
zetel gevestigd heeft.
Hadden in de jaren vóór 1884 reeds tal van onverlaten uit de geheele residentie
zich bij de Sultanspartij gevoegd, - daarna, toen wij naar de inlandsche opvatting
verdreven waren en ons met genoemd district niet meer durfden inlaten, was het eene
veilige schuilplaats voor allen, die zich in de gouvernementslanden niet op hun plaats
gevoelden: legitimisten, geestdrijvers, woelgeesten, ontevredenen, gevluchte
misdadigers enz. Dat moest op den duur wel eene bedreiging zijn voor de onder ons
gezag staande landstreken; de invloed,

1) Uitvoeriger mededeelingen daaromtrent zijn gegeven door den heer H.E.D. E n g e l h a r d ,
gewezen assistent-resident der afdeeling Doessonlanden, in Bijdragen van het Koninklijk
Instituut voor de Taal-, Land- en volkenkunde van Ned.-Indië, deel 52 (1901), blz. 192 en
vgl.
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van den geheelen maatschappelijken toestand in Boven Doesson, en vooral van de
Sultanspartij uitgaande, moest verderfelijk werken; het dààr onderhouden vuur, steeds
smeulende, flikkert telkens op en kan, bij gunstigen wind, onverwacht in lichte laaie
uitslaan.
Het heeft verscheiden jaren geduurd, en de harde les van K e n d a n g a n in 1899 was
noodig, voordat de machthebbenden in Indië van een en ander overtuigd waren.
Nadat, in 1885 en 1886, nog hier en daar ongeregeldheden hadden plaats gevonden,
begon het optimisme, hoe dikwijls ook bedrogen uitgekomen, weder het hoofd op
te steken. Men vernam dat hier of daar de bevolking zich tegen den Sultan verbitterd
toonde, en bouwde zijne luchtkasteelen.
In 1886 schreef de Sultan aan den resident, van verder verzet te willen afzien en
zich rustig te Bandjermasin te willen vestigen, wanneer hem straffeloosheid en eenige
onderstand voor levensonderhoud werd verzekerd,... maar tegelijkertijd bleek, dat
hij bij zijne medestanders in Boven-Doesson het vuur des opstands bleef aanblazen.
Aan het eerste werd zooveel meer waarde gehecht dan aan het laatste, dat de regeering
het volgende jaar officieel berichtte: ‘de Sultanspartij onderwierp zich nog niet aan
ons gezag, maar was niet krachtig genoeg om op te treden’. Nog niet!!
Bij herhaling kwam de Sultan in de eerstvolgende jaren op zijne voorstellen terug,
zoodat eindelijk bij de Indische regeering de vraag rees, of het niet in het belang van
ons bestuur in Boven-Doesson zoude wezen, daaraan gevolg te geven. De vraag werd
echter (1891) ontkennend beantwoord: ‘zoolang die stappen voorwaardelijk en
individueel gedaan worden, zonder dat nog andere invloedrijke leden der Sultanspartij
zich daarbij aansluiten’ behoorde de politiek van 1862 tegenover M o h a m a d
S e m a n en de zijnen gehandhaafd te blijven’.
Het volgend jaar werd bericht, dat de Sultan ‘in zijne naaste omgeving volstrekt
geen macht bezit’, en dat zijn schoonzoon, Goesti M o h a m a d A r s a t , zijne
opwachting maakte bij den assistent-resident.
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De evenvermelde beslissing der regeering is wel te verklaren; zij zag in de
onderwerping van M o h a m a d S e m a n geen heil, wanneer, in Boven-Doesson,
een ander zijn rol overnam en de Sultanspartij onverzwakt bleef. Maar, van den
anderen kant, wie zegt dat zijn voorbeeld geen navolging zoude vinden en dat zijne
onderwerping niet een voor ons gezag gunstigen indruk, ook in de
gouvernementslanden, zoude achterlaten?
De Indische regeering wijzigde dan ook reeds in 1893, naar wij vermoeden op
aanschrijving uit Nederland, eenigszins het door haar ingenomen standpunt. Toen
werd aan den resident bericht, ‘dat het met onze politiek niet in strijd zou wezen
indien eventueel alleen de onderwerping van den Sultan, zijn zoon Pangeran
B a n d j e r m a s en zijn behuwdzoon Goesti M o h a m a d A r s a t werd aangenomen,
mits zij de verzekering geven, zich geheel te zullen voegen naar de beslissing der
regeering’.
Nu, zoover was het nog niet. In 1894, toen des Sultans invloed tot een laag peil
gedaald heette, verklaarde het bestuur dat, wanneer hij actieve medewerking zocht,
zijne pogingen afstuitten op de vrij algemeen doorgedrongen overtuiging dat zijne
zaak niet meer te winnen was. Hij zocht dan toch nog ‘actieve medewerking’.... tegen
ons!
De resident geloofde, dat er van onderwerping niets komen zou, zoolang de Sultan
onder den invloed bleef van Toemenggoeng D j i d a n , en zich gebonden achtte aan
het testament zijns vaders, dat hem de onderwerping zou verbieden. Wat dit laatste
betreft, - als het juist is, werpt het wel een eigenaardig licht op de vertrouwbaarheid
van alle tot dusver gedane voorstellen!
Intusschen werden deze in verschillende vormen herhaald; van hetgeen in 1882-84
gebeurd was, wierp men de schuld op P e r b a t a s a r i ; A r s a t sprak, zonder
voorkennis van den Sultan evenwel, over diens onderwerping, en de resident,
erkennende dat nog geen feitelijke onderwerping kon worden verwacht, zag in al
wat er gezegd werd eene zekere zucht tot toenadering. Het zou nu, meende hij, zaak
zijn, door tusschenkomst van een vertrouwd
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inlandsch hoofd onzen tegenstanders de goede bedoelingen van het Gouvernement
voor oogen te houden en te trachten, hun vertrouwen te winnen.
Deze weg werd onverwijld bewandeld en, schijnbaar althans, met bijzonder goed
gevolg. K i a y S a h a d a n , het districtshoofd van Laoeng, was reeds in 1896 op
goeden voet met de Sultanspartij. Hij maakte eene reis door D j i d a n 's gebied, en
bij deze gelegenheid namen zij elkander als vader en zoon aan... De Sultan zond
A r s a t naar S a h a d a n met de vraag, of A r s a t naar Moeara Téwé mocht gaan
om met zijn neef M a n g k o e S a r i (een vroeger districtshoofd, dat eene
dubbelzinnige rol had gespeeld, zich eenige jaren aan het hof opgehouden en daarna
weder teruggekeerd was) te overleggen, of deze den Sultan te Boemban wilde afhalen
en dan naar den assistent-resident geleiden, verscheiden familieleden zouden zich
dan tegelijkertijd onderwerpen.... S a h a d a n ging met A r s a t naar M a n g k o e
S a r i , maar deze weigerde zijne tusschenkomst, ‘omdat de Sultan toch altijd op het
laatste oogenblik van plan veranderde’. S a h a d a n had daarna eene ontmoeting met
den vorst.
In 1897 ging S a h a d a n voort: hij bracht D j i d a n bij den assistent-resident, en
D j i d a n verzocht later schriftelijk, zijn bezoek als onderwerping te beschouwen.
D j a d a m , een neef van D j i d a n , onderwierp zich ook, en telkens kwamen goede
berichten omtrent de gezindheid van den Sultan en van A r s a t . Van 1898 luidden
de tijdingen, dat de invloed van de Sultanspartij afnam; dat de Sultan nog altijd
aarzelde, gevolg te geven aan zijne onderwerpingsplannen. Men ziet: op die
onderwerping werd slechts gewacht, al moest men in dit jaar ook erkennen dat A r s a t
zich bewegelijker toonde, dat D j i d a n nog het midden hield tusschen Sultanspartij
en Gouvernement, dat D j a d a m minder goedgezind was. Maar in Juni 1898 kwam
Goesti A t j i l , een der vertrouwden van den Sultan, bij den assistent-resident te
Moeara Téwé in onderwerping, en zijn voorbeeld werd door een paar andere, aan de
vorstelijke familie verwante personen gevolgd. Zou dit de voorbode
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zijn van groote dingen? Ja, - maar in geheel anderen zin dan men verwachtte!
In Mei 1899 berichtte S a h a d a n - die daarmede zijn goede trouw bewees - dat er
lieden uit de afdeeling Kendangan bij den Sultan waren geweest, hem voorstellende
mede te gaan naar Martapoera en zich daar tot Sultan te doen uitroepen. M o h a m a d
S e m a n had dit voorstel afgewezen; maar sedert werden geheime vergaderingen
gehouden om, in het Kendangansche, een opstand voor te bereiden; de evengenoemde
A t j i l zou hetzelfde doen in Barabei en Amoentai. Zijne onderwerping had dus
slechts ten doel gehad, zich in het belang der Sultanspartij te kunnen bewegen op
ons gebied!
Zooals later bleek, werd in de omstreken van Kendangan afgesproken, den hier
gevestigden militairen post den 27en September te overrompelen. Toen, een paar
dagen te voren, de controleur vernam dat in een der kampongs iets broeide, ging hij
derwaarts, vergezeld van een ambtenaar ter beschikking en eenige hoofden en
inlandsche ambtenaren. Hij vond de kampong in verzet, en weldra vertoonde zich
een gewapende troep muitelingen, die de beide Europeesche ambtenaren overvielen
en op de gruwelijkste wijze om het leven brachten. Eene onmiddellijk uitgerukte
militaire patrouille had in het daarop gevolgd vuurgevecht het geluk, de
hoofdaanleggers neer te leggen; de bende werd uiteengejaagd en weldra was hier de
rust hersteld.
In de andere streken - Barabei en Amoentai - bleef het rustig; A t j i l had onder
de bevolking nog niet genoeg aanhangers kunnen werven, en werd, toen den 26en
September duidelijk zijne verstandhouding met de Kendangansche opstandelingen
bleek, te Amoentai in hechtenis genomen. Naar de hoofdplaats overgebracht,
ontvluchtte hij een paar maanden later ‘door hulp van buiten’, - een teeken, dat de
Sultanspartij ook hier ijverige aanhangers telde.
A r s a t , zoo het heette verontwaardigd over A t j i l 's gevangenneming, nam
openlijk een vijandige houding aan. Wel een bewijs, dat hij met A t j i l een van zin
was, -
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dat ook zijne onderwerpingsplannen slechts gehuicheld waren.
De bloedige les van 25 September 1899 was noodig, om geheel de schillen van de
oogen te doen vallen. Men moest erkennen, dat de geheele beweging van zuiver
politieken aard was geweest; dat alle berichten van vroeger en later, als zou de Sultan
het voornemen hebben zich bij ons gezag aan te sluiten, gerust als onaannemelijk
konden worden ter zijde gesteld; dat hij nooit ernstig aan onderwerping heeft gedacht.
Men zag nu duidelijk in, dat al die vrijwillige onderwerpingen, van Wa n g k a n g
in 1870, van A t j i l in 1898; al die toezeggingen van vriendschap van de zijde van
den Sultan en zijne zonen enz. slechts geschiedden om onze bestuurders te misleiden
en de Sultanspartij te versterken.
Al wat in de verloopen veertig jaren is voorgevallen kan, meenen wij, slechts
voeren tot deze slotsom: de gevolgde politiek heeft, in haar geheel, fiasco gemaakt.
Wij kunnen, in het belang van de rust in ons eigen gebied, de Sultanspartij niet
ongemoeid laten, omdat zij dan aan invloed wint en voor die rust eene telkens
herhaalde, ernstige bedreiging wordt. De jaren 1870, 1882, 1885, 1899 hebben dat
duidelijk bewezen, en het zou gevaarlijk kunnen zijn, de proef nog verder voort te
zetten. Het is, mag men wel zeggen, meer geluk dan wijsheid geweest, dat de
bewegingen geen grooter omvang namen; telkens sneuvelden de hoofden van den
opstand als het ware bij het eerste treffen, en de gevangenneming van P e r b a t a s a r i
door den vorst van Koetei verhinderde de uitvoering der in '85 gesmede plannen.
De Indische regeering kwam dan ook, in 1900, tot het besluit dat in Boven-Doesson
noodig was eene actieve politiek, gelijk die welke in 1884 te kwader ure was
losgelaten. Het gevolg daarvan is geweest, dat, na het hervatten van de geregelde
bezoeken onzer ambtenaren, sommige streken, zooals S i a n g en M o e r o e n g , zich
uit eigenbelang aan onze zijde scharen, en dat de Sultan, minder dan
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vroeger, kan steunen op de afstammelingen van S o e r a p a t i . Onze vestiging te
Poeroek Tjahoe, in het hart van Boven-Doesson (Maart 1902) moest het middel zijn
om den herkregen invloed te vergrooten.
Het was wel te voorzien dat deze vestiging, eene rechtstreeksche bedreiging tegen
de Sultanspartij, niet met gelatenheid door haar zoude worden aangezien; en inderdaad
zijn bij de tochten, door kleine colonnes uit genoemde plaats gemaakt, meermalen
kleine gevechten geleverd en ook onzerzijds verliezen geleden.
Maar in ieder geval is het voordeel verkregen dat, terwijl de Sultanspartij vroeger,
als de gelegenheid schoon was, onrust bracht in ons gebied, wij dat thans doen in
het hare, waardoor haar aanzien verzwakt en het onze wint. Zooals de zaken nu staan,
zal alleen langs dien weg een einde kunnen worden gemaakt aan de sedert eene lange
reeks van jaren bestaande moeielijkheden; een einde, dat der gansche bevolking der
residentie ten goede komen zou.
Men moge, met ons, de staatkunde betreuren die in 1787 tot het verwijderen van
den tak der A n t a s a r i 's van den Bandjermasinschen troon leidde, evenals die welke
van 1852 tot 1857 gevolgd werd en den ondergang van het Bandjermasinsche Rijk
ten gevolge had, - op een en ander is, na al wat sedert geschiedde, niet meer terug te
komen. Het tegenwoordig bestuur is gedwongen, den toestand te aanvaarden zooals
het dien vond, en de maatregelen te nemen welke de belangen bevorderen van hen,
die thans zijne onderdanen zijn. Eerst wanneer Goesti M o h a m a d S e m a n en de
zijnen er eenmaal, door den nood gedrongen, toe mochten komen het hoofd in den
schoot te leggen, zal voor ons bestuur het oogenblik zijn gekomen om, met het oog
op de wijze waarop zij oorspronkelijk onze vijanden werden, alle grootmoedigheid
te betrachten die met het algemeen belang bestaanbaar is.
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Eene mislukte proeve
Door Mr. G.G. van der Hoeven, lid van de redactie der Nieuwe
Rotterdamsche Courant.
Alea jacta est. De Beroepswet, onze eerste proeve van administratieve rechtspraak,
heeft hare intrede in het nederlandsche staatsblad gedaan. Met vlag en wimpel is zij
daar binnengehaald, en zelden is met haastiger spoed het in werking treden van eene
wet voorbereid, dan waarop zij bogen kan. Toch rijst de vraag, of haar inhoud nu
wel zóó voortreffelijk is, dat het ongeduld, waarmede hare werking werd verbeid,
gerechtvaardigd heeten mag. Het zou geen wonder zijn, indien dit niet zoo ware.
Zeldzaam, toch, heeft een belangrijk ontwerp van wet onder ongunstiger
omstandigheden den weg naar het staatsblad moeten afleggen. Eene regeering, die
zelve amper wist wat zij wilde, getuige de radikale omwerking, die het ontwerp na
het afdeelingsonderzoek der tweede kamer onderging. Eene tweede kamer, die, eene
zeer enkele uitzondering niet te na gesproken, de doorslaande bewijzen leverde, van
niets zich zóó weinig bewust te zijn, als van de eerste eischen, welke voor deugdelijke
rechtspraak mogen worden gesteld. Deze beiden te zamen, brandend van verlangen,
aan het eind van een zittingjaar, dat van de gouden bergen die bij de stembus waren
toegezegd al bitter weinig had gebracht, althans nog iets tot stand te brengen, waarop
het sociale
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vaandel, tant soit peu, kon worden geplant, togen aan het werk; de regeering sterk
in het vertrouwen, dat hetgeen voorgelegd was - meer een produkt van vernuftige
fantaisie, dan van wel overwogen beginselen - mòest worden aanvaard; de tweede
kamer bereid te aanvaarden wàt ook mocht worden toegeschoven, zonder zich lang
te beraden over het hoe? of waarom?
Zoo heeft de tweede kamer het ingewikkeld voorstel van wet, haar aan het eind
der zomervacantie, wanneer de lust tot studie toch al niet groot is, toegewòrpen als
rijp voor openbare discussie, afgedaan, het in het reglement der kamer voorgeschreven
afdeelingsonderzoek, dat aan de openbare behandeling van èlk wetsontwerp moet
voorafgaan, ten spot; en werd het ontwerp naar de eerste kamer doorgezonden met
het stilzwijgend verzoek - en de uitgesproken verwachting! - dat ook deze maar eens
eventjes gauw er haar zegel op zou willen hechten. Vrees, of ook de eerste kamer
wel bereid gevonden worden zou, het vluchtig werk, dat toegezonden werd, goed te
keuren, scheen geen oogenblik op te komen.
En de eerste kamer, die op principieele bedenkingen een ongevallenwet had durven
afstemmen, wat deed zij tegen de principieele fouten, die bij de beroepswet stonden
te worden begaan? Men vrage liever, wat kòn zij daartegen doen? Kòn zij ten tweeden
male aan de grage monden het voedsel onthouden, juist toen het nog slechts over de
lippen behoefde te worden gebracht, om den honger te stillen?....
....In ieder geval, zij is er voor teruggedeinsd. Een slap verslag, een zwak debat,
en in enkele uren tijds werd de beroepswet ook door haar naar het staatsblad verwezen.
De beroepswet was kort daarna een feit geworden.
Moet men zich daarbij neerleggen?
Voorloopig: ja; het kan wel niet anders. Doch, moge het zijn voor slechts korten
tijd. De fouten der beroepswet zijn te ernstig, dan dat zij op den duur straffeloos
kunnen worden bestendigd. Van stonde af aan moet tegen de beroepswet verzet
worden aangeteekend.
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Waarom? zal men vragen. Waartoe, vooral, op dit oogenblik eene reactie begonnen
tegen eene wet, die haar ‘fair trial’ - het minste, wat men eene nieuwe wet
tegenwoordig geneigd is te gunnen - nog niet heeft gehad? Waarom getracht, eene
wet impopulair te maken nog eer zij van hare werking iets heeft laten bemerken?
Daarvoor zijn verschillende redenen. Een praktisch doel in de eerste plaats. Mocht
onder de nieuwe rechters, die aan de beroepswet hun rechtersambt zullen danken,
de overtuiging ingang vinden, dat bij die wet aan groote rechtsbeginselen is te kort
gedaan, de toepassing dier wet zal er alleen door kunnen winnen. Slechts door de
misslagen te kènnen, die werden bedreven, zal de rechter in staat zijn, den kwaden
invloed, dien de beroepswet onvermijdelijk moet hebben, nog althans eenigszins te
temperen.
Er is ook een hooger doel. Dezelfde regeering, die thans aan het roer zit en tot het
totstandkomen van de beroepswet hare medewerking heeft verleend, draagt het edele
streven in zich rond, aan ons land eindelijk de zegeningen van administratieve
rechtspraak in ganschen omvang te verschaffen. Worden hare wenschen verwezenlijkt,
dan zal ook dezelfde volksvertegenwoordiging, die de beroepswet heeft helpen
worden, haar stem over een voorstel tot regeling van administratieve rechtspraak
moeten laten hooren. Bij die gelegenheid zullen de beroepswet en de beginselen, die
aan deze wet tot grondslag zijn gegeven, opnieuw ter sprake moeten komen, en
opnieuw ter toetse moeten worden gelegd. Er is dus veel aan gelegen, dat nog vóór
dien tijd, de vicieuse grondslagen der beroepswet worden tentoongesteld. Er is bij
de beroepswet werkelijk te ernstig gezondigd, dan dat niet al het mogelijke moet
worden verricht, om herhaling te voorkomen. Zoowel van de regeeringstafel als uit
den boezem der kamer zijn bij de behandeling der beroepswet stellingen verkondigd,
die in hare volle onwaarheid moeten worden ontmaskerd, opdat zij niet bij de regeling
van onze administratieve rechtspraak opnieuw tot uitgangspunt worden gekozen.
Zelfs mag men zich daarmede niet tevreden stellen. Het zal niet genoeg
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zijn, zoo niet ten tweeden male wordt gedwaald. Ook de oude fout zal dan moeten
worden hersteld: de beroepswet, d.w.z. deze beroepswet, waarmede onze wetgeving
nu is ontsierd, behoort om der wille van het recht weer te worden afgeschaft. Daartoe
zal het tijdstip van de invoering van administratieve rechtspraak bijzonder geijkt
wezen.
Hetgeen hieronder volgen zal, wil geenszins doorgaan voor eene volledige kritiek
op de beroepswet. Volstrekt niet. Alleen enkele hoofdbeginselen van recht, die door
de voorschriften der beroepswet zijn geschonden of bij de openbare behandeling dier
wet werden miskend, zullen ter sprake komen; grepen zijn het uit de overvloedige
stof, die voorhanden ligt. De fouten, die zijn begaan bij de behandeling der
beroepswet, hebben door de plaats waar zij zijn bedreven, de dwalingen door het
milieu waarin zij zijn verkondigd, een tè ernstig cachet verkregen, dan dat niet elke
goedbedoelde poging, om het Recht weer op de been te helpen, zou mogen worden
gewaagd.
Er had, ondanks alle slechte kansen, ondanks de bij uitstek weinig goeds voorspellende
omstandigheden, waaronder het werk in de tweede kamer werd aangevangen en in
de eerste kamer werd volbracht, één praktisch resultaat uit den chaos der
beraadslagingen kunnen worden te voorschijn gebracht, zoo niet juist de hoofdfout
van de beroepswet in stil akkoord tusschen regeering en beide kamers ware
doodgezwegen. Indien de behandeling van de beroepswet de volkomen
onhoudbaarheid van het tweede lid van artikel 75 van de ongevallenwet had aan den
dag gebracht, men had zich nog voorloopig kunnen neerleggen bij de kakonomie,
die beroepswet is gedoopt, in de volle gerustheid, dat de eerste gelegenheid de beste
weer zou worden aangegrepen, om een einde te maken aan haar bestaan.
Het heeft echter niet zoo mogen wezen. Schier ongelooflijk klinkt het, maar juist
het tegendeel is gebeurd. Onnoozel als een drenkeling, die zich vastklampt aan een
steen, hebben regeering en tweede kamer zich vastgezogen
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aan artikel 75 van de ongevallenwet. Zij hebben, als het ware, artikel 75 van de
ongevallenwet buiten discussie gesteld, zonder dat de meerderheid der kamer schijnt
te hebben bevroed, of althans heeft willen inzien - ondanks de waarschuwingen van
de heeren Va n I d s i n g a en T i j d e m a n - dat met die bepaling eene eenigszins
deugdelijke beroepswet niet was te verkrijgen.
Toch is het niet anders. Zoolang het tweede lid van artikel 75 van de ongevallenwet
in ongerepten staat behouden blijft, zal het niet mogelijk zijn, in eene beroepswet
meer dan een schijn van hetgeen men onder administratieve rechtspraak pleegt te
verstaan neer te leggen. De oorzaak is eenvoudig: het tweede lid van dat artikel brengt
juist die elementen op den rechterstoel, welke daarbuiten te houden de hoofdgrond
is, waarop men ook voor publiekrechtelijke geschillen een onafhankelijken rechter
eischt. Leest wat de staatscommissie, benoemd bij koninklijk besluit van 16 September
1891, no. 14, tot voorbereiding der uitvoering van de voorschriften der grondwet,
aangaande de regeling van de administratieve rechtspraak als hoofdgrond aangeeft
voor de bevestigende beantwoording der vraag, ‘of aan invoering eener
administratieve rechtspraak behoefte bestaat’, en men zal het begrijpen. ‘De blik der
administratie - heet het in § 1 van het rapport dier commissie - kan, meer nog dan
op het recht der bijzondere personen, op het belang der gemeenschap zijn gericht.
Waar strijd bestaat tusschen het belang der gemeenschap en het beweerde recht van
den bijzonderen persoon, wordt diens rechtsgevoel niet bevredigd, wanneer de
beslissing omtrent dat recht verblijft aan den vertegenwoordiger der gemeenschap.
De administratie, die, waar tusschen haar en den ingezetene geschil rijst over de
toepassing van het recht, zelve als rechter zit over dit geschil, moet bij de tegenpartij
het wantrouwen wekken, dat jegens ieder, die rechter is in eigen zaak, gekoesterd
wordt. Zoowel wegens de geestesrichting, welke der administratie als handelend
orgaan der gemeenschap eigen is, als wegens de wenschelijkheid, dat zelfs de schijn
van partijdigheid in
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de beslissing van rechtsgeschillen worde vermeden, is ook op het gebied van het
publieke recht de contrôle eener rechterlijke macht, van beide partijen even
onafhankelijk, raadzaam.’ Past nu deze voortreffelijke zinsneden, waarin heel de
kern van het vraagstuk is weergegeven, mutatis mutandis eens toe op het tweede lid
van artikel 75 der ongevallenwet, waarin ‘werkgevers en werklieden’ - d.w.z.
werkgevers en werklieden, die dat zijn volgens de ongevallenwet - tot het rechterschap
worden verheven, wat blijft er dan van dat voorschrift over?
Volmaakt niets.
Dat men dit onder al het mooi's, dat bij de behandeling van het fameuze
amendement van de commissie van rapporteurs in de tweede kamer is verteld, heeft
over het hoofd gezien, kan bevreemden, eraan te veranderen is niet gegeven. Maar
dat zooveel tijd later, toen alle hartstochten, die bij artikel 75 van de ongevallenwet
waren opgeweld, weer waren bekoeld, er eene regeering werd aangetroffen, geneigd
met dat artikel als basis in zee te gaan - zelfs indien de twee ministers, die het
waagstuk bestonden, zich zelf de eer der uitvinding van het tweede lid van dat artikel
gedeeltelijk mochten toerekenen -; dat er eene tweede kamer werd gevonden, die er
geen bezwaar in zag, te volgen, dat is, op zijn minst genomen, bevreemdend.
Men zou vrede kunnen hebben, indien de discussiën over de beroepswet, hetzij in
de tweede kamer, hetzij nog in de eerste, althans deze ééne uitkomst hadden
opgeleverd: de erkenning der onhoudbaarheid van het tweede lid van artikel 75 van
de ongevallenwet. Alle tijd en alle moeite, aan de beroepswet besteed, zouden nuttig,
heilzaam voor het land zijn geweest, indien aan den vooravond van de behandeling
van ‘administratieve rechtspraak’ dit ééne beginsel zegevierend uit den strijd ware
te voorschijn gekomen, dat, wien men ook tot het rechterschap moge willen toelaten,
de belanghebbenden, onder welken mantel ook bedekt, behooren te worden geweerd.
Zonder dat leidend beginsel, door regeering en volksvertegenwoordiging aanvaard
niet alleen, maar tot het uiterste doorgevoerd
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ook, zal het beter zijn aan administratieve rechtspraak niet te beginnen.
Bij de behandeling, nu, van de beroepswet is, integendeel, juist dit eerste noodige
volkomen verduisterd. Twee factoren hebben het hunne daartoe bijgedragen: in de
eerste plaats, zeker, onbekendheid met de eischen voor eene deugdelijke rechtspraak;
verder het verlangen, bij kamers en regeering even levendig, eene beroepswet, hoe
dan ook, tot stand te brengen binnen den kortst mogelijken tijd. Van beide geven,
helaas, de Handelingen de bewijzen te over.
Tot lof van de tweede kamer moet erkend worden, dat het ontwerp in haar midden
met niet meer dan matige vreugde is begroet. Al kwam het zelden tot duidelijke
uiting, men voelde toch over het algemeen wel, dat er iets aan haperde. Alleen de
heer B r u m m e l k a m p trad het ontwerp juichend en jubelend tegemoet, en prees
het als ‘voortreffelijken arbeid.’ Maar indien die afgevaardigde zich de moeite zou
willen getroosten, de derde bladzijde van het rapport der staatscommissie voor de
administratieve rechtspraak nog eens goed over te lezen en in zich op te nemen, dan
zal hij zelf de eerste zijn om in te zien, dat zijne vreugde weinig gerechtvaardigd
was. Trouwens, die spreker heeft zelf onmiddellijk zijne eigen glazen ingegooid.
Botweg na eene lofpredikatie over ‘het denkbeeld dat de arbeid mondig en zelf mans
genoeg is, om de in zijn midden gerezen geschillen te berechten’, een denkbeeld,
waaruit vanzelf volgen zou, ‘dat werkgever en werkman zitting moeten hebben in
den raad van beroep, en niet alleen zitting maar ook stem, geen raadgevende slechts,
maar beslissende stem in het kapittel’, verklaarde hij immers, dat het in dien
gedachtengang ook juist was, zoowel den werkman als den werkgever zitting te laten
nemen ‘in gelijke evenredigheid’, ‘zoodat er dus aan geen van beide zijden een
numeriek overwicht zijn kan.’
Maar waarom was dan de heer B r u m m e l k a m p zoo bang voor een ‘numeriek
overwicht?’
Waarschijnlijk, wijl hij zeer wel wist, dat er tusschen arbeiders zoowel als onder
de werkgevers heerscht een zeker
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gevoel van solidariteit, van gemeenschap van belangen, dat hun blik ‘meer nog dan
op het recht der bijzondere personen, op het belang van (hunne) gemeenschap (moet
richten).’ Omdat hij zeer wel voelde, dat ‘volkomene onbevangenheid en
onpartijdigheid niet altijd is te verwachten van een (rechter), die, als deel (eener
maatschappelijke klasse), de roeping heeft de belangen van eene der strijdende
partijen in het bijzonder te harte te nemen.’ Voilà tout. De rechters-arbeider en de
rechters-werkgever moeten elkaar neutraliseeren1)! Doodeenvoudig, omdat bij al het
fraai's, dat de heer B r u m m e l k a m p over mondigheid van den arbeid weet, geen
menschelijk wezen ooit mondig genoeg is, om in zijn eigen geschil te kunnen
beslissen, laat staan den schijn van partijdigheid te vermijden.
Dat is dan ook juist de grondidee van administratieve rechtspraak.... al is die bij
de openbare beraadslaging over de beroepswet vooral in de tweede kamer met voeten
getreden. In het sociaal-demokratische kamp het grofst. Wel wordt ook uit dien hoek,
wanneer het pas geeft, flinkweg meegeroepen in het koor om administratieve
rechtspraak, maar hoe weinig de vertegenwoordigers dier partij in de kamer van de
eigenlijke beteekenis daarvan vatten, spreekt wel uit een enkel zinnetje, als dit, van
den heer M e l c h e r s : ‘Reeds jarenlang is in ons land een proef genomen, waarvan
wij kunnen constateeren dat zij mislukt is, dat is de proef om recht te doen, zonder
dat de belanghebbenden kunnen medewerken.’ De heer S c h a p e r gaf weinig aan
zijn collega toe. Zijn amendement over de

1) ‘Zij moeten elkaar neutraliseeren.’ Zoo ligt althans in den gedachtengang van den heer
B r u m m e l k a m p . Dan zou dus de onpartijdige voorzitter van den raad van beroep feitelijk
het recht alléén wijzen. Maar is dit meer dan schijn? Zeer zeker niet. Zullen inderdaad de
beide paren belanghebbenden elkaar neutraliseeren, dan zouden niet alleen hunne stemmen
tegen elkaar moeten opwegen, doch ook hun invloed en overredingskracht in de raadkamer.
Immers, de behandeling der zaak in raadkamer kan op het oordeel van den voorzitter van
den raad van beroep niet zonder invloed blijven. Maar hoe zal nu zijn oordeel zuiver kunnen
zijn, indien de voorlichting zijner mederechters niet strikt onpartijdig is?
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wijze van samenstelling van de raden van beroep (door rechtstreeksche verkiezing)
was van de regeeringstafel bestreden, o.m. omdat het dengenen, die geene voldoende
drijfkracht bezaten, geen vertegenwoordiger in de raden van beroep zou schenken.
Wat schaadt dat? vraagt de heer S c h a p e r . ‘Laat men niet vergeten, dat de menschen
die niet genoeg drijfkracht bezitten in de arbeiderswereld, ook de noodige fierheid
en flinkheid zullen missen om tegen een jurist-voorzitter en een paar patroons front
te maken.’ Dat ‘front maken’ is vooral teekenend. Sancta simplicitas, die nog aan
een onbevangen of onpartijdigen rechter gelooft!
De andere partijen hebben zich niet minder onbetuigd gelaten. De heer B o s , b.v.,
treedt in eene beschouwing over den aard der raden van beroep. Zij waren met
scheidsgerechten vergeleken, maar de vergelijking was afgewezen. De spreker wil
op dit punt niet ingaan, maar de verzuchting moet hem toch van het hart, dat de raden
van beroep, ‘welke voorzorgen men ook neme, in hun wezen niet anders zullen
blijken te zijn dan scheidsgerechten, wanneer het blijkt, dat ook ten gevolge van de
Ongevallenwet de werkgevers en de werklieden door hun verschillende geldelijke
belangen lijnrecht tegenover elkander komen te staan.’ En alsof hiermede de raden
van beroep, met hun werkgevers en arbeiders, als onpartijdige rechters nog niet
voldoende waren vermoord, schetst diezelfde spreker ‘de eigenaardige positie van
de leden-werklieden en -werkgevers in de raden van beroep’ als die van personen,
‘door belanghebbende kringen, die verkiezen vertrouwenspersonen uit hun
maatschappelijke klasse’, aangewezen.
De heer F o c k , die de geheele wijze van samenstelling van de raden van beroep
uit de wet wilde lichten, en vervangen door een voorschrift, waarbij dit onderwerp
aan eene nadere wet werd overgelaten, drukte in zijn desbetreffend amendement als
beginsel voor die nadere wet uit, dat de benoeming tot lid-werkgever en tot
lid-werkman ‘op eene zoodanige wijze’ zal geschieden, ‘dat door werkgevers en
werklieden tot die benoeming dan wel tot het opmaken
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van eene voordracht voor die benoeming worde medegewerkt.’ ‘Dan staat reeds nu
vast’, aldus prijst de heer F o c k zijn amendement aan, ‘dat de regeling zoo moet
wezen, dat door belanghebbenden moet medegewerkt worden tot de benoeming of
tot de voordracht daartoe.’ Het amendement is na ampele discussie weder ingetrokken,
maar zooveel is zeker, dat het tot de oplossing der moeilijkheid geen stap verder zou
hebben gebracht; een onpartijdige raad van beroep had er niet uit kunnen voortkomen.
Ten slotte een laatste greep, van de vele die nog gedaan kunnen worden, om ook
de overzijde der kamer recht te doen wedervaren. De heer Ta l m a bepleit een
amendement, de opmaking van de voordracht voor het lidmaatschap van den raad
van beroep o.a. in handen te stellen van gemachtigden of besturen van
arbeidersvereenigingen. Die verantwoordelijkheid, meent de heer Ta l m a , gelegd
op de leiders van onze werkliedenbeweging zal veredelend werken. De
werkliedenbeweging zal erdoor in gezonde banen worden geleid, ‘omdat het dan
voor onze werklieden van te grooter belang wordt om te zorgen, dat in de besturen
mannen zitting krijgen, die in hun belang werken willen en kunnen.’
Altijd weer hetzelfde: het belang van de klasse, de belangen van de gedingvoerende
partijen zijn het, die men in den rechter wil terugvinden. Bij den heer Ta l m a sprak
dit verlangen zelfs zoo sterk, dat hij - aldus de toelichting van zijn amendement van het voordrachtsrecht wilde buitensluiten al die vereenigingen, waarbij het
klassebelang niet op den voorgrond staat: geen tooneelvereenigingen, of
bijbelgezelschappen, maar alleen die vereenigingen, ‘die zich ten doel (stellen) de
behartiging van de belangen der werklieden of werkgevers als zoodanig.’
Hoe prachtig materiaal had dit alles, en nog zooveel meer, voor de regeering
kunnen zijn, om den aanval af te weren! Zoo zij zich niet zelve, door artikel 75 van
de ongevallenwet te accepteeren, had vleugellam geslagen. Zonderlinge loop van
zaken; de minister van justitie, droomend van invoering van administratieve
rechtspraak,
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moest nu tegen de heeren T i j d e m a n en Va n I d s i n g a , die de grondgedachte
der rechtspraak ook voor dit stukje administratieve rechtspraak kwamen bepleiten,
in het veld. Een uiterst moeilijke taak voor den minister, het onverdedigbare te moeten
goedpraten. Daarbij kwam dan nog, dat de minister van justitie door zijn ambtgenoot
voor binnenlandsche zaken, waar deze optrad, al bedroevend slecht geholpen is.
Dadelijk op den eersten dag der beraadslagingen ging de heer Va n I d s i n g a vrij
vinnig tegen de opneming van belanghebbenden in de raden van beroep te keer. Daar
komt de minister van justitie vol pathos tegen op: ‘Neen, wij roepen geen
belanghebbenden tot de rechtspraak, maar wij roepen ter verwezenlijking van een
wettelijke regeling, die iedereen, in de eerste plaats de betrokkenen aangaat,
werkgevers en werklieden, niet als belanghebbenden, maar als burgers van den Staat
tot de uitoefening van staatsrechtelijke functiën. Dit is heel wat anders.’
Eilieve! dan was het zeker daarom, dat drie dagen later de minister van
binnenlandsche zaken het amendement-Ta l m a , dat o.m. aan de leden van de kamers
van arbeid medezeggenschap verzekerde bij het opmaken van de voordracht voor
het lidmaatschap van den raad van beroep, bestreed ook op dezen grond, ‘dat hierdoor
invloed zou worden gegeven op dit gebied aan een element, dat hier geen invloed
mag hebben. De leden van de Kamers van arbeid toch worden gekozen door alle
stembevoegden, ook door hen, die geen werklieden zijn in den zin der Ongevallenwet,
en het ligt in den aard der zaak, dat het niet aangaat in deze constructie aan degenen,
die er niet bij hooren, mede invloed te verzekeren.’ Maar afgezien van deze
ontboezeming van den minister van binnenlandsche zaken, meent de minister van
justitie nu inderdaad, dat het iets meer is dan een fraze, wanneer hij verklaart, dat
werkgevers en werklieden, de ‘in de eerste plaats betrokkenen’, in de raden van
beroep zullen zitting krijgen als ‘burgers’, niet als belanghebbenden? Meent hij
werkelijk, dat met het sterke gemeenschapsgevoel, dat onder die beide
maatschappelijke klassen wordt gepredikt en aangetroffen,
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de ‘burger’ zich ooit uit den werkman of uit den werkgever zal kunnen afscheiden?
Kàn hij zelf wel gelooven - en hij kan dit weten -, dat de ontwerpers van het tweede
lid van artikel 75 der ongevallenwet, indien het hun er slechts om te doen ware
geweest ‘burgers’ in de raden van beroep te introduceeren, dit op zoo ongelukkige
wijze zouden hebben uitgedrukt?
Trouwens, de minister scheen ook zelf de zwakheid van zijn betoog wel te voelen,
en adstrueerde zijne meening daarop nog als volgt: ‘Belanghebbenden in eigenlijken
zin zouden zij dan zijn wanneer zij belang hadden bij de te geven uitspraak zelf, maar
juist dan wanneer dit het geval is worden zij geweerd. Belanghebbenden zijn zij
alleen bij den algemeenen gang van zaken, in zeer ruimen zin, in den zin veeleer,
waarin ieder burger bij goede uitspraak belanghebbende is.’1) Zeer wel mogelijk,
maar de minister van justitie had toch beter kunnen spreken. Hij had erop kunnen
wijzen, dat werkgevers en werklieden belanghebbenden zijn in zeer ruimen zin, in
den zin, waarin ieder burger belang heeft bij goede uitspraak, doch dat deze niet de
zin was, dien de geachte afgevaardigde uit Bodegraven aan dat woord had gehecht.
Dan had de minister van justitie er het licht op kunnen laten vallen, dat daarnevens
werkgevers en werklieden belanghebbenden konden wezen in zeer engen zin, wanneer
zij eischend of verwerend stonden in het geding, doch dat zij voor dit geval uit de
raden van beroep werden geweerd. Ten slotte had dan de minister van justitie kunnen
betoogen, dat dit echter niet voldoende was; dat werkgevers en arbeiders, als
vertegenwoordigers van de maatschappelijke klassen, die bovenal betrokken zijn,
bovenal belang hebben bij de toepassing van de ongevallenwet in voor hen
voordeeligen zin, gestuwd zouden worden door een zeker gemeenschapsgevoel, ieder
hun belangen hadden voor te staan, en daardoor onmogelijk met onbevangen blik de
geschillen, die hun zouden worden voorgelegd, zouden kunnen beslissen; de minister
van justitie

1) De fraze werd in de eerste kamer tegenover den heer V l i e l a n d e r H e i n herhaald.
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had erop kunnen wijzen, gelijk de heer D r u c k e r dit aan het eind der beraadslagingen
zoo uitnemend zou uiteenzetten, dat deze solidariteit van belangen onvermijdelijk
moest meebrengen een streven bij den rechter-werkgever, de schadeloosstellingen
voor den arbeider zoo laag mogelijk te houden, bij den rechter-arbeider, haar zoo
hoog doenlijk te laten vaststellen. De minister van justitie had dan ten slotte kunnen
aanwijzen, dat daardoor de raden van beroep reeds nù als onpartijdige rechters waren
veroordeeld.... Doch dan had de minister van justitie over zijn eigen ontwerp den
staf moeten breken.
Wellicht, dat de homogenëiteit in het kabinet dit verbood. De aangehaalde woorden
van den minister van justitie laten nog ruimte voor de meening, dat ook de regeering
het verkeerde ervan inzag, het belanghebbendenelement in een rechterlijk college
op te nemen. Enkele dagen later zou de minister van binnenlandsche zaken die illusie
ontnemen. Hij sprak uit naam der regeering, voor zich en zijn ambtgenoot: ‘Steeds
toch is onzerzijds geijverd voor de toekenning van invloed op dergelijke
aangelegenheden als hier aan de orde zijn, aan diegenen, wier belangen daarbij
betrokken zijn.’ Misschien, dat ook hier de minister dacht aan betrokkenen in dien
zeer ruimen zin van belanghebbenden alleen bij den algemeenen gang van zaken,
zooals ieder burger bij een goede uitspraak belang heeft? Zoo neen, en het verband
van 's ministers rede geeft niet veel grond, dit aan te nemen, dan geeft deze passus
toch te denken, wanneer wij vol goede verwachting zijn voor de toegezegde
administratieve rechtspraak. Op de keper beschouwd wordt het eigenlijk vreemd,
dat dan dit ministerie van plan is, administratieve rechtspraak te brengen. Of zal deze
heilzame hervorming, zooals de tegenwoordige regeering zich haar denkt, hierin
moeten bestaan, dat nu het gewicht aan den anderen kant in de schaal wordt gelegd,
dat nu niet langer de administratie zal zijn rechter en partij, maar dat in
belasting-geschillen aan de belastingplichtigen, in militiegedingen aan de
militieplichtigen ‘invloed’ wordt toegekend? Zullen misschien in klachten over
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de uitkeering aan bizondere scholen, de bizondere scholen medezeggenschap moeten
krijgen? Moeten wellicht de calamiteuse polders in Zeeland het woord gaan mee
voeren, indien aan een hunner de uitkeering uit 's rijks kas is geweigerd? 't Kan zijn,
dat Dr. Kuyper voor dergelijken invloed altijd geijverd heeft. Maar wordt het dan
niet tijd, dat de minister van binnenlandsche zaken zich eens herinnere, dat de oude
plunje is afgelegd? Dit vergeten stukje smeekt om vernieuwing.
Om tot de draad van het verhaal terug te komen. Wat ook de minister van
binnenlandschen zaken ervan moge zeggen, voor deugdelijke rechtspraak is
onpartijdigheid niet alleen, maar volkomen onbevangenheid van den rechter, eerste
eisch. Daaraan doet het tweede lid van artikel 75 der ongevallenwet schromelijk te
kort. Opneming van ‘werkgevers en werklieden’ in de raden van beroep, dat wil
zeggen speciaal van die werkgevers, die dat zijn krachtens de ongevallenwet, speciaal
van die arbeiders, die onder de ongevallenwet vallen, beduidt niet anders, dan binnen
die raden de vertegenwoordigers binnenvoeren van de twee groepen van
belanghebbenden, de twee partijen bij de uitvoering der wet, om wier onpartijdige
uitlegging het juist te doen is. Daarmede is artikel 75 der ongevallenwet veroordeeld.
Werkgever noch arbeider zal zich kùnnen losmaken van de geestesrichting, die de
groep, waaruit hij voortkomt, eigen is; werkgever noch arbeider kàn zich afzonderen
van de gemeenschap, wier belangen te bevorderen zijn doel moet zijn; zoolang
menschen menschen blijven moet het hodie tibi, cras mihi: vandaag betreft de
uitspraak u, morgen geldt misschien het vonnis mij, zijn invloed laten gelden. Om
er niet eens van te spreken, dat zelfs ‘de schijn van partijdigheid’ in de rechterlijke
uitspraak moet vermeden worden. Onder welk kleed men dit nieuwe element, dat in
onze rechtspraak zal worden geïntroduceerd, bedekke; men geve er eenen
schoonschijnenden naam aan, noeme het leekenelement, noeme het een
praktisch-technisch element, of een controle van belanghebbenden over de uitvoering
van de ongevallenwet, het
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karakter van belanghebbend-element, dat het tevens heeft, kan daaraan niet worden
ontnomen. Hoe men de zaak ook wende of keere, de uitslag kan geen andere zijn,
dan dat klassebelang eene der overwegingen zal worden, waarop de uitspraken van
deze administratief rechtelijke colleges zullen worden gevestigd.
Nu zegge men niet, dat dit alles er voor de raden van beroep zoo nauw niet op
aankomt; men voere niet tegen, dat de raden van beroep geen rechters zijn in hoogste
ressort, zoodat hunne uitspraken door den centralen raad van beroep zullen kunnen
verbeterd worden. Het geldt hierbij, de heer Ty d e m a n heeft het in de tweede kamer
reeds gezegd, veel hooger belangen: het vertrouwen in de rechtspraak in het algemeen.
Zal de beroepswet niet ‘zeer bedenkelijke gevaren in het leven roepen voor de
openlijke moraliteit in ons Staatsleven?’ Ondanks alle betoog over klassejustitie heeft
ons volk, Godlof, het vertrouwen in de onpartijdigheid van den rechter behouden.
Mag men nu aan dat ‘stuk geloof’ gaan tornen? Zal niet de invoering van deze
‘klassejustitie’ een verderfelijken invloed m o e t e n hebben op de beschouwing, die
men over den rechter in het algemeen heeft?
Trouwens, welke zou de logika worden, indien men het vooze bestaan van de
raden van beroep wilde verbergen achter den centralen raad van beroep? Geen andere,
dan dat op elke uitspraak van een raad van beroep een ‘beroepschrift’ zou moeten
volgen. Dan wordt de eerste instantie verlaagd tot een hinderlijken vorm, dien men
doormaken m o e t , om tot zijn recht te kunnen komen. Is dat nu echter wel de idee
van eene dubbele instantie?
Merkwaardig is, dat in de eerste kamer, waar men deze hoofdfout der wet zeer
goed heeft gevoeld, daartegen niet meer gehoord is, dan een zwak protest. Min of
meer aarzelend kwam de heer L a a n voor den dag. Hij zou de rechtspraak ‘maar
liever hebben zien opgedragen aan geheel onbevangen onpartijdige mannen. Ik zie
niet zoo hoog op tegen de samenwerkende kracht van werkgevers en werklieden. De
taak om onbevangen en geheel objectief
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te oordeelen zal moeilijk blijken te zijn.’ Wat krachtiger sprak de heer V l i e l a n d e r
H e i n . Hij betreurde het, dat ‘men de groote fout is gaan begaan, om den rechter
dien men op den rechterstoel zitting deed nemen als het ware dadelijk te stempelen
met een stempel van bevangenheid, door te spreken van leden-werkgevers en
leden-werklieden.’ In plaats van den rechter onbevangenheid in te prenten - klaagde
de heer V l i e l a n d e r H e i n - is op lid-werkgever en lid-werkman als het ware de
stempel gedrukt, alsof hij daar zetelen zal om recht te spreken in bepaalde richting
en ten behoeve van een bepaalde klasse.
‘Dat vind ik jammer’, besloot de heer H e i n . De conclusie kon na het
veroordeelend vonnis over de raden van beroep, dat de spreker deed voorafgaan,
alhaast niet zwakker luiden. En dat nog wel vlak na den lofzang van den heer Va n
B a s t e n B a t e n b u r g , die van oordeel was, dat hier, bij de beroepswet, voor het
eerst zou worden ‘voldaan’ - let wel: voldaan - ‘aan den modernen eisch dat ook op
het gebied van het publieke recht, het individu zijn rechten en plichten ook tegenover
den Staat behoorlijk zal kunnen doen vaststellen door een onpartijdig (!) orgaan’; de
beroepswet zou ‘èn in justicieel èn in sociaal opzicht (haar) meesters tot lof strekken!’
Evenwel, de heer V l i e l a n d e r H e i n was zelf begonnen, de kracht van zijne
bezwaren sterk te verminderen door de verklaring, in den aanvang van zijne rede
afgelegd, dat hij vóór de wet zou stemmen. De minister van justitie nam het dan ook
niet hoog op met ‘de groote fout’, waarop de heer H e i n was komen wijzen. Hij liep
erover heen met eenzelfde fraze, als hij in de tweede kamer had gebruikt. Het waren
niet belanghebbenden in engen zin, die in de raden van beroep werden geïntroduceerd,
doch ‘belanghebbenden in ruimen zin’, ‘belanghebbenden bij de uitvoering der
Ongevallenwet’, ‘als het ware de kern der natie’1).

1) Vergelijk hiervóór blz. 809. Over de samenstelling van de raden van beroep sprekend
verklaarde de minister van justitie: ‘Daarbij heeft den doorslag gegeven een ander zeer
belangrijk beginsel, namelijk dit, dat tot verwezenlijking van de gewichtige sociale
aangelegenheid der ongevallenverzekering zooveel mogelijk moeten medewerken zij die
met die regeling in aanraking komen.
Onder de regeling van deze ongevallenverzekering zijn begrepen globaal genomen meer dan
400,000 werklieden en 40,000 werkgevers. Dat is als het ware de kern der natie, en dat zijn
de belanghebbenden bij de uitvoering der Ongevallenwet, belanghebbenden in ruimen zin,
en niet in den engen zin waarin ons deze uitspraak wel eens is tegengeworpen.
‘De bedoeling der Regeering is dus dit zooeven genoemde belangrijk deel van het volk deze
regeling zelf te doen meeleven, door personen daartoe behoorende’.... Tot zoover laat zich
dit vrij goed lezen. Nu voelt men, dat de eenig juiste conclusie had moeten zijn: ‘tot de
uitvoering der Ongevallenwet te doen medewerken.’ De minister maakte evenwel een sprong,
en eindigde zijn volzin met de woorden: ‘tot de uitoefening der rechtspraak te roepen.’ Een
slot, dat gansch niet meer op het voorstuk past.
‘Thans in het begin der 20ste eeuw’ - sprak de minister van justitie in den aanvang zijner rede
in de eerste kamer - ‘is onze Nederlandsche Staat nog altijd niet wat men pleegt aan te duiden
met den naam: rechtsstaat, omdat wij nog missen een regeling der algemeene administratieve
rechtspraak.’ Zeer juist. Doch hoe kon dan de minister twintig tellen later verklaren, dat ‘de
belanghebbenden bij de uitvoering der Ongevallenwet’ moeten worden geroepen tot de
rechtspraak over de uitvoering der ongevallenwet. Men noemt toch rechtsstaat en
administratieve rechtspraak in één adem, omdat de rechtsstaat uitgaat van het beginsel, dat
de controle over de uitvoering der wet in laatste instantie altijd en in alle gevallen zal berusten
bij een gezag, onafhankelijk van de uitvoerders van de wet, zoowel als van degenen op wie
de wet zal worden toegepast.
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Hoe kan het nu worden verklaard, dat er geen oogenblik ernstig aan is gedacht, door
het tweede lid van artikel 75 der ongevallenwet een streep te halen? Wel is dat
denkbeeld een enkel maal geopperd, doch, nauwelijks uitgesproken werd het weder
terstond ter zijde gesteld.
Van waar dit?
In de eerste plaats zeker, omdat men daarvan het belang niet voldoende heeft
ingezien. Men wil niet reageeren, heet het in zoo'n geval in de parlementaire taal,
tegen een zoo kort geleden door den wetgever genomen beslissing. Voor meer dan
een uitvlucht kan dergelijk argument zeker niet gelden. Indien regeering of tweede
kamer gevoel hadden gehad voor de zaak, die op het spel stond, dan
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ware men waarschijnlijk, evenmin als bij de faillissementswet b.v., voor deze reactie
teruggedeinsd.
De schoen wrong hem dan ook nog ergens anders: regeering en tweede kamer
zagen er geen kans toe, het eenvoudig en klaar beginsel, dat geschonden was, zonder
eindeloozen omhaal van woorden en papier, in onze wetgeving in eere te herstellen.
Met wijziging van artikel 75 van de ongevallenwet moest voor
volksvertegenwoordiging en regeering onvermijdelijk zóóveel tijd worden verspild,
dat van invoering van artikel 1 der ongevallenwet, de omzetting, gelijk de heer
S c h a e p m a n het noemde, van de belofte in de werkelijkheid, voorloopig geen
sprake had kunnen wezen. Bij de inrichting van onze werkzaamheden, zoo
verkondigde de heer S c h a e p m a n , zou eene dergelijke herziening haar bezwaren
hebben gehad, en het tijdstip van invoering der ongevallenwet zou nog zijn vertraagd.
Aldus: het beginsel prijsgegeven aan ‘de inrichting van onze werkzaamheden’!
Men haakte ernaar onder den druk van de uiterste linkerzijde de ongevallenwet in te
voeren, en had daarvoor 1 Januari - men weet dat het inmiddels toch 1 Februari is
moeten worden - 1903 als uitersten termijn zich gesteld. Het was reeds een jaar
geleden, dat in beloften tegen elkaar was opgeboden, doch nog niets daarvan was
ingelost. Eindelijk konden de grijpende handen worden gevuld. Men stopte er in, het
eerste het beste, zonder verder te vragen wat!
Zoo werd artikel 75 van de ongevallenwet ten tweeden male aanvaard. In plaats nu
van het vicieuse van het stelsel, dat daarmede werd binnengevoerd, zooveel mogelijk
te verzachten, heeft de beroepswet er nog, waar zij kon, den nadruk op gelegd. Het
schijnt wel, of de ontwerper zich erop heeft toegelegd, de fout in haren grootsten
omvang te laten uitkomen. Mogelijk ware geweest, zonder het voorschrift van artikel
75 der ongevallenwet eenigszins geweld aan te doen, het belanghebbenden-element
in de raden van beroep tot de kleinst mogelijke afmetingen terug te brengen. Eene
zuivere overheidsbenoeming, zonder in-
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vloed van derden gedaan, had nog eenigen waarborg kunnen geven, dat althans de
minst bevooroordeelde vertegenwoordigers der beide belanghebbende klassen tot
den rechterstoel zouden worden geroepen. Men had, zoo al eene benoeming voor
het leven onbereikbaar scheen, althans door den duur der aanstelling zooveel mogelijk
te verlengen kunnen trachten, den band tusschen de werkgevers- en arbeiders-rechters
en de klasse, waaruit zij voortkomen, losser te maken.
Het tegendeel is juist geschied. In de raden van beroep is het overwicht bij het
belanghebbenden-element gelegd. Niet minder dan vier van de vijf leden, waaruit
deze rechtbank zal bestaan, zullen werklieden en werkgevers zijn. Dat viertal zal, ja,
wel in schijn aan eene aanwijzing door de overheid, zijn rechterszetel hebben te
danken, doch aangezien de publieke macht die de benoeming doet (gedeputeerde
staten) daarbij als leidraad eene voordracht krijgt, die in de eerste plaats te volgen
is, en waarvan alleen ‘om bijzondere redenen en bij gemotiveerde beschikking’
personen mogen worden terzijde gesteld, zullen het feitelijk de werklieden en de
werkgevers zijn, die met deze voordracht een aantal der hunnen tot het rechterlijk
ambt benoemen. De benoemden worden de gecommitteerden van hunne
medebelanghebbenden. Want, let wel, met zorg is vermeden, dat anderen dan
belanghebbenden tot het doen der voordracht zouden kunnen medewerken. Toen de
heer Ta l m a , het kwam boven reeds ter sprake, een voorstel deed, dat dit gevolg
zou hebben gehad, sloeg aan minister K u y p e r de schrik om het lijf.
Niet-belanghebbenden, die behoorden ‘uit den aard der zaak’ erbuiten te blijven!
Als comble, ten slotte, zal de benoeming geschieden voor niet langer dan drie jaren.
De leden der tweede kamer komen ten minste nog slechts om de vier jaar voor den
rechterstoel hunner kiezers! Dezen onpartijdigen rechters zal de gelegenheid gegeven
worden, zich om de drie jaren te verantwoorden.
Het oorspronkelijk ontwerp, waarbij als stelsel eigen aangifte voor het rechterlijk
ambt werd aangenomen, waarna het lot dan uit de door zich zelf uitverkorenen de
rechters
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aanwijzen moest, was zeker niet fraai. Het was gebouwd op een tweeledigen
onhoudbaren grondslag. De eerste deze, dat wie maar lust heeft, ook geschikt is, den
rechter te spelen; deze andere, dat het lot eenigen waarborg geeft voor juiste keuze.
Maar het had dan toch dìt voor op zijne tweede editie, dat daarin de invloed van de
belanghebbende leden zooveel mogelijk door dien van den voorzitter, den eenigen
waren broeder in het rechterlijk college, werd overvleugeld; en dat daarin alle voeling
tusschen de gemeenschap van belanghebbenden en hare vertegenwoordigers in de
raden van beroep verbroken was.
Dat is in de beroepswet totaal anders geworden. Men kent het systeem. Aangezien
elk lid-werkman of lid-werkgever van den raad van beroep twee maanden aktief
zitting krijgt in dien raad, zal er bij elken raad van beroep een zeker aantal van die
leden worden geaccrediteerd. De aanwijzing geschiedt in naam door gedeputeerde
staten, feitelijk bij eene getrapte verkiezing door belanghebbenden uit
belanghebbenden. Dit gaat zoo. De verschillende belanghebbenden bij de uitvoering
van de ongevallenwet kunnen op aanvrage eene kaart bekomen. Eene kaart evenwel,
die hun geen ander recht geeft, dan haar aan een der hunnen te kunnen afdragen. Hij
nu, aan wien een zeker aantal van die kaarten is uitgereikt, of die een zeker aantal
van die kaarten heeft weten machtig te worden, ontleent aan dat aantal het recht als
gemachtigde bij het opmaken van de voordracht voor het lidmaatschap van den raad
van beroep te verschijnen. Een voorbeeld moge de werking nader verklaren. Stel, er
worden in een distrikt 5000 arbeiders aangetroffen - men kan globaal hun aantal
berekenen -, die op eene kaart aanspraak kunnen maken. Neem ook aan, dat er 100
kaarten noodig zijn - het aantal wordt te voren vastgesteld - om als gemachtigde te
kunnen aangemerkt worden. Indien nu alle kaartgerechtigden van hun recht gebruik
maken, en er nergens een kink in den kabel komt, indien alle 5000 uitgereikte kaarten
worden gebruikt, en juist alle groepen van 100 elkaar kunnen vinden, dan worden
er dus 50 gemachtigd, die de voordracht in handen hebben. Loopt
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de zaak daarentegen minder mooi, komen niet alle kaartgerechtigden voor hunne
kaart op, maken niet allen, die eene kaart hebben aangevraagd, van hunne bevoegdheid
gebruik, of kunnen de groepen van 100 elkaar niet treffen, dan zal, wanneer de tijd
verstreken is, die wordt gegund om een gemachtigde aan te wijzen, blijken, dat er
niet meer dan stel 20 of 30 gemachtigden aangewezen zijn. Nu krijgen dezen niet
het recht voor alle leden van den raad van beroep eene voordracht in te dienen, doch
slechts voor een gedeelte. De overige leden van den raad worden direkt, zonder
voordracht, door gedeputeerde staten benoemd. Gaan er, terwijl er maar 50
gemachtigden mogen worden benoemd, 100 lieden op dat eer-ambt uit, dan zal de
kans groot worden, dat er zelfs geen enkel gemachtigde uit de kaarten-manipulatie
voortkomt. Gedeputeerde staten kiezen dan alle leden direkt.
Zoo'n vaart zal het nu evenwel niet loopen. Maar uit het bovenstaande komt dan
toch dit merkwaardig gevolg aan den dag, dat, hoe slechter het kaartensysteem zal
werken, des te meer zal worden voldaan aan de eischen, die voor eene rechterlijke
benoeming mogen worden gesteld. Hoe ongelukkiger het kaartensysteem zich in de
praktijk voordoet, des te meer zal althans de invloed van belanghebbenden op de
benoeming der rechters worden teruggedrongen.
In zooverre verschilt dus het systeem van de beroepswet hemelsbreed, staat het
verre boven het bij de openbare beraadslaging in de tweede kamer door de
sociaal-demokratische kamerleden voorgesteld amendement, dat ten doel had, het
stelsel van rechtstreeksche verkiezing daarvoor in de plaats te stellen. Hoeveel arbeid
het in werking brengen van dat stelsel ook zou gekost hebben, hoeveel bezwaren
zich daarbij mochten voordoen, eenmaal georganiseerd, had het per se tot resultaten
moeten leiden; de kans, rechters te verkrijgen, die niet door belanghebbenden waren
aangewezen, zou geheel verkeken zijn geweest. Overigens was tusschen de beide
stelsels in de kern niet zooveel verschil, als wel is voorgedragen: het waren beide
kiessystemen. Dat van de regeering levert feitelijk eene getrapte verkiezing
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- eene enkel-getrapte, niet dubbel, gelijk het is afgebeeld; de benoeming door
gedeputeerde staten is feitelijk geen trap - met opmaking van de lijsten van de
grondkiezers door eigen aangifte; het sociaal-demokratische amendement stelde
daartegenover direkte algemeene - altijd in den zin van: door alle belanghebbenden
te verrichten - verkiezing met ambtelijke samenstelling der kiezerslijsten. Als
kiesstelsel stond dus het amendement onloochenbaar boven het regeeringsontwerp.
De minister van binnenlandsche zaken heeft als een belangrijk voordeel, aan het
regeeringssysteem verbonden, voorgesteld, dat het proportioneel zou werken,
waartegenover hij stelde het amendement, dat niet anders zou teweeg brengen dan
de inerte overheersching van de helft plus een. Nu valt voorshands niet gemakkelijk
in te zien, waarom een evenredigheidsstelsel bij de samenstelling van rechterlijke
colleges zou moeten worden toegepast. Evenredige vertegenwoordiging veronderstelt
partijen; doch onpartijdigheid moet juist den rechter sieren1).
Mogelijk is echter, dat het, eenmaal het belangen-element, d.w.z. partijdigheid,
in de raden van beroep binnengehaald, zijn voordeel hebben kan, een
evenredigheidssysteem toe te passen. Er is wel wat voor te zeggen, dan ook maar
tegelijk aan de verschillende stroomingen, die in de beide belanghebbende klassen
mochten bestaan, de gelegenheid te geven, ieder op haar beurt haar haan viktorie te
doen kraaien. Intusschen ware het dan wel wenschelijk geweest, dat, althans uit de
discussiën, duidelijk ware gebleken, wat men nu eigenlijk proportioneel wilde laten
vertegenwoordigen. Dit is echter niet gebleken in de tweede kamer; dat is evenmin
uitgekomen bij de parade, die de minister van binnenlandsche zaken in de eerste
kamer met zijn ‘proportioneel stelsel’ heeft gehouden.
Indien men vergelijkt hetgeen de heer D r u c k e r

1) Iets, trouwens, wat de tweede kamer, te oordeelen naar het gebruik, dat zij maakt van haar
voordrachtsrecht voor hoogen raad en rekenkamer, niet schijnt in te zien. De regeering bleef
dus met haar evenredigheidssysteem wel in de lijn der kamermeerderheid.
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onder deze evenredige vertegenwoordiging begreep met hetgeen de heer S c h a p e r
daarvan vertelde, dan komt een groot onderscheid aan den dag. De heer D r u c k e r ,
die ‘lof en waardeering’ overhad voor de poging, het beginsel van evenredige
vertegenwoordiging hier in toepassing te brengen, had het oog op eene ‘evenredige
vertegenwoordiging, niet in de eerste plaats nog om tot hun recht te doen komen de
verschillende staatkundige en economische richtingen, de onderscheidene levensen wereldbeschouwingen, maar ook en misschien nog meer, om verschillende vakken
in de raden van beroep te doen vertegenwoordigen.’
‘Niet in de eerste plaats... maar ook en misschien nog meer...’ De spreker hield
zich een slag om den arm, en vermeed te kiezen, waar toch eene keuze behoorde te
worden gedaan. Het is een puur toeval, indien verschil van staatkundige en
economische richting, verschil in levensen wereldbeschouwing samenvalt met verschil
in vak. Bedoelt men met evenredige vertegenwoordiging in de raden van beroep
evenredig naar politieke beginselen, dan sluit men vaksgewijze evenredigheid uit.
Of het een, of het ander. Denkt men aan het eerste, dan veronderstelt dit een
samengaan van anti-revolutionnaire smeden, timmerlieden, enz., van socialistische
timmerlieden, smeden en wat dies meer. Heeft men evenredige vertegenwoordiging
van vakken in de gedachte, dan verwacht men, dat in elk vak de belijders der
verschillende staatkundige richtingen zich zullen vereenigen.
Hoe dit zij, c'est le ton, qui fait la musique. De buitengewone klemtoon, dien de
heer D r u c k e r bij het uitspreken zijner rede op het laatste gedeelte van de
aangehaalde zinsnede legde, vulde aan, wat de zinswending ruimte tot twijfel liet,
en maakte duidelijk, dat het de evenredige vakvertegenwoordiging was, die dien
afgevaardigde zoozeer toelachte in het regeeringsvoorstel. En dit mag ook worden
afgeleid uit de wijze van bestrijding, die het socialistische amendement van dien
afgevaardigde ondervond. De heer D r u c k e r miste in dat amendement elken
waarborg voor evenredige vertegenwoordiging van vakken.
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Nu was het vrij logisch, dat het amendement-S c h a p e r dien waarborg niet verstrekte.
Zelfs bij de openbare beraadslaging, toen er zooveel over de proportioneele werking
van het regeeringsvoorstel werd gesproken, dachten de sociaal-demokratische leden
amper aan evenredige vertegenwoordiging van vakken, laat staan bij de opstelling
van hun amendement. Wat zij op het oog hadden, waar zij over spraken, was in de
allereerste plaats evenredige vertegenwoordiging van politieke partijen. Wel roerde
de heer S c h a p e r in eersten termijn terloops de evenredige vertegenwoordiging
van ‘industrieën’ even aan, doch die evenredigheid scheen hem toch ook maar bijzaak.
Eenige dagen later wordt zij geheel prijsgegeven. Dàn is er geen sprake meer van
evenredige vertegenwoordiging van vakken.
De minister van binnenlandsche zaken neigde, naar het scheen, tot de opvatting
van den heer S c h a p e r over. Naar het scheen, want heel duidelijk laten blijken, wat
hij ervan dacht, heeft hij niet. Indien evenwel de minister vaksgewijs evenredige
vertegenwoordiging bedoelde te verkrijgen, dan had zijne verdediging tegenover het
socialistisch amendement veel sterker kunnen wezen. Inderdaad, indien de minister
op het oogenblik, waarop hij het amendement-S c h a p e r bestreed, omdat daarbij,
naar hij zeide, van proportioneele vertegenwoordiging geen sprake zoude zijn, ook
maar een seconde had gedacht aan evenredige vertegenwoordiging van vakken, dan
had hij er ongetwijfeld op gewezen, dat zelfs indien de voorstellers van het
amendement het draaglijkste stelsel van evenredig kiesrecht, waartoe men in vreemde
parlementen na jaren arbeids eindelijk had kunnen komen kant en klaar in hun
amendement hadden overgebracht, dat dan nòg hun amendement bij het regeerings
voorstel zou achterstaan, omdat dit evenredige vertegenwoordiging van vakken waarom het te doen was - bracht, en daarvan in het amendement geen sprake was.
Het is zeker ook weinig waarschijnlijk, dat de regeering, toen zij haar voorstel
uitdacht, zelfs maar een minuut de evenredige vertegenwoordiging in den zin, waarin
de heer D r u c k e r die bedoelde, heeft op het oog gehad. Ware
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dit zoo, dan had het ontwerp moeten uitgaan van eene indeeling (groepsgewijze) der
vakken, in elk distrikt uitgeoefend. Eene globale berekening - gelijk ook nu moet
plaats hebben - van het aantal arbeiders en werkgevers, in elke groep aanwezig, had
de verhouding kunnen aanwijzen, waarin zij in de leden van de raden van beroep
moesten vertegenwoordigd zijn. Elke groep had dan hare leden kunnen voordragen,
onverschillig of van die groep allen, dan wel een gedeelte der kaartgerechtigden
hunne kaart kwamen afhalen. Zoodra men toch wenscht uit te gaan van het denkbeeld,
dat proportioneele vertegenwoordiging naar vakken wenschelijk is, kan het niet van
het inzicht der individu's, die in het vak werkzaam zijn, afhankelijk worden gesteld,
of ook hun vak in die vertegenwoordiging tot zijn recht zal komen. Zooals nu in het
ontwerp is geregeld, hangt de proportioneele vakvertegenwoordiging volmaakt in
de lucht.
En indien zij eens een enkelen keer bij toeval slagen mocht, wat is er dan
gewonnen?
Eigenlijk nog niets. Welk voordeel eraan verbonden zou zijn, in de leden van de
raden van beroep dezelfde verhouding terug te vinden, als wordt gevonden door het
aantal werkkrachten, dat in elk vak gebezigd wordt, met elkaar te vergelijken, is niet
duidelijk. Wanneer de werklieden in de bouwbedrijven, de wevers, de bootwerkers,
enz., in een zeker distrikt zich verhouden als 8, 7, 6, enz., waarom dan in de leden
van den raad van beroep diezelfde proportie zou moeten worden weergevonden, dit
is nog niet verteld. Het eenige gevolg zou kùnnen wezen, dat misschien eene enkele
maal meer, als het toeval gunstig is, het zoogenaamd praktisch-technisch element,
dat sommigen door opneming van werklieden en werkgevers in de raden van beroep
hebben willen invoeren, tot zijn recht zou kunnen komen. De vakgenooten, die een
vertegenwoordiger hebben verkregen tengevolge van de evenredige
vakvertegenwoordiging, en zonder haar zeker zouden zijn overstemd, hebben dan
althans een geringe kans, dat in een geschil voortgekomen uit een ongeval in hun
vak, een hunner vakgenooten
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als rechter zal zitting hebben. Daartegenover rijst dan echter ook dit gevaar, dat nog
naast de klassebelangen de vakbelangen daarenboven hun invloed op de beslissing
van den raad van beroep zullen laten gelden. Men komt er werkelijk nog mee van
den regen in den drop.
Als evenredigheidsstelsel, gelijk de heer D r u c k e r dit in het ontwerp aanprees,
onbruikbaar, kan het voorstel der regeering, juist door de mogelijkheid van evenredige
vertegenwoordiging, die het biedt, niet anders doen, dan de nadeelen, die voortvloeien
uit een benoemingsrecht - of voordrachtsrecht; maar dat komt in casu op hetzelfde
neer - van den rechter door belanghebbenden, nog sterker te accentueeren. Niet alleen
zal nu het benoemingsrecht, aan de twee belanghebbende maatschappelijke klassen
gegeven, onder ons volk het verderfelijk idee van het bestaan van klasse-justitie
moeten aanwakkeren, daarenboven moet het nog het denkbeeld helpen bevorderen,
dat er is verschil van recht en rechtvaardigheid, naarmate een katholiek, een
anti-revolutionair, een liberaal, een vrijzinnig demokraat, een socialist en wat dies
meer zij de wet zal toepassen. Politieke partijstrijd uitgelokt over rechterlijke
benoeming! Men behoeft er niets meer van te zeggen. Hoe demoraliseerend voor het
rechtsbewustzijn van een volk!
De conclusie. Een gerecht voor vier vijfden samengesteld uit rechters, door
belanghebbenden uit belanghebbenden aangewezen volgens een systeem, dat eer
erop gericht is de politiek daarbij binnen te halen, dan haar te weren; rechters,
aangewezen voor eene korte spanne tijds, telkens opnieuw voor het rechterschap van
hunne keizers gedaagd, en daardoor meer levend in een besef van onderdanigheid
dan van onafhankelijkheid; rechters zonder eenigen waarborg voor kennis tot hun
ambt uitgeroepen, wier rechterschap een einde neemt, zoodra eenige praktische
ervaring hun gemis aan bekwaamheid zou kunnen gaan vergoeden; ziet daar in enkele
woorden wat deze administratiet rechterlijke colleges zullen zijn. Is het te veel gezegd,
het eene bespotting te noemen van administratieve recht-
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spraak? Administratieve rechtspraak die noodzakelijk is, omdat, zoolang uitspraak
wordt gedaan door eene macht, die tevens rechter is en partij, en die de waarborgen
mist voor volkomen onpartijdigheid, de heilzame overtuiging niet zal kùnnen ingang
vinden, dat in den rechtsstaat boven al staat de heerschappij van het recht, van de
wet, wier regelen, objectief zonder aanzien van de personen, die het geding voeren,
kunnen worden afgedwongen.
Nu zal men, zij het ook naar de andere zijde in dezelfde fout, alleen wellicht nog
wat sterker geaccentueerd, vervallen, waaraan onze tegenwoordige administratieve
jurisdictie lijdt! Nu zal men met eene wet, in hoofdbeginsel berustend op eene fout,
in uitwerking op schijn en fraze te onzent de eerste proefneming met administratieve
rechtspraak willen wagen!
‘Proefneming’. Zonderling woord, voorwaar, op dit terrein. Zonderling zeker ook
gebruikt om eene wet te kenmerken, waarvan te voren kan worden voorspeld, gelijk
de heer T i j d e m a n in de tweede kamer deed, dat zij ‘pernicieus (zal zijn) als
rechtspraak en (die) bedenkelijke gevolgen voor ons staatsleven kan en zal hebben’.
Maar het woord is van de regeeringstafel in eerste en tweede kamer meer dan eens
gebezigd; het is door den voorzitter van de commissie van voorbereiding in de tweede
kamer overgenomen; bijna geen der kamerleden, die het niet in den mond heeft
gehad. Men begreep niet, dat men daarmede alleen reeds, afgezien van alle bezwaren,
het legistatief produkt den nekslag geven moest! Hoe grenzenloos naïef, deze
bestrijding van een amendement, waarbij vrouwen benoembaar zouden worden
verklaard tot voorzitter van den raad van beroep: ‘Door den geachten voorzitter der
Commissie van Voorbereiding is gisteren een m.i. zeer sterk argument gebezigd ter
bestrijding van dit amendement, n.l. dat wij hier staan voor een proef op een voor
ons geheel nieuw terrein, een proef daarin bestaande, dat wij zullen krijgen colleges
waarin zitten als rechters werkgevers en werknemers’. Men zou den uitslag zonder
noodzakelijkheid in
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groot gevaar brengen, indien men met deze ééne nog andere proeven ging
combineeren!1)
Als in de tweede kamer straks de wijze van samenstelling van de raden van beroep
ter sprake komt, raakt het woord schier niet meer van de lucht. Het schijnt somwijlen,
alsof dit de hoofdverdienste is van het regeeringsvoorstel, dat men er volmaakt mee
in het duister tast. De voorzitter van de commissie van voorbereiding prijst het voorstel
aan, omdat het eens ‘iets anders’ was. De minister van binnenlandsche zaken komt
er rondborstig voor uit; eerst was het oorspronkelijk ontwerp ingediend, om eens te
zien, wat de kamer ervan dacht. ‘Meende men dat de proef kon genomen worden,
dan zou dit geschieden; bleek dat dit niet ging, dan zou men er op terug kunnen
komen.’ De kamer had er geen zin in. ‘Wat moesten wij doen? De zaak had spoed.
Eigen aangifte ging niet; er moest iets anders komen en wat de Kamer wilde, was
ons onbekend. Velerlei oplossingen zouden ons even aangenaam zijn geweest, als
hetgeen wij zelf hebben voorgesteld.’
Daarin ligt heel de lijdensgeschiedenis opgesloten. De regeering wist het niet, de
kamer zei het niet.... en toen is op hoop van zegen een greep gedaan, die zoo
ongelukkig uitviel, dat het ‘ontwerp - gelijk de heer F o k k e r verklaarde - voor
opknapping tot een behoorlijk stelsel’ ‘niet vatbaar’ was.
Toch is het in beide kamers zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Geen enkel
van de tegenstanders in de tweede kamer, de heer Va n I d s i n g a niet, de heer
T i j d e m a n niet, de heer V l i e l a n d e r H e i n niet in de eerste kamer, niemand,
die de moeite van eene hoofdelijke stemming heeft willen vragen. Was het, omdat
men met vrij groote zekerheid het ijdele daarvan kon voorspellen?

1) In de eerste kamer sprak de minister van justitie juist eender. Waarom geen vrouwen in de
raden van beroep? was daar gevraagd. En het antwoord van den minister? ‘Dat zou inderdaad
een zeer gevaarlijke proef zijn geweest. Waar wij nu stonden voor een moeilijke proef, was
het der Regeering te kras om deze tweede daaraan toe te voegen.’ Let wel: het was tè krás!
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Waarschijnlijk wel. Onder den zweepslag van de uiterste linkerzijde heeft men slechts
dit ééne doel voor oogen gehad: den werkman aan het geld te helpen, dat de
ongevallenwet voor hem had in het uitzicht gesteld. Met 1 Januari (Februari) 1903
moest de ongevallenwet in werking kunnen treden. Hoe die wet zou werken - wat
voor een groot gedeelte van de deugdelijkheid der beroepswet zal afhangen - daarover
heeft men zich niet bekreund; boven alles is gesteld, dàt zij in werking komen zou.
Meegaand met den eenzijdigen tijdstroom, zelf hem leidende, heeft het kabinet
onmiddellijke voldoening aan een materieel belang gesteld boven de ideëele, die
verloren mòesten gaan. Met volkomen negatie van de eerste beginselen des rechts,
in eendrachtige samenwerking van alle partijen is ons land een wet ópgedròngen,
die niet anders kan, dan een van onze edelste volksovertuigingen, het geloof in de
onpartijdigheid van den rechter, vernietigen.
Mag die wet gehandhaafd blijven?
Een beslist ontkennend antwoord zou allereerst van déze regeering moeten kunnen
worden verwacht. Tenzij het een holle klank is geweest, toen nog in dit najaar de
regeering, bij de algemeene begrootingsdiscussiën, zich erop heeft laten voorstaan,
vooral ook de moreele belangen van ons volk te willen behartigen. De ongevallenwet
kàn nu met 1 Februari in werking treden; daar was het om te doen. Laat dan nù de
regeering bij de eerste de beste gelegenheid bewijzen, dat het haar ernst is met hare
overtuiging, dat een volksleven op den duur meer kracht put uit de zege van het
Recht, dan voldoening aan materieele behoeften schenken kan. Laat zij doen wat,
volgens de aanwijzing van den heer G o e m a n B o r g e s i u s bij de
begrootingsdebatten, den waren ‘staatsman’ kenmerkt: ongelijk erkennen, en van
stonde af aan zich voornemen, geen wetsontwerp tot regeling onzer administratieve
rechtspraak in te dienen, zonder een voorstel tot intrekking van de beroepswet daarbij
te voegen.
December, 1902.

Onze Eeuw. Jaargang 3

828

Aanteekeningen over Schilderkunst
Door P.C. Hamburg.
J.H. Weissenbruch †.
Hij is niet meer in ons midden, de kernachtige figuur onzer Haagsche school. In deze
groep, waartoe de schitterendste vertegenwoordigers der nieuwe Hollandsche
schilderkunst gerekend kunnen worden, vormde hij met J. M a r i s en B o s b o o m
mede een der krachtigste typen van het tonalisme. Het is geenszins bij toeval, dat ik
deze namen bijeenvoeg, daar zij behalve dat zij tijdgenooten zijn en een algemeene
verwantschap vertoonen, bovendien een elkander aanvullend beeld vormen eener
vorige generatie, en als zoodanig deze periode volledig karakteriseeren. Geen
dogmatisch schoolsche strekking was het, die hen bond, geen van buiten aangebrachte
methodiek, doch slechts de hoogheid van hun gemeenschappelijk streven naar de
harmonie der tegenstellingen en de liefde voor de natuur vereenigde hen. Den
schoonen schijn gaf J. M a r i s met de genialiteit van zijn veelzijdig palet, B o s b o o m
met den diepen ernst zijner klassieke natuur en We i s s e n b r u c h met den eenvoud
van zijn impressief gemoed. Zoo verbonden door het algemeene en bijzondere hunner
eigenschappen en karakteristiek vormen ze samen een lichtende driestar voor nu en
de komende tijden.
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De levensloop van We i s s e n b u r c h onderscheidde zich niet door bijzondere
gebeurtenissen. Uit eenvoudige ouders geboren, gestorven in het huis en de stad waar
hij het eerste levenslicht aanschouwde, bleef hij tot in de beschikkingen voor zijne
uitvaart de eenvoudige sympathieke mensch. Zelfbewust, doch vrij van
spitsburgerlijken eigenwaan, voegde hij zich niet naar het karakterlooze van eenen
algemeenen smaak en verkreeg ook evenmin het officieele schilderstype eener deftig
bedaagde confrérie. Hij bezat den innerlijken aandrift van een ontvankelijk gemoed
en de geoefende hand van een, voor wien naar het scheen geen technische bezwaren
meer bestonden. Zoo althans doet zich de uiterlijke kant zijner kunst aan ons voor,
en ofschoon hij technisch in staat zou geweest zijn elken Yankee-millionair eenige
decimeters ‘Dutch painting’ van zijn hand te leveren bleef hij qua artiest een moeilijk
werker, onvermoeid van den morgen tot den avond zoekende naar wat toch telkens
weder als aan zijn hand ontglipte, het onbereikbare ideeele.
En toch - wat heeft hij in die onvermoeide jacht ons een rijkdommen van zijn hand
gelaten.
Nu is hij van ons heengegaan, de hartstochtelijke minnaar der natuur, juist nu de
lente weer haar intrede deed.

M.W. van der Valk. (Tentoonstelling Rotterdamsche Kunstkring.)
Van het grootsteedsche rumoer eener handelstad met de staag heen en weer bewegende
menschendrommen, het gezoem van stemmen, geratel van karren, gerinkel van
trambellen en het er bovenuit gieren en deunen van straatorgels in de stilte van een
stemmig expositiezaaltje verplaatst, ondergaan we ongeveer de gewaarwordingen
van een zwerver na 'n eindelijk gevonden thuis. Nog dringen de verre gedempte
stadsgeluiden tot ons door, dan even het schelle spichtige keffen van 'n hond en het
druilerig dwingen van kinderstemmen....totdat in de suizende stilte de schilderijen
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aan de grijze wanden beginnen te kleuren als zacht aangevangen muziek; steeds
sterker krijgen de lichtgrijs en blauw-geel-okerige tot de fel cromaatkleurige gamma's
hun bijzondere waarde.
Wat blijft het voor ons stedelingen, wonende soms twee drie hoog, met 'n uitkijkje
op een binnenplaatsje, toch een kwelling deze reeksen heerlijk frissche natuurbeelden
te aanschouwen, en het lijkt me bijkans een onbegonnen werk een buitenman als
v a n d e r Va l k in al zijn natuur-uitbeeldingen en impressies te volgen. Telkens
komen ons zijn moment-opnamen met de fel-kleurige tegenstellingen, hoewel
volkomen natuurgetrouw, te brute of overdreven voor. We vertrouwen onze oogen
niet als we het fiksche kleurige van v a n d e r Va l k 's aquarellen beschouwen, doch
we hebben maanden in de donkere winteistad geleefd, de lange avonden bij kunstlicht
doorgebracht, en nu lijkt ons het schetterende-kleurige onverholen daglicht, dat uit
vele dezer werken straalt, alsof we van uit het donker plots oogknippend in 't felle
licht staren.
Twee zeldzame eigenschappen vormen voornamelijk de aantrekkelijkheid dezer
intieme kunst, zelfkennis en bescheidenheid, eigenschappen die wellicht ontstonden
uit bijzondere natuurvereering, een factor, welken we steeds in alles bespeuren, door
zeldzame techniek tot een belangrijke uiting geworden.
Hoewel we bij v a n d e r Va l k nimmer iets bemerken, dat de grens nadert van
modernisme en we zelfs in zijn Fransche studies (uit Pontoise en Auvers-sur-Oise)
gelijk ook in enkele andere de verwantschap met een vorige generatie vinden, zoo
behoort hij vooral door zijn latere werken tot een nieuwere lijn in onze kunst,
eenigszins verwant aan het neo-impressionisme.
Met innige verheuging, door den ongekunstelden eenvoud steeds meer verlokt,
genoot ik gansch dezen schat van natuurbeelden, stillevens enz. Heerlijk rijp
doorwerkt is een collectie herinneringen uit Auvers-sur-Oise, en wat bijzonder treffend
is de karakteristiek van het Hollandsch landschap door dezen artiest gegeven. In
‘Avond’, een geval aan den buiten-
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kant van Amsterdam, is de avondstemming zoo zuiver en vol, en de verdeeling der
tegenstellingen, compositie en kader-verhouding, alles werkt mede dit eenvoudig
gegeven - als zoovele andere - tot een lust voor het oog te doen zijn. Veel meer zou
ik kunnen noemen, als b.v. de vondsten uit ‘Scherpenzeel’, de karakteristieke sluizen
bij Nieuwer-Amstel, de breede vaarten met kleurige huiskes, de stilte der bosschen
en het opstapelen van wolkgevaarten boven de vlakke poldervaarten.
Waarlijk, in tegenstelling met de hedendaagsche veelvuldig voorkomende
grootdoenerij en den daarmede verbonden wansmaak, is deze kunst inderdaad een
bron van genot, en velen met mij zullen deze kleine bescheider tentoonstelling nog
lang met genoegen in hun herinnering bewaren.
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Onze leestafel.
Primavera. Dramatisch Gedicht door N i c o v a n S u c h t e l e n . Haarlem
E r v e n F. B o h n
Wie genot wil vinden in dit drama, waarin de heer v a n S u c h t e l e n ons, wel niet
verhaalt, maar toch laat gissen
‘hoe door Willens macht der schepslen smart en waan
In éénen gloed van kracht en glorie ondergaan,
En uit verloorner liefde eindeloos leege(n) nacht
De lente rijzen zal van 's hoogsten Levens pracht,’

moet beginnen met enkele dingen te vergeten, en andere nieuw te leeren.
Om met den vorm te beginnen, zal zulk een lezer afstand moeten doen van 't geen
zijn praeceptor hem aangaande de uitspraak van Grieksche namen heeft geleerd.
Va n S u c h t e l e n eischt (waarom is niet recht duidelijk) dat wij niet meer Kyăne
maar Kyáne; niet meer Lám os, maar Lamáchos; niet meer Klymĕne maar Klyméne
zeggen. Mij valt die concessie niet gemakkelijk; maar ik erken, ze betreft eene
kleinigheid. Ernstiger echter wordt de zaak, en minder mijne neiging tot concessie,
indien ik weldra bemerk dat de dichter ook van mij eischt afstand te doen van mijne
gewoonte om in jambische verzen de sylben niet - naar fransche methode - te tellen,
doch te wegen. 't Is waar, tot op zekere hoogte is hier vrijheid gewenscht en altijd
gegeven. Zelfs een hardnekkig klassicist zal erkennen dat door vrije versificatie de
schoonheid wint in verzen als 't volgende:
Zie hoe de zée, wījd sidderend verschiet
Bij 't n rschōkkĕn der scheemring...

al valt op schokken een klemtoon, die 't woord trochaeisch maakt. Maar hoe kan
iemand, zonder zin en woorden geweld aan te doen, verzen jambisch lezen gebouwd
als de volgende:
‘Zijn niet stémming en klánk der woorden ziel?

of
‘klyméne, een vroúw? Ik ken Nícias lánger.
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In het eerste is 't begin, in het tweede het eind alles eer dan jambisch.
Maar de heer v a n S u c h t e l e n heeft dit zoo gewild. Dat hij even goed zuiver
jambische verzen (zuiver volgens de oude school) kon maken, toont hij op iedere
bladzijde. Indien hij dus verzen maakt als
Démons, démons uit mijn verborgenst zelf

dan doet hij dat zonder twijfel omdat hij dit mooier vindt dan b.v. te zeggen
O démons démons uit mijn heimlijkst zelf,

en de lezer die zijne vele schoone verzen wil genieten, dient zich daarbij neer te
leggen, zij het onder protest.
Zoo is het ook met de geschiedenis. Er is geen twijfel aan of de dichter van
Primavera weet zeer goed dat N i c i a s , de held, of beter, de hoofdpersoon van zijn
drama, een Athener van zuiveren bloede is, zoo goed als hij b.v. weet, dat
L a m a c h o s reeds kort na 't begin van de Syracusische expeditie is gesneuveld;
maar L a m a c h o s sparend tot aan den val van 't Atheensche leger om hem dan met
N i c i a s en D e m o s t h e n e s te onthoofden, en N i c i a s herdoopend tot een
uitgeweken Syracusaan strijdend tegen zijne eigene stad, zet de dichter de historie
naar zijne hand, juist zooals hij het de jamben doet.
In mijne oogen is dat een vergrijp; maar ongetwijfeld denkt de heer v a n
S u c h t e l e n daar anders over. Gelijk het koor der Syracusaansche maagden zingt
van de smarten der belegerde en verloste stad
Als waan, als waan, als rotsen van waan
Vergruiseld verstoven te loor gegaan,

zoo is voor den zanger van dit spel van den waan ook de geschreven historie weinig
méér dan een symbool dat velerlei uitlegging verdraagt.
Maar niet slechts wat de feiten-geschiedenis aangaat, ook ten opzichte van den
psychologischen ontwikkelingsgang wandelt de lezer van dit dramatisch gedicht in
een Maeterlincksch schemerlicht. En ook dit heeft de dichter alzoo gewild.
Meestendeels geeft hij slechts stemmingen aan, zelden werkt hij ze uit tot duidelijk
gepraeciseerde gedachten, nooit tot in daden belichaamde wilsuitingen.
Op de stemming van zijn hoofdpersoon bereiden ons in de eerste scène K l y m e n e ,
de zorgvolle hetaire van N i k i a s (in waarheid een zeer ongrieksche type), en
T h e r o n een platonicus
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avant la lettre voor. De zwoelte die voor den kalmen T h e r o n 't naderen van de
lente is - en die in hoogeren zin dan T h e r o n , beseft ook werkelijk lente verkondigt
- is voor K l y m e n e iets vreemders:
‘het is of alles wacht, stil wacht
En siddert om geheimvol ver gebeuren
Dat komen gaat.

Hare liefde zegt haar, dat de groote smart waarin zij gevoelt dat N i k i a s ondergaat,
is zijn droomend verlangen naar eene andere vrouw, zijn verlangende liefde naar een
verloren verleden, die hem al zijnen roem, al zijne wapenfeiten ook den oorlog van
heden waan en schijn doet achten. Onbedektelijk bekent N i k i a s zelf het straks aan
Theron:
'k Heb Syracuse lief, omdat 'k er eens
Liefhad.... O Theron! Maar ge weet het nog,
Toen was 't als nu: 't was lente en 'k had lief.

Het is blijkbaar de bedoeling van den dichter geweest zijnen held te vrijwaren voor
de beschuldiging van zwakheid en onmanlijke slavernij aan zinlijken hartstocht. In
schijn stelt zich wel T h e r o n tegenover 't geen hem in N i k i a s zieklijk sensualisme
dunkt, T h e r o n , die ook wel liefdesverlangen kent, maar van gansch anderen aard
‘'t Onduldbaar verlangen om te zijn
Een held, een god een schepper van nieuw leven;’

doch de ontwikkeling van het drama moet, indien ik mij niet vergis, aantoonen dat
in den grond beider verlangen niet slechts in hevigheid gelijk, maar ook ten opzichte
van den inhoud nauw verwant is.
Of dit werkelijk des dichters bedoeling is, moeten wij grootendeels raden; en hierin
ligt m.i. de zwakheid van het gedicht. De psychologische teekening van den veldheer,
uitvoerig gegeven in het tweede bedrijf, zijn ontwaken uit de verdooving van zijn
droomziek leven, dat eer dood mocht heeten, is 't duidelijkst en voor ons het
aantrekkelijkst waar zij den dichter elegisch stemt en N i k i a s in schoone zangerige
verzen 't verleden van zijn eenvoudige reine liefde herdenkt. Maar als dan de held
onder de bekoring van een fraai door zijn monoloog heengeweven koorlied ter eere
van de ontwakende lente ontwakend tot een nieuw aan de macht van den waan
onttrokken leven uitroept:
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Om mijn zelfs loutring droeg ik zooveel zonde,
Om 't eigen licht zocht ik zoo duister leed,
Maar uit den bloedsgloed van mijn ondergang
Rijst nu herboren Gods geweld'ge wil;
Mijn wil, mijn wil tot opgang en nieuw leven!

dan is het zoowel voor hen die de Grieksche geschiedenis kennen, (door v a n
S u c h t e l e n met onberekenbare vrijheid gebruikt) als voor hen die in dat opzicht
‘onbevoordeeld’ zijn, zeer te betreuren, dat de dichter, als ware het om de vage
betoovering dezer mystieke stemming vooral niet door eenige praecisie te verstoren,
ons geheel in het duister laat welke groote daad aan N i k i a s waarachtig leven zal
teruggeven, en we zijn niet weinig teleurgesteld wanneer wij in het derde bedrijf
N i k i a s gevangen ziende met D e m o s t h e n e s en (wijlen) L a m a c h o s uit de
‘stemmen des volks’ opmaken, dat N i k i a s met een gedeelte van zijn leger, tusschen
het tweede en derde bedrijf in, moet hebben getracht ‘het Syracusaansche volk te
bevrijden uit de banden der tyrannie’, zoodat juist datgene wat wij hadden geleerd
te beschouwen als een van de zwakste punten in het beleid van den historischen
N i k i a s , hier (alweer dichterlijk door den Heer van S u c h t e l e n gewijzigd) de
groote daad wordt van zijn manlijken wil.
Bezwaren als bovengenoemde breed uit te meten of zelfs aan te duiden zou
onredelijk of overbodig zijn wanneer wij niet meenden van den dichter dezer
dramatische schets veel te mogen verwachten. Mij aangaande, ik zie ondanks het
vele dat mij onbevredigd liet in Primavera de belofte van rijperen en meer
doorwrochten oogst dan deze lentebloemen gaven.
K.K.
Nieuwe Arbeid. Maandschrift van Groot-Nederland, gewijd aan Literatuur,
Beeldende Kunsten en Muziek. Redactie: W.A.C. v a n D a m , E d .
T h o r n -P r i k k e r , V i c t o r D e M e y e r e , W. G r a a d t v a n
R o g g e n , K. v a n d e n O e v e r , F r a n s B u y e n s . - Uitgave van
Jong-Holland. Utrecht, H. v a n R o m b u r c h , Antwerpen, P.J. v a n
M e l l e . Afl. I en II 1e jaargang.
Es ist erreicht! Vooreerst het ongeloofelijke en onmogelijke dat we nog een nieuw
tijdschrift rijker werden en er toch eindelijk één minder verscheen, het is werkelijkheid
geworden door deze toevoeging aan den reeds respectabelen titel van dit nieuwe
maandschrift: ‘voortzetting van de tijdschriften Jong-Holland en De Arbeid.’ Een
voorbeeld dat navolging verdient, doch die, naar
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ik vrees, meer gewenscht zal worden door lezers en directeuren van
leesgezelschappen, dan ze zal worden betracht door redacteuren en uitgevers van
tijdschriften.
In de tweede plaats is hier bereikt wat P o t g i e t e r indertijd tevergeefs van zijn
‘Gids’ had willen maken, nl. een enkel literair tijdschrift. Want dit eerste
dubbelnummer van ‘Nieuwe Arbeid’ geeft 21 bijdragen en deze een en twintig zijn
puur literair: proza, gedichten, een beetje critiek en beschouwing - maar geen greintje
historie of sociologie, geen aasje wetenschap of wat dieper gaande causerie. 't Is alles
literatuur en nog eens literatuur, en juist als men dan wil gaan mopperen dat men
‘des Guten zuviel bekommt,’ dan leest men op bl. 92 dit netjes-aangedane zinnetje:
‘In waarheid, de meeste gedichten en novellen kunnen ons nu eenmaal geen belang
meer inboezemen,’ waarop de onbeleefde lezer antwoordt niet te begrijpen waarom
‘Nieuwe Arbeid’ dan eigenlijk is opgericht. Zeker niet om ons te bekeeren tot de
beginselen der redactie. ‘Ik zal u niet vragen sociaal-democraat of anarchist, of
liberaal, of anti-revolutionair te worden. Ge kunt u gedragen in dien grooten optocht
naar de toekomst juist zoo als ge wilt.’ Hier zegt de beleefde lezer natuurlijk: ‘dank
u vriendelijk!’ en verbaast zich dat men hem tegenwoordig nog zooveel vrijheid laat.
Doch genoeg om te zien dat dit nieuwe maandschrift niet beter kon beginnen, dan
't deed door te openen met: ‘Eene jeugd.’
't Is jeugd, alles jeugd, wat men hier hoort of niet hoort en - maxima reverentia
debetur pueris.
Dus onze vriendelijke reverentie voor ‘Nieuwe Arbeid.’
G.F.H.
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Geestelijke machten
Indrukken, denkbeelden, vragen
Door Prof. Dr. P.D. Chantepie de la Saussaye.
Toen voor een tiental jaren groote ongedurigheid in de bezorgde gemoederen heerschte
en men zich de herhaaldelijk geuite voorspelling herinnerde dat het einde der eeuw
een nog ongeëvenaarde omwenteling zou brengen, verluidde hier en daar de meening
dat als de 19e eeuw maar eerst zonder zulk een schok zou zijn verloopen, vertrouwen
en blijdschap zouden terugkeeren. Alsof men van de denkbeeldige grens, door een
veranderd eeuwcijfer aangegeven, ontspanning der toestanden kon verwachten. Er
is dan ook inderdaad geen nieuwe eeuw aangebroken, er is geen keerpunt in de
geschiedenis gekomen: de stroomen mogen hun beddingen hier wat breeder, ginds
wat dieper maken, over 't algemeen volgen zij denzelfden loop.
De grootste verandering die in de laatste tien jaren - om een min of meer willekeurig
rond cijfer te noemen - valt waar te nemen, is dat de bedoelde ‘groote omwenteling’
veel minder nabij schijnt te zijn dan men toen dacht. De tegenstellingen mogen even
scherp gebleven zijn, uiterlijk hebben zij iets van haar volstrekt karakter verloren,
en daardoor zijn angst en hartstochten ietwat getemperd. Reactionairen houden
rekening met nieuwe behoeften, spreken
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de taal van hun tijd en nemen vrij wat vormen en ideeën van de tegenstanders over.
Predikers der revolutie vertoonen zich in het kleed eener historische theorie, die der
evolutieleer: de heilstaat zal niet op slag komen maar ligt aan het einde eener
ontwikkeling van vele geslachten, wellicht van eeuwen. Door dit een en ander zijn
de tegenstanders wel niet nader tot elkander gekomen; aan hun ontmoeting is iets
van de felheid ontnomen, zij is althans niet een vernietigingsoorlog die door de nu
levenden zal worden uitgevochten.
Daarbij komt dat de toestanden ingewikkelder zijn gebleken dan men meende. De
sociale vraagstukken zijn de eenige niet; in de wereld staan nog andere machten
tegenover elkander dan die van behoud en sociale revolutie. Men had gemeend dat
het dertigjarig tijdvak van vrede in Midden- en West-Europa de grenzen tusschen
de volken steeds meer had uitgewischt. De ontwikkeling der menschheid werd
internationaal. De oorlog was afgezegd: op de militaristische periode volgde de
industrieëele, waardoor niet alleen de geschiedenis een ander karakter kreeg, maar
ook de menschen in hun betrekkingen onder elkander, zelfs in hun denken en
gevoelen, anderen zouden worden: een nieuw type met een nieuwe moraal. Velen
sloegen aan deze verkondiging van H e r b e r t S p e n c e r als aan een nieuw evangelie
geloof. En nu heeft de jongste geschiedenis dit alles gelogenstraft. Imperialisme en
nationalisme zijn allerwege ontwaakt. Amerika, het land van den dollar, waarvan
gezegd was dat het, zoodra het oude Europa weer de dwaasheid mocht begaan de
zwaarden te ontblooten, donderend over de wateren vrede zou gebieden: Amerika
ging voor met een kolonialen oorlog en verwierf zich roem en macht. Engeland: de
beteekenis van wat in Zuid-Afrika geschied is kan niet te hoog worden aangeslagen.
In Frankrijk is krachtig nationalisme ontwaakt. Onze oostelijke nabuur doet meer
dan ooit zijn lied ‘Deutschland, Deutschland über alles’ klinken in de wereld, tot in
Afrika en China toe. Het zijn waarlijk geen internationale belangen die Rusland en
het verre Japan bezighouden, die
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het Balkanschiereiland beroeren en straks wellicht de wereld in vlam zetten.
Zoo zijn de toestanden steeds ingewikkelder geworden. Kan het ons verbazen dat
de onzekerheid der gemoederen, de verbijstering der geesten eer toe- dan afneemt?
Energie, zelfbezit zijn noodig, niet slechts voor den staatsman die in zulke tijden
moet regeeren, maar ook voor den mensch die in zulke dagen leeft. Nu schijnen juist
deze meest noodige eigenschappen: vastberadenheid, wilskracht zwakker te worden,
naarmate de menschen drukker, uitwendiger, veelzijdiger leven, minder zelfstandig,
meer afhankelijk van de wereld en haar stroomingen. De verwarde toestanden maken
vele slachtoffers, al die schipbreukelingen des levens, die ‘problematische’ naturen,
met de pijnlijke ontleding van wier ‘interessant’ bestaan poëzie en roman onze
fantazie prikkelen.
Doch niet alleen de ‘fraaie letteren’ houden zich met de vragen des tijds bezig.
Velen gorden zich aan om hun eeuw te begrijpen en de menschen te teekenen die
haar geest vertegenwoordigen. Boeken, artikels, schetsen, portretten geven over de
ontroerende problemen die ons allen vervullen, soms diepe inzichten, al te vaak
slechts oppervlakkig pikante overzichten. Ik ben wel niet de eenige die zulke
schrifturen gretig leest om dan de meeste er van met weerzin weg te slingeren. Want
wij willen onzen tijd leeren verstaan; wij willen vooral ons eigen leven in de
verwarring der wereld en tegenover haar overmacht behouden. Daarom luisteren wij
naar de vromen die in afzondering buiten het gewoel hun eigen ziel bewaren; want
wij gevoelen dat persoonlijk leven het meest noodig is. Helaas, dat als wij zulke
getuigenissen trachten op te vangen wij wel tal van stemmen hooren die voor
persoonlijk leven pleiten, hier en daar ook wel een treffenden toon van innige
zielsbehoefte, maar geen enkelen zoo diep en krachtig dat hij algemeen aangrijpt en
meesleept. Maar wij grijpen niet alleen naar zulke ‘Bekentnisse’ als ik hier bedoel:
wij leenen ook het oor aan die kloeke menschen van de daad, door het leven geoefend
in den strijd en op zee bekwaam geworden in de stuurmanskunst, wier denken
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gestaald is door een krachtigen wil. Helaas, dat zij zoo uiterst schaarsch zijn, en dat
onder de problemen van den tijd juist de zoo wijd verspreide zwakheid van wil
behoort. Veel talrijker zijn de denkers en onderzoekers, die, over hun tijd peinzend
in de atmosfeer der studeerkamer, wel gevaar loopen buiten het leven te blijven,
maar daarentegen vaak de algemeene beginselen zien, scherpe lijnen weten te trekken
en toch ook niet altijd vreemd zijn aan de ontroering des gemoeds en aan innig
medegevoel voor wat hun tijdgenooten beweegt. Deze allen willen wij hooren. Zelfs
zullen wij een zekere mate van goedwillige belangstelling over hebben voor hen die
kleinzielig maar eerlijk aan komen dragen met een of andere onbegrepen
algemeenheid: vrijheid, wetenschap, vooruitgang, mystiek, en heusch meenen dat
in iets dergelijks een panacee is voor de kwalen der eeuw. Alleen hen willen wij
smadelijk weren die zelfbehagelijk en ijdel van wat voor hun beteren hooge ernst is
een vertooning maken en groot doen met de strikjes en kwikjes die in elke geestelijke
uitdragerij te geef zijn.
Zoo breng dan ook ik opnieuw1) eenige ‘indrukken, denkbeelden, vragen’ onder
de aandacht over de ‘geestelijke machten’ onzer dagen. Levendig besef ik de bezwaren
die aan een dergelijk pogen in den weg staan; ik wil ze zelfs vermelden om daarbij
te doen uitkomen op welke wijze ik mijn taak opvat.
Voor de hand ligt de bedenking dat het ongezond is, symptoom en zelfs oorzaak
van ziekte, telkens de eigen kwalen na te sporen. Welnu het is zeker, dat velen daarin
een verkeerd, verfijnd genot smaken, en dat het beschouwen van hun geestelijke
toestanden hen van kloek handelen terughoudt, of teert aan het restje hunner kracht.
Maar dit behoeft toch niet zoo te wezen. Zelfbespiegeling die verslapt is iets anders
dan heilzame zelfkennis. Dat velen, bij verbroken geestelijk evenwicht, zich niet
bezinnen maar

1) ‘Opnieuw’: immers ik deed iets dergelijks reeds tweemaal: in Zekerheid en twijfel (1893) en
in het artikel Geestelijke stroomingen in Eene halve eeuw (uitgegeven door het Nieuws van
den Dag als gedenkboek bij de troonsbestijging van Hare Majesteit de Koningin).
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zich verliezen in zichzelf, is allermeest een drangreden om op wettige wijze aan de
behoeften van onzen geest te voldoen. Wij willen, wij moeten weten wat onze tijd,
en wat onze persoonlijkheid in dien tijd, beteekent. Wij moeten althans daaromtrent
klare denkbeelden, een bevredigend gevoel hebben. Het zou slecht met ons geschapen
wezen indien dit onbereikbaar ware. Doch om bij het onderzoek daarvan tot iets van
wezenlijke waarde te komen, moeten wij weerstand bieden aan de bekoring der
afgeronde, ook der pikante beschouwingen. Meer dan om het begrijpen is het ons te
doen om het beoordeelen, d.w.z. om het vormen van zulk een oordeel, waarmede
wij geestelijk positie nemen in de beweging onzer dagen, zonder dat die positie
bepaald worde door hartstochten en vooroordeelen waarbij de waarheidsliefde schade
lijdt.
Is dit mogelijk? Is althans iets daarvan uitvoerbaar? Zelfs dit laatste valt te
betwijfelen. Immers hoe zal men over geestelijke bewegingen oordeel vellen zonder
de twee voorwaarden van algemeene kennis der verschijnselen en van een diep inzicht
in de verborgen roerselen der menschen en in den algemeenen gang der ontwikkeling?
Wie kan onder zulk beding zich op dit terrein wagen? Ik meen dat deze bedenkingen
ons niet moeten weerhouden te doen wat wij daarenboven moeilijk kunnen laten.
Wat de onvolledigheid onzer kennis betreft: een beeld is toch iets anders dan de
opsomming van alle losse trekjes, ja, zelfs al mochten enkele daarvan onjuist wezen,
dan behoeft daarom de geheele figuur nog niet mislukt te zijn. Al past ons geen
lichtzinnigheid tegenover het feitelijke, en al rust op ons de plicht zoo nauwkeurig
mogelijk gegevens bijeen te garen en te toetsen: het zou er treurig uitzien indien ons
oordeel niet verder strekte dan onze wetenschappelijke stof. Eigenlijk is het om iets
anders te doen dan om wereldkennis: nml. om onze houding tegenover de wereld.
Beide oefenen stellig op elkander invloed, maar de laatste gaat niet in de eerste op.
Over deze kennis der verschijnselen kunnen wij nog opmerken dat wij, kinderen van
een der kleinere volken, in deze in bijzonder gunstige omstandigheden ver-
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keeren. Bij Franschen, Duitschers, Engelschen is de zuiging van het eigen volksleven
zoo groot, dat hetgeen daarbuiten ligt slechts verflauwden indruk maakt. Wij
Nederlanders, gelijk de scandinavische volken, laten veel sterker wat in de wereld
alom gebeurt en gedacht wordt op ons werken. Dit is een zwakheid, maar ook een
kracht. Om over de richtingen onzer eeuw te spreken gevoelen wij ons ruim zoo zeer
bevoegd dan onze grootere naburen.
Zwaarder weegt de tweede bedenking, welke de moeilijkheid betreft om met den
onzichtbaren achtergrond der verschijnselen, met den geest der verschillende groepen
wezenlijk in aanraking te komen, den dieperen zin der vragen te vatten. Wanneer
wij nagaan hoeveel ons ontsnapt zelfs in den beperkten kring waartoe wij behooren:
wat weten wij dan eigenlijk van wat daarbuiten ligt? Hoe weinig kennen wij
Protestanten van Katholieken en omgekeerd; hoe weinig doorgronden de ‘bourgeois’
het gevoel dat socialisten bezielt! De ontmoetingen zijn schaarsch en blijven op de
oppervlakte. Hoe kan men dan spreken over geestelijke kringen in wier lucht men
niet heeft geademd? Het Christendom verkondigt met nadruk: niemand kan over de
waarheid en waarde van het geloof oordeelen die het niet heeft beleefd. In het bekende
werkje over de Jezuïeten zegt d e R a v i g n a n van hun geestelijke oefeningen
hetzelfde: men kent ze niet zonder ze te hebben in praktijk gebracht1). De meeste
richtingen zullen iets soortgelijks verklaren: wij worden alleen bij ervaring gekend.
R e n a n heeft dezen maatstaf gewijzigd: niet meer: men moet in een beweging leven
om ze te kennen, maar: men moet er in geleefd hebben en er los van geworden zijn.
Evenwel schijnt bij het een, zoowel als bij het ander, het recht te vervallen om over
zoovele stelsels en richtingen waar men buiten staat zijn meening te zeggen.
Toch zal ik het hier beproeven, gelijk ten slotte een ieder het beproeft. Niet dat ik
den boven gestelden eisch zou wraken; integendeel moet hij ons steeds voor den

1) Ik zinspeel op het vaak herdrukte werkje van le père d e R a v i g n a n : de l'existence et de
l'institut des Jésuites (de 10e druk is van 1901).
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geest staan om ons te doen gevoelen in welke mate wij wèl, in welke mate niet van
hetgeen waarover wij spreken ervaring hebben. Maar, het is nu eenmaal zoo: ook de
geestelijke machten waar wij buiten leven ontmoeten wij telkens, zij dringen zich
aan onze aandacht op, oefenen invloed in onze omgeving, zoo al niet op ons zelf.
Daarom moeten wij ons van hun karakter en waarde zoo helder, zoo diep mogelijk
rekenschap geven. Wij schepen ze gewoonlijk af met eenige gemeenplaatsen, met
een stelletje vooroordeelen, reeds door den ouden B a c o als ‘idolen’ geteekend en
gerangschikt; welnu het is de moeite waard zulke clichés te vervangen door wat
bewuster en eigener denkbeelden. Deze zullen allicht wat minder volstrekt en afdoende
er uit zien dan de oude massieve waardebepalingen; zij moeten toch, bij alle
bescheidenheid en grooter veelzijdigheid, trachten vastheid te brengen in de geestelijke
houding.
Dit beoogen nu ook de studiën waarvan deze bladzijden de inleiding zijn. Aan een
bepaald plan dat wel in mijn geest bestaat wensch ik mij niet te binden door het
vooraf mede te deelen. Elk artikel zal een afgerond geheel zijn. De volgorde der
stukken, ongelijk van onderwerp, toon, omvang, is natuurlijk los: telkens zal een der
zijden van het leven onzes tijds op den voorgrond treden, nu eens een groot historisch
complex gelijk de katholieke kerk, dan een wijd vertakte beweging gelijk socialisme
of theosophie, dan weer een heerschende theorie als de evolutieleer, soms wellicht
een gestalte of een persoonlijke belijdenis. Dit alles wil ik zoo concreet mogelijk
beschrijven, de ‘geestelijke machten’ schetsen vooral zooals zij zich uiten en
afspiegelen in de litteratuur. Zonder nu nader de voor- en nadeelen dezer methode
te bepleiten, wil ik eenvoudig zeggen dat zij die zal zijn der volgende opstellen.
Vooral godsdienstige vragen zullen onze aandacht trekken; ik wensch ze uit een
christelijk oogpunt te behandelen. Daarover nog enkele woorden. Ik verdedig niet
zoozeer dat de godsdienst onder de belangrijke factoren der ontwikkeling behoort,
maar ga uit van het steeds alge-
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meener besef dat op den bodem van alle groote bewegingen religieuze motieven
liggen. Het apart zetten van den godsdienst is een verouderde mode. Religieuze
vragen en stroomingen beheerschen de wereld. Zij die buiten den geopenbaarden of
ook den georganiseerden godsdienst staan, gelijk zij aan wie godsdienstige
aandoeningen en vertroostingen vreemd zijn, gevoelen dit zoozeer als een gemis,
dat zij er steeds meer op uit zijn ook aan hun streven religieuze wijding en vormen
te geven. Te recht zeide B r u n e t i è r e 1): ‘de quoi et de qui ce siècle finissant ne s'est
il pas fait une idole? Il s'en est fait une de la Science, et il s'en est fait une du Progrès;
on l'a vu se faire une religion de l'Art, et on l'a vu s'en faire une de la Démocratie....
Maintenant depuis quelques années, nons avons inventé la religion de la souffrance
humaine et celle de la solidarité’. Zoo wordt inderdaad het bespreken van geestelijke
machten voor een goed deel het behandelen van godsdienstige gedachten en
verschijnselen, Deze vertoonen zich tegenwoordig in de meest bonte verscheidenheid.
Elke richting gevoelt zich zwak als zij niet min of meer als een godsdienst kan
optreden. In onze groote steden tiert bijgeloof van de meest verschillende, soms verst
afgelegen herkomst. Personen als To l s t o ï , Wa g n e r , N i e t z s c h e zijn door een
soort van nimbus omgeven en hebben niet slechts volgers maar geloovige vereerders.
Zoo komen wij van allerwege tot godsdienstige invloeden.
Wanneer ik nu zeg deze uit een christelijk oogpunt te zullen behandelen dan mag
die behandeling zelf, beter dan eenige vooruit gezonden formule, den zin daarvan
toelichten. Zooveel is duidelijk dat ik daarmede partij kies tegen hen die van een ons
nog onbekenden, eerst in wording zijnden ‘godsdienst der toekomst’ heil verwachten.
Ik weet dat in de christelijke landen, protestantsche als katholieke, vele ernstige
geesten min of meer zoo denken, waar zij zien hoe algemeen alle rangen en kringen
des volks zich van de kerken afkeeren, en daaruit meenen te moeten afleiden dat
deze verouderde

1) In een voordracht op een congres van katholieke jongelieden te Besançon in 1898.
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instellingen geen kracht meer bezitten voor de behoeften dezer en der komende eeuw.
Ook ik zie duidelijk hetgeen tot een dergelijk gevoel en oordeel leidt; toch deel ik
er niet in. Voor mij kan het historische Christendom tijdelijk veel van zijn invloed
hebben zien tanen, maar bezit het toch het vermogen om uit den eeuwigen schat van
leven, die zijn stichter er aan blijft schenken, al de ‘oude en nieuwe’ dingen voort te
brengen waaraan de eeuwen behoefte hebben.
Zoo acht ik dan niet dat het christelijk geloof bekrompenheid en eenzijdigheid
medebrengt, en den geloovige buiten staat stelt een ruim en billijk oordeel te vellen.
Natuurlijk is het hoogste standpunt het ruimste, het hoogere kan het lagere beter
begrijpen dan omgekeerd. De geloovige is dus allerminst geneigd voor zijne
beschouwing bedeesd een plaatsje te bedelen naast die van anderen; hij is overtuigd
dat zijn christelijk geloof een scherper en te gelijk liefderijker oog geeft voor wat in
de wereld omgaat. Doch ik wil hiervoor niet vooraf pleiten, evenmin als ik al mijn
beweringen en persoonlijke opvattingen voordraag als evangelie. Een theoretische
uiteenzetting mijner overtuigingen zou meer in een theologisch-politisch tractaat dan
hier voegen; toch moest ik met een enkel woord gewagen van wat men in de volgende
stukken telkens zal zien doorschemeren.

Het Katholicisme en de moderne beschaving.
I.
Telt de katholieke kerk nog mede onder de geestelijke machten van heden en
toekomst? Had men omstreeks het jaar 1800 over het antwoord op deze vraag kunnen
weifelen, bij het aanbreken der 20ste eeuw is de invloed van Rome in staat en
maatschappij, is ook de tegenstand tegen de Kerk, zoo groot, dat de vraag zelf of wij
er nog mede te
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rekenen hebben bevreemdend schijnt1). De rol van Rome in het leven der beschaafde
volken is evenmin afgespeeld als de kerk achterlijk blijft in het werk der zending.
Wij willen ons hier tot het eerste gezichtspunt bepalen, en het een en ander in het
midden brengen over de verhouding van Rome tot de beschaving onzer dagen.
Er is wel nauwelijks sterker voorbeeld bij te brengen van de taaiheid der
vooroordeelen dan veler gezindheid tegenover de katholieke kerk. De haat tegen
Rome zit in het bloed van de nazaten der Geuzen en Hugenoten, zelfs bij hen die
overigens van protestantsch geloof nauwelijks iets hebben overgehouden. Bij de
verkiezingen van 1897 was het in Nederland alsof zoowaar de leus ‘liever Turksch
dan Paapsch’ weer actueel werd. Vóór alles anti-roomsch zijn velen, en als
Vo l t a i r e 's ‘écrasez l'infame’ hun wat ruw klinkt, zij schromen niet G a m b e t t a 's
spreuk tot de hunne te maken: ‘le cléricalisme voilà l'ennemi’.
Ik zal op meer dan ééne bedenkelijke zijde dezer gezindheid wijzen. Laat mij
beginnen met op te merken dat het altijd onverstandig is zijn tegenstander te
onderschatten. Bij de minste aanleiding kan de stemming dan omslaan. Wie het
katholieke geloof, dat hij niet kent, zoo globaal afmaakt, wie er niets van weet dan
wat kinderlectuur en later brochures en bladen hem hebben verteld van gruwelen
van Jezuïeten, inquisitie, schandalen in kloosters: hij is ten prooi aan de bekoring
waarmede katholieke gedachten of katholieke kunst zijn ziel kunnen aangrijpen.
Welk een indruk maakt b.v. in V i c t o r H u g o 's Torquemada de zelfbewuste kracht
die ligt in onvoorwaardelijk gehoorzamen, en in welk ander licht komt niet die
inquisitie die de aardsche vuren slechts ontsteekt om het helsche vuur te blusschen!
De voorbeelden zijn niet zoo zeldzaam dat romantische dweeperij juist hen in den
boezem der moederkerk terugvoerde, die te voren die kerk het aanzien niet waard

1) Een populair historisch overzicht vindt men in de Vorträge van Prof. dr. K. S e l l . Die
Entwickelung der katholischen Kirche im neunzehnten Jahrhundert (1898).
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geacht en dus verzuimd hadden tegenover haar zich met billijke gronden en een vaste
overtuiging te wapenen.
Wanneer wij eens nagaan hoe oppervlakkig datgene is wat zooal tegen de roomsche
kerk wordt ingebracht, dan zullen wij de zegepraal over haar niet al te licht achten.
Het is ook opmerkelijk dat in de litteratuur die haar zoo luide had gevloekt,
tegenwoordig een sterke stroom in haar richting stuwt. Wij hooren niet meer zoo
onvermengd den toon van afkeer voor een onmenschelijk geloof dat eischt ‘in 's
levens bloei het leven te verzaken’1), dat de gemoederen vergiftigt, den huiselijken
vrede verstoort, de banden van liefde vaneen rijt. Laat ons erkennen dat er naast leege
declamatie toch ook echte verontwaardiging klonk in boeken als G. S a n d 's
Mademoiselle la Quintinie, als nog heden in de drama's en verhalen van P e r e z
G a l d o s die in Spanje de hartstochten zoo fel aanblazen. Wij kunnen het verzet
begrijpen tegen den biechtstoel waarin een priester aan de jonge vrouw woorden kan
influisteren die haar man niet hooren mag, tegen de offers welke de kerk eischt, of
de koopmanschap welke zij bij het sterfbed met de angsten der hel drijft. Wij gevoelen
innig voor dien vromen schoolmeester uit het vlaamsche land, ons in V i r g .
L o v e l i n g 's Sofie geteekend, roemloos martelaar, niet als ketter, maar alleen omdat
hij, getrouw zoon der kerk, haar niet in haar politiek tegen de staatschool wilde
gehoorzamen. Tegenover wat in zulke tafereelen echt en waar is, steekt het veelal
eenigszins opgeschroefde, zoetelijke of gepeperde der litteratuur die meer naar Rome
drijft, min gunstig af. Weinig aantrekkelijk is b.v. de officieele vroomheid onder
N a p o l e o n III, waarvan O. F e u i l l e t 's romans (Histoire de Sibylle, Monsieur de
Camors, later La morte) de stellig interessante maar niet reine voortbrengselen zijn.
En onder de nieuwere fransche schrijvers zijn Ve r l a i n e , H u y s m a n s , C o p p é e ,
B o u r g e t , allen bekeerd tot de Kerk, toch geen mannen van wie wij onvermengd
zuivere toonen hooren. Zij hebben, de een meer de ander minder, zeker godsdienstig
gevoel,

1) P o t g i e t e r , De jonge priester.
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ook ernstig inzicht in het bankroet van een leven buiten het geloof - vooral P a u l
B o u r g e t heeft dit onlangs in l'Etape met scherpe psychologische analyse doen
uitkomen -: uit de diepte van persoonlijk leven, kalm en waar, spreekt men toch
anders, en het verbaast mij niet dat tegen het geloofsbegrip zelfs van een kampioen
als B r u n e t i è r e van katholieke zijde ernstige bedenkingen zijn geopperd1). De
neo-katholieke litteratuur in Frankrijk schijnt mij op vaak meesterlijke wijze de
holheid der moderne, radicale begrippen en gevoelens te geeselen, zij wint het
gemakkelijk van de behandeling van religieuze problemen b.v. bij Z o l a , wiens
Lourdes, hoe schijnbaar volledig en nauwkeurig ook gedocumenteerd, toch hinderlijk
aan den buitenkant der vragen blijft: toch drijft zij naar Rome meer uit wanhoop dan
uit overtuiging en stelt geen positieve kracht tegenover de machten des ongeloofs.
Stellig bewijst zij evenwel dat de roomsche kerk in de wereld allerminst als ‘quantité
négligeable’ kan gelden.
De schrijver die in den jongsten tijd met het grootste vertoon van kracht een
forschen aanval tegen de katholieke kerk heeft gericht is de geleerde dilettant
H o u s t o n C h a m b e r l a i n , wiens veelgelezen werk2) een met groote kennis en
rijk vernuft opgebouwde historische theorie geeft, die ieder lezer tot nadenken prikkelt.
Dit boek nu bevat ook een hoogst wegwerpend oordeel over het Katholicisme,
waaraan dan toch ten slotte weer omvangrijke concessies gedaan worden, die in het
wezen der zaak aan een verdediging vrij nabij komen.
Mijn bestek gedoogt niet de breede basis van H o u s t o n C h a m b e r l a i n 's
oordeel geheel bloot te leggen. Den sleutel tot de geschiedenis vindt hij in een
rassentheorie die wel op ‘natuurwetenschappelijke’ basis is opgebouwd, maar waarbij
hij toch zooveel mogelijk het ver-

1) Door Prof J.V. d e G r o o t , O.P.: Brunetière en de nieuwe geloofstheorie. (De katholiek
CXIII).
2) H o u s t o n S t e w a r t C h a m b e r l a i n : Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts
2 B. 1898, in 1903 verscheen reeds een 4e druk van het lijvige werk.
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wijt tracht te ontgaan van alleen met physische kenmerken te rekenen en dus
materialistische verklaringen voor te dragen; immers deze theorie die ras van species
onderscheidt en in zoo nauw mogelijke aanraking brengt met het begrip natie, neemt
zooveel historische elementen op als zij eenigszins verdragen kan (p. 277-288). Op
groote en kleine zaken werpt nu deze rassentheorie verrassend licht: op den jodenneus
die eigenlijk geen semietische maar een hethietische neus is, op het diepe verschil
in aanleg, karakter, ideeën tusschen de arische volken en de Semieten. Van de eersten
zijn de Germanen het puikras; merkwaardig is dit begrip wijd genoeg om ook Kelten
en Slaven te ontmoeten. Terwijl nu de Semieten aan willekeur gelooven gaan de
Germanen uit van de idee noodwendigheid, wetmatigheid: zij stellen dus geen grenzen
aan de mechanische wereldverklaring die tegelijk de basis levert voor een
idealistischen godsdienst. Hun rassenaanleg maakt hen reeds tot vijanden der
roomsche kerk, die in de natuur het semietische beginsel van willekeur, in den
godsdienst materialistische elementen invoert. Doch ook meer direct hangt de
beschouwing van het Katholicisme bij onzen schrijver met de rassentheorie samen.
De laatste eeuwen van het romeinsche keizerrijk, dezelfde waarin de katholieke kerk
geboren werd, kenmerkten zich door een volkerenmengsel (Völkerchaos’), waarvan
die kerk blijvend het stempel vertoont. Zij is dus anti-nationaal (p. 680 fgl.), haar
kleven nog aan de ‘Verblendungen des verfallenen Mestizenimperiums’ ja zelfs
‘eingeerbte Wahnvorstellungen der Steinzeit’. Hoe geheel anders de Germaan, die
zelfs menigen edelen trek kan leenen aan een katholiek, gelijk aan den Lombarder
T h o m a s v a n A q u i n o , aan den Engelschman M a n n i n g en aan hedendaagsche
duitsche katholieken gelijk prof. S c h e l l . Allerzonderlingst is de wijze waarop
C h a m b e r l a i n met deze gegevens de geschiedenis der roomsche kerk opbouwt.
Deze is in wezen tegen alle individueele vrijheid gekant, toch heet zij ‘tolerant,
weitherzig, allumfassend’ als men haar maar zekere concessies doet (p. 645). Haar
edelste geesten, mannen die men gewoonlijk onder
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haar voorname vertegenwoordigers telt, zet deze schrijver min of meer buiten haar
gebied: F r a n c i s c u s v a n A s s i s i , A b e l a r d , S t . B e r n a r d , D a n t e , ja zelfs
A u g u s t i n u s zijn mannen die op de consequentie van het roomsche beginsel
schipbreuk leden (‘scheiterten’ p. 613 fgl.). Waarlijk zulke tegenstrijdigheden zijn
niet door de al te goedkoope en leege onderscheiding van Rome en Katholicisme op
te lossen. Ten slotte doet de schrijver drie concessies van wijde strekking. Vooreerst
acht hij het Katholicisme blijvend den godsdienst voor het altijd aanwezige,
onnationale ‘Völkerchaos’. Maar zelfs de Germaan, die prachtmensch, ‘wird sich
noch immer lieber syroägyptischen Mysterien (nml. die der roomsche kerk) in die
Arme werfen, als sich an den faden Salbadereien ethischer Gesellschaften und was
es dergleichen mehr giebt, erbauen.’ En eindelijk, met den vromen katholiek verbindt
den schrijver ‘die Gestalt des Gekreuzigten’, het middelpunt van het Christendom
(p. 647, 645 e.e.)
Doch het zijn niet dergelijke wijdloopige historische beschouwingen die op het
publiek 't meeste vat hebben. De vulgaire smaak grijpt liever naar de ‘onthullingen’
van een pater C h i n i q u i of den ex-jezuïet v o n H o e n s b r o e c h . En ten slotte
zijn het enkele ingewortelde vooroordeelen, die de houding tegenover Rome bepalen,
vooroordeelen die men door geen betoog uitroeien kan. Hoe diep zij wortelen blijkt
wel uit het feit dat zelfs G ö t h e , die toch uit eigen oogen plag te zien, gezegd heeft:
‘den Katholiken ist gar nicht zu trauen.... Bei ihnen sind alle Vorsichtsmassregeln
unnütz. Der päpstliche Stuhl hat Interessen, woran wir nicht denken, und Mittel, sie
im stillen durch zu führen, wovon wir keinen Begriff haben’1). Verbaas u dan nog
dat gij zoo vaak hoort: geen katholiek is te vertrouwen!
Niet veel zwaarder wegen, maar niet minder vast zitten de tegenstrijdige meeningen
die eerst aan Rome onver-

1) Ik vond de citaten, die ik ontleen aan Dr. W. B o d e : Meine Religion, Mein politischer
Glaube, Vertrauliche Reden van G ö t h e , p. 97 bij E c k e r m a n n op de aangegeven data
(7 en 3 April 1829) niet.
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anderlijke strakheid, dan weer een listige veranderlijkheid toeschrijven. Nu is - wat
het eerste betreft - menige katholiek een bondgenoot van den conservatief die niets
leeren en niets vergeten wil; maar ook de meest vluchtige blik op het Katholicisme
der 19e eeuw in Frankrijk, Duitschland, Engeland, Amerika, om nu Italië en Spanje
maar buiten spel te laten, overtuigt ons van den rijkdom van gaven en krachten in
dienst der Kerk aangewend, en van de veelzijdigheid der kerkelijke typen. Niet alleen
collectief heeft de Kerk in het politieke en sociale leven zich doen gelden; ook groote
mannen zijn naar voren getreden: wie N e w m a n 's Apologia pro vita sua of zijn
grammar of assent leest komt onder den invloed van een machtigen geest, wie met
J o s . G ö r r e s kennis maakt wordt geboeid door diens groot vernuft. Allerminst in
de laatst verloopen eeuw gelijkt de Kerk op een stilstaanden poel, of is zij buiten het
gewoel der wereld gebleven. Ook in haar eigen boezem kent zij gisting en strijd.
Maar, zoodra daarvan verluidt, houdt men het voor valschen schijn, gelijk zoodra
zij zich wat smijdig toont tegenover de wereld voor sluipend bedrog. En toch zijn
die trekken zoo weinig listig dat ieder, ook die geheel buiten het leven der Kerk staat,
ze op het oppervlakkigste hooren zeggen kan doorgronden!
Boven allen twijfel staat bij de meeste Protestanten en beschaafden dat Rome de
gevaarlijkste vijand is. Spreekt men van het materialisme der massa, van dreigend
anarchisme, veldwinnend socialisme, dan is het antwoord gereed: Rome is erger, of
wel: van dit alles draagt Rome de schuld. Ook over deze beweringen behoeft men
niet veel woorden te verliezen. Wat ‘erger’ is wordt vooral bepaald door de mate
waarin het gevaar dreigt; en het kan toch niemand, ook al wil men niet toegeven aan
overmatige bekommernis, ontgaan dat de vulkaan der revolutie veel meer spookt en
rookt, dan dat de vlammen der roomsche brandstapels in 't gezicht zijn. De macht
die Rome hier en daar bezit - men spreekt van den duitschen rijksdag en van ons
ministerie - is daarom niet onrustbarend omdat zij een reguleerende, geen
overheerschende is, en een toename waarbij het laatste
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zou te duchten zijn, vrij wel is buitengesloten. Hoe ver echter de demokratische vloed
staat en maatschappij zal ontredderen, weet niemand te zeggen.
Maar men wijst er op dat dit revolutionaire gevaar uit roomsche landen komt; de
Revolutie uit Frankrijk, de anarchistische moordenaars meestal uit Italië; en dat Rome
dit alles dus op zijn kerfstok heeft. Er zijn inderdaad revolutionaire heet- en
warhoofden uit kerkelijke seminaries voortgekomen, gelijk de tegenwoordige
‘premier’ C o m b e s in Frankrijk; maar sedert wanneer zal men een kerk beoordeelen
naar haar afvalligen? Komisch is dat Roomschen en Protestanten elkander hetzelfde
verwijt naar het hoofd slingeren: voor Rome toch ligt de Revolutie in de rechte lijn
der Reformatie.
Zeer zeker betaamt den Protestant wat meer omzichtigheid in zijn beweringen
tegenover Rome. Ik weet wel hoeveel grond er is om den achteruitgang of stilstand
der volken van latijnschen stam aan het Katholicisme te wijten1), en in het
Protestantisme de voorwaarde en den oorsprong te zien der constitutioneele en
maatschappelijke vrijheden. Allerminst wil ik de juistheid dezer beweringen
loochenen; ik meen dat de nieuwe geschiedenis er in hoofdzaak voor pleit. Maar,
waar wij over het heden en de naaste toekomst spreken, kan ik niet de optimistische
voorstelling koesteren dat in de germaansche volken een kern van protestantsch
geloof als levenwekkend en bewarend beginsel krachtig is. Heeft voor meer dan een
halve eeuw A. B a r b i e r Parijs vervloekt in zijn Iambes, die ‘cuve infernale’ waarvan
hij zeide
‘et les saints monuments ne restent dans ces lieux
que pour dire: autrefois il y avait des Dieux’,

heden ligt waarlijk het moderne Babel niet alleen aan de Seine, en als er één
godsdienstlooze, heidensche stad is in Europa, dan heet zij wel Berlijn.
Waarvoor wij Protestanten het meest op onze hoede

1) Onder vele andere geschriften denk ik aan de veel verspreide bladzijden van E m . d e
L a v e l e y e : De l'avenir des peuples catholiques (in oorspronkelijken vorm in de Revue de
Belgique 1875).
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behooren te zijn? Hiervoor dat wij tegen Rome geen wapenen hanteeren die ons zelf
mede wonden. Dit geldt in meer dan één opzicht. Ook het Protestantisme heeft uit
beginsel vervolgd, gelijk het aan den gruwelijken heksenwaan mede schuldig is, en
waarlijk niet geneigd is geweest nieuwe ontdekkingen, b.v. die van C o p e r n i c u s ,
te aanvaarden. Gelijk roomsche zoo worden ook protestantsche landen door ongeloof
en revolutie ondermijnd, en ziet het Protestantisme zich op breede schaal de
volksmassa's en de scharen der beschaafden ontglippen. In dit alles kan men pleiten
op een ‘meer’ of ‘minder’; het springt in het oog hoe weinig afdoende dit is.
Bovenal acht ik het evenwel kortzichtig wanneer Protestanten hun bondgenooten
zien in hen die in Rome eigenlijk het Christendom zelf bestrijden. Dan wreekt zich
de verblinding van den hartstocht die zegt: eerst en vooral tegen Rome. Ik zie hier
een ernstige oorzaak van verzwakking van het Protestantisme. Men speurt overal
den roomschen vijand, ook in eigen boezem; en om maar geen gemeenschappelijk
terrein met Rome te hebben verwijdert men stuk voor stuk, ook wel wat tot het wezen
van 't Christendom, ja van godsdienstig geloof behoort. Laat het waar zijn dat er in
het hechten aan ‘de kerk’ nog vrij wat roomsche zuurdeesem is; daarom behoeft men
nog niet tot het uiterste van individualisme te vervallen. De protestantsche dogmatiek,
zoo wil men, is een verflauwde afdruk der roomsche; voortgezette hervorming moet
ons er van bevrijden. Meent men althans in de eigenaardige typen van protestantsche
vroomheid een zelfstandig karakter te vinden: R i t s c h l tracht ons te overtuigen dat
het Piëtisme in al zijn vormen historisch en in wezen afkomstig is van de roomsche
mystiek, vooral uit de kringen der franciskaansche minderbroeders. Zoo wordt de
Protestant uit de eene positie na de andere verjaagd. Wat rest hem dan te erkennen
dat hij een halve vrijdenker is, die ten spoedigste deze halfheid moet afleggen? Zoo
heilloos werkt de blinde polemiek tegen Rome.
Ik bedoel allerminst te zeggen dat de tegenstelling tusschen Rome en het
Protestantisme verouderd is; alleen
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dat zij van den aard en de voorwaarden van dien strijd geen besef hebben die meenen
dat hij met enkele machtspreuken is beslist. Er is een diepgaand verschil in opvatting
van het Christendom, ook in zijn verhouding tot de wereld, tusschen de beide
confessies. Hier is het mij niet te doen om een bijdrage van protestantsche polemiek
te leveren. Ik tracht de houding van het Katholicisme tegenover de moderne
beschaving na te gaan, en moest beginnen met uit den weg te ruimen die
gedachtelooze beweringen, wier herhaling meer zwakheid verraadt dan kracht. Neen,
het katholieke geloof is niet louter versleten bijgeloof; het heeft nog iets in de wereld
te beteekenen. Daarvan willen wij enkele getuigenissen vernemen.

II.
‘Es ist Zeit dass die Katholieken nicht rückwärts sondern vorwärts schauen’: dit
woord door den voor twee jaar overledenen, bekenden freiburgschen kerkhistoricus
F.X. K r a u s van een franschen abt overgenomen, drukt de stemming uit van een
aantal mannen die voor het Katholicisme de wegen der toekomst willen banen. Onder
hen is bijzonder op den voorgrond getreden de toenmalige hoogleeraar te Weenen
A. E h r h a r d t wiens boek der Katholizismus und das zwanzigste Jahrhundert binnen
het jaar reeds zijn twaalfde uitgaaf beleefde: een litterair succes dat aan het
aangelegene van het onderwerp, maar vooral aan den boeienden schrijftrant en aan
de handige groepeering der stof te danken is.
De vraag waarover E h r h a r d t handelt, is de verhouding van het Katholicisme
tot de moderne beschaving. Maar wij hebben ⅔ van het boek gelezen eer wij aan
deze vraag toekomen: uitgewerkte historische overzichten bereiden den weg tot haar
oplossing. Hierbij is het den schrijver niet alleen te doen om de voortreffelijkheid
der Kerk in het verleden te roemen, integendeel hij legt bijzonder nadruk op den
vooruitgang in de geschiedenis (p. 49 flg. 307), miskent niet dat die groei ook van
het Katholicisme
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met allerlei gebrekkigs gepaard gaat (p. 62, 201) veroordeelt b.v. den wereldschen
zin der renaissance-pausen, schoon zacht en met voorbehoud (p. 79, 89), wil het
wezen der Kerk niet volstrekt aan haar historisch verleden, allerminst aan haar
middeneeuwschen vorm binden (p. 338-343, 348), verklaart allerlei verschijnselen
uit den tijdgeest, vergoelijkend, of als relatief in de toen gegeven omstandigheden
de beste: zoo de inquisitie, het proces van Galileï (p. 171, 33, 47, 135, 151, 178, 273,
309, 318), ook de wereldlijke heerschappij van den paus, welker ontrooving in 1870
wel een onrecht, maar toch niet een levensquestie voor de kerk was (p. 279-282),
zoo zelfs het centraliseeren van het gezag in den paus, gelijk het dogma der
onfeilbaarheid dit voltrokken heeft, een door den nood der tijden dringend geboden
concentratie van kracht, een krijgsbeweging noodig tegenover ‘dem wachsenden
Ansturme der modernen Ideeën’ (p. 250), daarom geheel te aanvaarden, al is op
zichzelf een kerkbestuur ook met andere, meer episkopale, regeling minstens even
‘katholiek’. Zoo aanvaardt E h r h a r d t het verleden der Kerk, maar als een historisch
verleden. Toch heeft het Christendom, waarvan het Katholicisme de eenig ware,
volle belichaming is, volstrekte waarde en blijvende geldigheid (p. 116, 354).
Tegenover het Protestantisme zullen wij hier wel nauwelijks een billijk oordeel
verwachten. De toon waarop E h r h a r d t er over spreekt wisselt nog al. Extreem
subjectivisme en negatie: ziedaar de verwijten die telkens terugkeeren. Het
Protestantisme leeft eigenlijk van anti-Katholicisme (p. 145), het kan geen vasten
grond vinden. Tegenover de katholieke, universeele kerk (p. 123) maken die
eindelooze ‘variations de la religion protestante’ zooals B o s s u e t ze noemde, een
pover figuur. Dan keert de beschuldiging van zedelijke laksheid - ook al eene die
over en weer wordt geslingerd - terug, (p. 105, 113, 127) daarbij die van dorheid:
het Protestantisme zou geen bloei van geloofsleven hebben voortgebracht (p. 117
waartegen echter p. 126). In de 19e eeuw, terwijl het Katholicisme tegenover de
wereld pal bleef staan, heeft het Protestantisme zich vrij-
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wel in de tijdstroomingen opgelost (p. 226 flg); met welke bewering zonderling strijdt
wat wij lezen van een zegetocht voor het Protestantisme zoowel in Frankrijk als in
Oostenrijk op handen (p. 124), gelijk ook de klacht over het onnoodig verbreeden
der kloof tusschen Katholieken en Protestanten (p. 248 flg.).
Dit alles heeft ons nu voor de vraag geplaatst naar de verhouding tusschen
Katholicisme en moderne beschaving, een vraag die bij het steeds feller worden der
botsingen wel een brandende mag heeten, en welke de 20ste eeuw zal moeten oplossen
(p. 353). Toch is de tegenstelling niet volstrekt (p. 303, 357); immers niet de ware
behoeften der hedendaagsche menschheid, maar haar verkeerde uiting en valsche
bevrediging, het anti-katholieke, anti-christelijke, anti-religieuze in de moderne
ideeën brengt het conflict voort. Maar deze richtingen zijn met wezenlijke beschaving,
met ware menschelijke behoeften niet minder in strijd dan met de katholieke kerk,
die zich tegen geen wettige levensuiting verzet, allerminst tegen beschaving en
vooruitgang. Zij is een conservatieve macht alleen in zooverre het godsdienstige
leven iets stabiels heeft; niet minder draagt zij een beginsel van vooruitgang in zich
(p. 327 flg.). Zoo legt niet zij der moderne ontwikkeling steenen in den weg; het zijn
de afdwalingen der nieuwere richtingen die tegen haar storm loopen. Met het stuk
middeneeuwen dat zij nog met zich sleept staat en valt de Kerk niet (p. 380), zij is
volkomen berekend in een vruchtbare en zegenrijke verhouding te treden tot de
moderne kultuur (p. 338, 343), mits deze zich bezinne en erkenne dat haar wezenlijk
belang medebrengt te verwijderen wat zoowel met ware beschaving als met het
Katholicisme strijdt (p. 355).
Het is duidelijk uit dit overzicht in welke bijzondere ‘Aufgaben’ de algemeene
‘Missionspflicht’ der Kerk zich splitst (p. 378-433). Wat van de middeneeuwen
storend nawerkt en niet tot het wezen der Kerk behoort, late zij los. De rechtmatige
behoeften van onzen tijd: innerlijke, individueele, nationale toone de Kerk te begrijpen
en te kunnen vervullen. Op elk gebied, vooral in wetenschap
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en kunst, blijke de deugd van het katholieke geloof. Behalve in eigen universiteiten
(b.v. te Salzburg), handhave de Kerk haar positie ook aan de groote hoogescholen,
naast vertegenwoordigers van andere levensrichtingen. In de beeldende kunsten is
het Katholicisme nooit achterlijk en wordt zijn waarde ook steeds meer erkend (p.
424 flg.); in de litteratuur mist E h r h a r d t nog zeer katholieke talenten, gelijk wij
begrijpen daar zijn gezichtskring bijna geheel tot Duitschland beperkt is.
Dat deze oproeping tot krachtige inspanning bij de Katholieken weerklank vindt,
spreekt van zelf. Maar dat de historische beschouwingen, die er bij E h r h a r d t aan
ten grondslag liggen, tegenspraak wekken is even natuurlijk. Toch zie ik niet in dat
de polemiek zoo giftig en hatelijk behoefde te zijn, als zij geweest is. In aanval en
verweer laat men de goede trouw der tegenstanders niet ongemoeid. E h r h a r d t
zelf blijft daarbij in vinnigheid niet achter, het boekdeel waarin hij zijn tegenstanders
te woord staat1) geeft een lagen dunk van katholieke polemiek. Hij beklaagt zich
voortdurend over opzettelijk of onwillekeurig misverstand: gij zegt dat ik gezegd
heb wat ik niet gezegd heb: ziedaar het onverkwikkelijke refrein van zijn repliek.
Intusschen is hij aan dit misverstand niet onschuldig. Juist wat het litterair succes
van zijn boek had verzekerd: de schittering der overzichten, bracht zekere vaagheid,
ook wel tegenstrijdigheid van beweringen mede, die aan strenger geoefende geesten
niet ontging. Zoo dichten de tegenstanders hem, niet buiten zijn eigen schuld,
bedoelingen toe, die stellig de zijne niet waren.
Intusschen van dezen strijd onder Katholieken onderling gaat ons de toon en vorm
niet aan. Ik wil van het boek, waarvan ik zoo even den gang vluchtig mededeelde,

1) Liberaler Katholizismus? Ein Wort an meine Kritiker (1902). Hier te lande is het werk van
E h r h a r d t besproken door prof. J.M.L. K e u l l e r Dr. Ehrhardt over het Katholicisme in
de twintigste eeuw in de Katholiek CXXIII Januari, Maart: artikels die zeer gunstig zich
onderscheiden van verreweg 't meeste wat in Duitschland over deze questie geschreven werd.
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enkele bijzonderheden kritisch toelichten, ook in verband met de daarover gevoerde
polemiek.
Ik begin echter met den vinger te leggen bij een stelling waaromtrent onder
Katholieken geen verschil van gevoelen bestaat; ja, ook wij Protestanten erkennen
de groote verdiensten der Kerk voor de opvoeding en vorming der christelijke volken.
Wanneer die kerk nu in botsing komt met de nieuwere beschaving dan kunnen wij
ons den rechtmatigen trots begrijpen waarmede de Katholiek er aan herinnert dat
zijn kerk die beschaving heeft voortgebracht en gevoedsterd, en vraagt: zou ons
Christendom dan nu onmachtig blijken op nieuw leiding en voedsel te geven? Ik wil
deze vraag niet kortweg ontkennend beantwoorden, maar moet er toch op wijzen dat
de gevallen niet gelijk staan. Bij het begin der middeneeuwen waren de europeesche
volken in barbaarschen toestand, en bracht de Kerk hun niet alleen christelijke
prediking maar ook het erfgoed der oude, klassieke beschaving. Zij vervulde dus
toen een kultuurmissie, gelijk aan die welke de Islam nu nog onder stammen van
Afrika heeft. In onze moderne wereld ligt de zaak geheel anders. Laat de
beschuldiging dat de Kerk achter is gebleven voor een deel onverdiend zijn, laat men
zelfs achten dat tegenover de verfijnde barbaarschheid van modern naturalisme zij
echter leven brengt; het is toch zeker dat zij uitwendig geen hooger beschaving
vertegenwoordigt, ja dat zij zelve gevoelt al haar krachten te moeten inspannen om
gelijken tred te houden met de kinderen dezer eeuw. De vragen en eischen, die
tegenwoordig in de wereld verluiden, zijn niet uit de katholieke levenssfeer
voortgekomen; het Katholicisme moet ze eerst leeren verstaan. Dat hij dit gevoelt is
de sterke zijde van E h r h a r d t , dat hij aan dien eisch wil voldoen strekt hem tot eer;
maar dan beteekent het beroep op wat de Kerk in vervlogen eeuwen onder geheel
ongelijksoortige omstandigheden heeft vermocht niet veel.
Zoowel Katholieken die hem aanvallen, als Protestanten die hem prijzen, miskennen
de bedoeling van E h r h a r d t wanneer zij hem, een ‘liberalen katholiek’ noemen, 't
geen
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hij allerminst wezen wil, of wanneer zij hem toedichten een ‘Reform’ te willen
prediken. Dit wil hij niet; sterk houdt hij aan het geheele, volle, echte Katholicisme
vast: hij bestrijdt evenmin de middeneeuwsche scolastiek als de Jezuïeten-orde; wij
zagen dat hij ook de nieuwste ultramontaansche ontwikkeling met het
onfeilbaarheidsdogma aanvaardt. Hij is zelfs bereid dit alles te verdedigen, en kijkt
er dus vreemd van op wanneer men hem afbrekenden toeleg te laste legt. Maar, hij
verstaat dit alles historisch; en zulk een historische, dus relatieve beschouwing dulden
velen niet. Zeker is zij veel minder eenvoudig en minder onschuldig dan E h r h a r d t
vermoedt. Hij zelf kan niet meenen dat voor het roomsche geloof al het historisch
gewordene bijkomstig is; toch zet hij zich met een vrij luchtig hart aan het besnoeien
der middeneeuwsche vormen, en weet een aantal trekken op te sommen die niet tot
het wezen der Kerk behooren (p. 339 flgg.). Dit zijn werkelijk questies die vrij wat
meer in hebben. Daar staan de verdedigers met hun Roma intangibile ook in haar
historisch verleden. Dezelfde bisschop van Rottenburg, die met een bezwaard hart
het verlof had gegeven om E h r h a r d t 's boek te drukken, dondert in een wijd
verspreid geschriftje, door kardinaal R a m p o l l a namens den paus geprezen, tegen
die subjectivistische, relativistische opvattingen die alle zekerheid der scolastieke
wetenschap losmaken. Wil men ‘Reform’, men hervorme het leven, het karakter
door boete, kloostergeloften; dogma, zedewet, organisatie blijven onveranderlijk1).
Men denke niet gering over de strekking hiervan. Is een kerkelijk dogma absolute
waarheid, dan deelen ook de woorden waarin het is uitgedrukt, de begrippen waaruit
het bestaat in dit volstrekte karakter. Een der beste duitsche bestrijders van
E h r h a r d t schuwt deze gevolgtrekking niet. Indien het kerkelijk dogma der triniteit
‘één natuur in drie personen’ onwrikbaar vaststaat, dan mag dit niet weer wankel
gemaakt worden door philosophischen twijfel omtrent de begrippen persoon en
natuur,

1) P.W. v o n K e p p l e r : Wahre und falsche Reform (1903).
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m.a.w. dan is ook de geheele dogmatische en scolastische terminologie te aanvaarden,
niet te onderzoeken of historisch te duiden1). Hier ligt een groote questie; ik sta in
twijfel of E h r h a r d t haar niet aandurft of haar niet gezien heeft; ik vermoed het
laatste. Prof. K e u l l e r spreekt er zeer juist over waar hij zegt: ‘E h r h a r d t , die
schrijft in een tijd, hoog ingenomen met evolutie en wordingsgeschiedenis, en die
herhaaldelijk, hoewel op ander gebied, het relatief karakter doet uitkomen van alles,
wat slechts historisch is en op bloot historische wijze ontstond, mocht wel nader
omschreven hebben, welke de bevoegdheid is der historie ten opzichte van het
dogma’2). Ziedaar het geschil. De tegenstanders van E h r h a r d t gevoelen te recht
dat men de zifting van het wezenlijke en bijkomstige in de Kerk niet aan de
individueele geleerden kan overlaten; E h r h a r d t die zulk een zifting beproeft meent
daarbij geheel te goeder trouw zuiver katholiek te blijven, ja der Kerk een belangrijken
dienst te bewijzen.
De lezer wane nu niet dat 'tgeen wij hier bespreken voor den Protestant van minder
belang is dan voor den Katholiek. Het is waar dat de Protestant zich niet aan een
historische, kerkelijke traditie gebonden acht. Maar de vraag, in hoever de waarheid
schade lijdt bij het inzicht in haar historisch ontstaan, dringt zich aan ons even sterk
op als aan de Katholieken; wij stellen haar misschien minder met het oog op de kerken dogmengeschiedenis, meer ten aanzien van het oudste Christendom en de
openbaring, waarvan het Nieuwe Testament de oorkonde is. Sluiten historische
openbaring en volstrekt karakter elkander niet uit? Deze vraag houdt ook den
Protestant bezig, zoo vaak hij peinst over een mysterie als dat van ‘het woord is
vleesch geworden’. Vooral in Duitschland wordt zij tegenwoordig met klem gesteld3).

1) Zoo M. G l o s s n e r : Katholizismus und moderne Kultur p. 71 (1902, het geschrift verscheer
eerst in korter vorm in C o m m e r s ' Jahrbuch für Philosophie und speculative Theologie
XVI, 4).
2) De Katholiek t.a.p. Maart 1903 p. 249.
3) Ik zinspeel hier op al wat sedert de verschijning van het geschrift van prof. E. T r o e l t s c h .
Die Absolutheit des Christenthums und die Religionsgeschichte (1902) over deze vraag is
gesproken en geschreven.
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Zoo is dan de ‘questie-E h r h a r d t ’ eene die veel wijder omvang heeft dan het
oppervlakkig schijnt. Dat hijzelf zoo weinig voldoet, ligt vooral aan een
kortzichtigheid die zich wreekt. Blijkens zijn Vo r w o r t toch laat hij geheel daar
de ‘innerreligiöse Aufgabe welche die katholische Kirche dem modernen Unglauben
gegenüber zu erfüllen hat’ en bepaalt zich tot haar ‘Stellung im abendländischen
Kulturleben’. Ziet hij dan niet dat die ‘Stellung’ grootendeels afhangt van kracht en
vermogen om ‘innerreligiös’ de ware kultuurelementen op te nemen, te doordringen,
te vernieuwen? E h r h a r d t is de apologeet die betoogt dat de kerk dit en dat doen
kan; hij vergeet dat het eenige bewijs daarvan is dat zij het doet; en dit bewijs is
innerlijk, dat van leven. Daarom blijven de meeste raadgevingen zoo onprofijtelijk.
Laat nu in dezen het Katholicisme - gelijk trouwens ook het Protestantisme - zijn
geloof uit zijn werken toonen. Het moet blijken of het Katholicisme, dat door
T h o m a s v a n A q u i n o de grieksche philosophie heeft ingelijfd, A r i s t o t e l e s
heeft ‘gedoopt’, dit ook vermag met de nieuwere beschaving. Zal zij weer een systeem
weten op te bouwen, gelijk de Summa van den doctor Angelicus? Of zou de moderne
beschaving daarvoor geen bouwstoffen leveren, zou het ‘er niet aan zitten’?1) Wij
kunnen alleen zeggen dat ook die studiën waarin het katholieke denken het meest
kennis neemt van de nieuwere wijsbegeerte, nog meer kritisch dan positief opbouwend
zijn2).
Er is een punt waarin E h r h a r d t , vooral bij zijn polemiek, toch het terrein betreedt
dat hij zegt te zullen vermijden, het ‘innerreligiöse’. Ik bedoel wanneer hij bij
herhaling pleit voor het recht van verschillende opvattingen naast elkander in den
boezem der kerk. Het treft ons dat hij het Katholicisme vrijer, verzoenlijker,
onpartijdiger noemt dan het Protestantisme (p. 337, 361). Welnu

1) K e u l l e r t.a.p. p. 259.
2) Ik denk aan de studiën van prof. J.V. de G r o o t O.P. over H e r b . S p e n c e r , B a l f o u r ,
N e w m a n , B r u n e t i è r e , d u B o i s -R e y m o n d , in de Katholiek.
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laat ons bedenken dat wij ook hier billijk moeten oordeelen. Het hoofdstuk over de
verdraagzaamheid in de katholieke kerk is niet met een enkele ontkenning te schrijven.
Rome oefent tucht en censuur op allerlei gebied; maar het is toch zeker dat binnen
de kerk verschillende richtingen geduld worden1), en ook tegenover de wereld is
Rome soms plooibaarder dan strakke, protestantsche orthodoxie. Wijst men op de
onfeilbare kerk, of den onfeilbaren paus die aan alle tegenspraak een einde maakt,
dan dient men daarbij toch te letten op het betrekkelijk schaarsche van zulke
beslissende uitspraken. Men kan waarlijk niet zeggen dat in de ruim 30 jaren de
pauselijke stoel van zijn onfeilbaarheid veel gebruik heeft gemaakt.
Wij moeten evenwel bij het bespreken der poging van E h r h a r d t niet slechts
zijn beschouwing van het Katholicisme, maar ook die van de moderne beschaving
toelichten. Immers hij wil deze twee tot elkander brengen; en dit ‘bijleggen’ van den
strijd zal hierin bestaan, dat bij de zelfbezinning der modernen blijke dat de Kerk
bezit wat hun wettig begeeren is. Want beide zijn voor E h r h a r d t vaststaande,
gegeven grootheden: de kerkelijke waarheid, de moderne beschaving. Zagen wij nu
dat de wijze waarop hij met zijn eigen kerk omspringt al niet boven bedenking
verheven is, nog minder bevredigt zijn voorstelling van de ‘moderne Kultur’. Wij
hoorden reeds die vage woorden: innerlijkheid, individualiteit, nationalisme; wat er
achter zit en hoe zij bepaald zijn vernamen wij niet. Zelfs de flauwste poging om
wijsgeerige denkbeelden en hun invloed op de geesten te toetsen ontbreekt. H e g e l
en K a n t worden ter loops genoemd; ook G ö t h e en B i s m a r c k . Over geen dezer
mannen wordt iets te berde gebracht dat eenig hout snijdt. Zoo krijgen wij in 't geheel
geen begrip van wat volgens den schrijver in de wereld

1) Hierop wijst ook prof. v.d. W y c k in ‘Onze Eeuw’ Dec. 1902 p. 966 waar hij, naar aanleiding
van een geschrift van prof. I s . Vo g e l s S.J. het rationalisme der Thomisten (ook prof. d e
G r o o t ) plaatst tegenover de richting o.a. van Hofrath P e r n t e r die aan de eischen van
het gemoed breeder plaats inruimt.
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antigoddelijk is en van wat naar God uitgaat. Soms, waar de verzoening zoo
gemakkelijk wordt voorgesteld, komt de vraag bij ons op of deze Katholiek de diepe
tegenstelling van A u g u s t i n u s tusschen den godsstaat en het wereldrijk uit het
oog heeft verloren. Stellig wil hij, de getrouwe zoon zijner kerk, dit toch niet. Maar
de ijver om de wereld te winnen sleept hem mede tot concessies, die kloeker denken
wraken moet.
Scherper en meer beperkt tot de verhouding van geloof en wetenschap is het
onderwerp van E h r h a r d t ook door anderen ter hand genomen. Met een geschrift
van Prof. P e r n t e r , den natuurkundige die het terrein der wetenschap en dat der
openbaring tracht af te bakenen, hebben onze lezers reeds kennis gemaakt1). Van
bijzonder belang is een boekje waarin Prof. S c h e l l het katholicisme als ‘Princip
des Fortschritts’ behandelt2). Beide geleerden gaan uit van den achterstand der
Katholieken in de beoefening der wetenschap; beiden bedoelen een luide vermaning
tot de katholieke jongelingschap te richten alle krachten in te spannen. Want het
Katholicisme zelf brengt geen domperigheid en lichtschuwheid mede: het moet
behoud en vooruitgang, die twee ‘halve waarheden’ met elkander verbinden (S c h e l l
p. 67, 69), het sluit den vrede tusschen rede en geloof, onderzoek en openbaring (p.
59), het eischt die ware vrijheid van het denken dat alleen aan de waarheid gebonden
is (p. 51). Zoo ligt de inferioriteit der Katholieken in de geleerde carrière volstrekt
niet in het wezen der zaak3).
Tweeledig is de houding van Protestanten tegenover dergelijke uitingen: zij juichen
ze toe als ‘liberaal’, waar-

1) ‘Vrij onderzoek en katholieke wetenschap’, in 't hollandsch vertaald door Dr. M a c E l i o t
1902, aangekondigd in ‘Onze Eeuw’ September 1902 p. 458.
2) H e r m . S c h e l l : Der Katholicismus als Princip des Fortschritts 7e aufl. 1899.
3) Te onzent schreef Dr. M.A.P.C. P o e l h e k k e Het te-kort der katholieken in de wetenschap
(1900), waarover men ook zie de recensie in de Katholiek CXVII p. 297-306.
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heidslievend; of zij huldigen de radicale opvatting dat wie eenmaal katholiek is liefst
ook het zwartste bijgeloof voor zijn rekening moet nemen. Welnu, ik acht dat de
zaak niet zoo gemakkelijk door een gevoelsuitspraak in een dezer beide richtingen
uit te maken is.
Het schijnt volkomen waar, dat een wetenschap die zich alleen door ervaring en
rede laat leiden vroeg of laat in onverzoenlijken strijd komt met het beginsel van het
onfeilbare leergezag1). Maar daartegenover kunnen de Thomisten zich altijd beroepen
op het stelsel van hun meester, als gelijkwaardig met de grootste, wijsgeerige
systemen. Lijdt het er onder dat het aan de openbaring grondslag en stof ontleent?
Maar het is immers een illusie te meenen dat eenig stelsel zonder vooropgevatte
meeningen wordt opgebouwd. Het verschil blijft niet te min groot tusschen een
wetenschap die den inhoud der openbaring in systeem brengt en daarop voortbouwt,
en eene die telkens op nieuw de grondslagen van alle kennis onderzoekt en de eerste
beginselen navorscht. Mag men aan de eerste den naam van wetenschap ontzeggen?
Volgt uit het feit dat de twee elkander slechts zelden ontmoeten ook dat zij elkander
uitsluiten? Ware dit zoo, dan zou de gemakkelijke oplossing van E h r h a r d t wel
een illusie blijken. Toch acht ik niet dat alle aanrakingspunten tusschen moderne
beschaving en katholiek geloof vervallen. Ik denk aan een bewering van R u d
E u c k e n , dien men toch waarlijk allerminst zal verdenken van te katholiseeren, en
die aan de opvatting welke hij aan den naam van Augustinus vasthecht een
allerbelangrijkste rol aanwijst in het geestelijk leven van onzen tijd2). En deze opvatting
wordt toch mede door de katholieke kerk op eigenaardige wijze voorgestaan.

1) Zoo F r . P a u l s e n in Philosophia militans (1901) tegenover een soortgelijke poging als
de boven aangehaalde van v o n H e r t l i n g : Das Princip des Katholizismus und die
Wissenschaft.
2) Grundbegriffe der Gegenwart (waarvan eerlang een nieuw bewerkte druk het licht zal zien):
immanenz-transcendenz, das religiöse Problem.
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III.
Het mogen in den grond dezelfde vragen zijn; zij doen zich geheel anders voor in de
uiteenzettingen van professoren, dan in het leven der volken, of in het gewoel der
partijen op het staatstooneel. Om dit waar te nemen richten wij onzen blik op
Frankrijk, waar het Katholicisme in de 19e eeuw een aantal schitterende
woordvoerders heeft gehad, ruim zooveel als elders invloed geoefend op, en ondergaan
van het politieke en openbare leven.
Wanneer wij in Frankrijk van een verbond tusschen Katholicisme en liberalisme
spraken dan doelen wij niet op dogmatische of kerkelijke theorieën, maar op de
vriendelijke houding van vele Katholieken tegenover de liberale partij in den staat
en de vrije ontwikkeling der maatschappij. In het begin der 19e eeuw was dit anders;
toen predikten de krachtige stemmen van J o s . d e M a i s t r e en de B o n a l d sterk
reactie. Ook C h a t e a u b r i a n d , die de schoonheid der kerkelijke denkbeelden en
gestalten weer deed gevoelen, kan men niet in dit verband noemen. Maar onder de
Julimonarchie stonden redenaars en publicisten op die het Katholicisme in de
atmosfeer der vrijheid wilden doen tieren, wier leus was het woord van hun aanvoerder
L a m e n n a i s : ‘on tremble devant le libéralisme; catholicisez-le, et la société
renaîtra’, die ijverden voor het ideaal, later door C a v o u r in anderen zin
overgenomen, van ‘de vrije kerk in den vrijen staat’. Groot door geboorte of talent
waren deze mannen, de graaf d e M o n t a l e m b e r t , de dominikaan L a c o r d a i r e
wiens welsprekendheid in de Notre-Dame groote scharen boeide, later de minister
d e F a l l o u x en de bisschop D u p a n l o u p : allerminst vrijdenkers, integendeel
trouwe zonen der kerk tot hun einde, behalve L a m e n n a i s , die gedreven door zijn
hartstochtelijke, in alles de uitersten zoekende natuur, de zaak die hij zoo warm had
voorgestaan niet alleen schaadde, maar ook ten slotte verliet1).

1) Een schitterende karakteristiek van L a m e n n a i s geeft A n . L e r o y -B e a u l i e u : Les
catholiques libéraux. L'église et le libéralisme de 1830 à nos jours (1885) p. 85, een werkje
dat ik in de volgende bladzijden nogal eens gebruik. Over L a m e n n a i s kan men met
vrucht lezen E. F a g u e t : Politiques et moralistes du 19e siècle II p. 83-132.
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Van de laatste jaren der Bourbons af zijn het deze mannen geweest die voor het
Katholicisme invloed op de geesten in Frankrijk hebben gered, door het los te maken
van den ouden, in de gemoederen geoordeelden stand van zaken, en het met warmte
het ideaal der vrijheid te doen omhelzen. Zij bedoelden volstrekt niet het Katholicisme
te knotten, zich tegen Rome te kanten, zelfs niet zich op de oude gallikaansche lijn
te bewegen: zij wilden alleen doen uitkomen dat de behoeften van den tijd door de
Kerk verstaan, zijn idealen door het geloof verwezenlijkt werden. Als wij deze
bladzijde der geschiedenis van voor 70 jaren opslaan, is het in sommige opzichten
alsof wij over het heden spreken. Men dacht dat de katholieke kerk ‘promeneuse
lente et fatiguée’ den snellen loop der tijden niet volgde, en keek al eens om hoe ver
zij wel was achtergebleven: toen plotseling ‘très en avant, tellement en avant que le
“libéralisme” du siècle se demanda s'il y pourrait jamais atteindre, on vit reparaître
l'antique promeneuse: n'ayant jamais couru après les faveurs du siècle, elle se trouvait
l'avoir devancé. Et, grâce à elle, malgré les catastrophes d'hier, malgré celles peut-être
de demain, la croyance au progrès est demeurée sauve. Nous nous flattions de cette
croyance comme d'une nouveauté. l'Église, depuis longtemps, l'avait consacrée, elle
en avait, sous le nom d'espérance, fait une vertu; et, de cette vertu, elle fera toujours
un devoir’1). Deze woorden zijn in 1901 geschreven met het oog op de houding van
L e o XIII; zij hadden 70 jaren vroeger in L a m e n n a i s ' blad l'Avenir kunnen staan.
Wij moeten er nog eens allen nadruk op leggen dat het liberalisme dezer
Katholieken alleen in politieken zin bedoeld was, en dat voor 't overige L a c o r d a i r e ,
M o n t a l e m b e r t en anderen ‘ultramontanen’ waren, volstrekt

1) Het zijn de slotwoorden der tweede serie van G. G o y a u , Autour du catholicisme social.
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geen theologische of kerkelijke nieuwigheden leerden, maar alleen de vrije
ontwikkeling der burgerlijke maatschappij voor de meest dienstige hielden in 't belang
der Kerk. Doch ook dit ontmoette tegenstand. De pauselijke stoel veroordeelde in
1832 de voornaamste meeningen van L a m e n n a i s , evenwel zonder hem te noemen
of af te snijden, en zelfs niet uit eigen beweging, maar alleen omdat de doldriftige
man der Curie tegen haar zin een beslissing had afgedwongen. De bul mirari vos
van G r e g o r i u s X V I bewees echter dat men te Rome nog niet het verbond met
de nieuwere maatschappij aanvaardde. En in den loop van het pontificaat van P i u s
I X scheen de reactie zonder eenig tegenwicht aan het woord. Men behoeft de
Encycliek van 1864 met den daaraan gehechten Syllabus, die onder de verworpen
ketterijen ook de vrijheid van drukpers en de vrijheid van godsdienst veroordeelt,
slechts te noemen om de voorstelling te wekken, dat de geheele ontwikkeling der
nieuwere maatschappij door de kerk gevloekt wordt. Toen echter de bekende bisschop
van Orleans, D u p a n l o u p , die met aller weten tot de leiders der ‘liberale
katholieken’ behoorde, van den Syllabus een uiterst gematigde, verzachtende
uitlegging had gegeven, betuigden niet alleen vele prelaten hem hun instemming,
onder hen ook kardinaal P e c c i (de tegenwoordige paus L e o X I I I ), maar gaf
P i u s I X zelf hem door een breve zijn goedkeuring te kennen. L. Ve u i l l o t mocht
in zijn Univers donderen tegen elke verzwakking van 's pausen woord en elken vrede
met de nieuwere maatschappij, te Rome was men dan toch niet van zins buiten de
hierarchie om zich door de dagbladpers te laten leiden. Niet ten onrechte is van de
banbliksems van het Vaticaan gezegd dat zij ‘n'atteignaient pas la sphère politique
positive, qu'elles éclataient dans la haute et sereine région des idées théoriques’1).
Rome heeft den band met de politiek liberalen niet verscheurd; voor en na den
Syllabus, na als voor het concilie van 1870 blijven de Katholieken inderdaad een
groote mate

1) A n . L e r o y -B e a u l i e u p. 106, 270.
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van vrijheid behouden in hun politieke meening en gedragslijn. Zoo komt het dat er
continuïteit kan bestaan in het beleid van een zoo reactionairen kerkvoogd als P i u s
I X en van den ‘socialistischen’ paus L e o X I I I , den paus der Encyclieken van
1878, 1891, 1901, waarvan de middelste, de bekende bul rerum novarum over het
arbeidersvraagstuk handelt1).
In dit gaan tot de schare zijn noch de geest van christelijke barmhartigheid, noch
het open oog voor de politieke beteekenis der sociale beweging nieuw en
onvoorbereid. Het Christendom heeft van ouds de kleinen en armen leeren liefhebben,
en al moet men der katholieke kerk verwijten dat zij, meer dan christelijk is, macht
en rijkdom heeft gezocht, in haar heiligen vereert zij het meest de werken der
barmhartigheid door hen verricht. Doch dit is iets anders dan sociale actie. Deze nu
werd der Kerk ook in de 19e eeuw telkens aanbevolen, o.a. door L a m e n n a i s die,
toen hij met zijn vurigen ijver op verzet stuitte, Rome den rug toekeerde en in zijn
Paroles d'un croyant als zuiver demokraat buiten de Kerk optrad. Dat het evenwel
ook mogelijk was in haar boezem te blijven, terwijl men zich aan de nooden der
samenleving wijdde, had kardinaal M a n n i n g bewezen. Het doorbreken en
doorwerken van zulke overtuigingen nu werd tegengehouden, toen na 1848 de Curie
steeds meer zich in de armen der reactie wierp. Maar L e o X I I I knoopt niet slechts
aan een oud-christelijke traditie van alle tijden, maar ook aan bewegingen der 19e
eeuw binnen het Katholicisme aan.
Ik acht het dus geheel verkeerd in de houding van den tegenwoordigen paus slechts
politieke slimheid te zien, of zelfs de oprechtheid er van in twijfel te trekken. Er is
niets dat de Kerk dwingt reactionair te zijn, of haar aan eenig ancien régime in staat
of maatschappij ketent. Zelfs niet met het droit divin der vorsten, of met de beginselen
der heilige alliantie staat en valt de Kerk; welk een reden zou zij dan hebben zich te
vereenzelvigen met het liberale

1) Men zie over deze materie A n . L e r o y -B e a u l i e u : La papauté, le socialisme et la
démocratie 1893.
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parlementarisme of met de ploutokratie der 19e eeuw? Zij kan gerust nieuwe
toestanden, zelfs republikeinschen regeeringsvorm in den staat aanvaarden, en met
de demokratie aanknoopingspunten zoeken.
Wat zij niet kan, en wat ook L e o X I I I met nadruk weigert, dat is met de machten
die staat en maatschappij ondermijnen en sloopen een vergelijk treffen. Zelfs de leus
‘christelijke demokratie’ wil de paus niet in zijn vaan schrijven1). Wanneer hij over
de arbeiders spreekt is zijn taal allerminst opruiend, begeerten prikkelend, grieven
uitmetend. Veeleer is de bul rerum novarum in beginsel antirevolutionair. De paus
wil geen alvermogen van den staat en evenmin een uitbreiding van staatsbemoeiïng
ten koste van het huisgezin. Het staatsgezag moet stellig meer dan tot nog toe ingrijpen
in het belang der arbeiders, maar niet om een onmogelijke gelijkheid tot stand te
brengen of voor te bereiden: het verschil van standen is blijvend, eigendom en erfrecht
worden ten volle erkend, tegen aanranding er van moet de staat waken en de
arbeidersbeweging, zoodra zij revolutionair wordt, met kracht breidelen. Zoo is er
van socialisme geen sprake. Het bestand der maatschappij heet op het natuurrecht
gegrond; dit begrip, door zoovele juristen tegenwoordig geheel overboord geworpen,
geldt voor den paus nog ten volle. Maar dit natuurrecht wettigt niet, veroordeelt
veeleer die ontwikkeling der maatschappij waarbij menschelijke rechten, menschelijke
waardigheid, vooral de hoogere belangen der menschen worden vergeten. Het loon
worde niet bepaald door een moordende concurrentie, meer in verband gebracht met
de behoeften. Het werk zij niet boven de kracht. Aan de arbeiders zij gelegenheid
gelaten eigendom, vooral eenig grondbezit, te verwerven. De verhouding tusschen
werkgever en arbeider zij een persoonlijke, menschelijke. Eindelijk, de geestelijke,
kerkelijke belangen der scharen moeten tot hun recht komen. Want de dingen van
het aardsche leven

1) Over dien zin dat de benaming christelijke demokratie niet op politiek moet worden
aangewend zie men S c h a e p m a n 's Chronica I p, 130.
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zijn te plaatsen in het licht van het toekomend, onsterfelijk leven.
Wanneer men deze bul leest, dan is allicht de eerste indruk die van verbazing over
den hoogen roem, dien zij aan haar opsteller als ‘paus der arbeiders’ verworven heeft.
De sociale questies zijn hier noch volledig, noch zelfs altijd juist teruggegeven: het
z.g. bevolkingsvraagstuk ontbreekt, en de aanhef over de toenemende verarming der
massa, en opeenhooping van rijkdommen in weinige handen, is door statistieken als
onjuist aangewezen. Daarenboven schijnen de welmeenende raadgevingen allicht
wat algemeen; men is geneigd er weinig van te verwachten. Deze indruk is echter
stellig onjuist. Het stuk getuigt niet slechts van eerlijkheid, ruimte van blik en van
hart bij den paus, het heeft ook als historisch document groote beteekenis. Immers
dat het hoofd der Kerk breekt met de reactie, de nieuwe bewegingen niet kortweg
vervloekt maar daarin zift wat rechtmatig en wat zondig is, alle bisschoppen der
christenheid aanmaant aan de nieuwe toestanden volle aandacht te schenken en de
belangen der arbeiders te behartigen: dit is wel van het hoogste gewicht. En wat de
wenken betreft, die L e o nog meer op het natuurrecht dan op het evangelie grondt:
wie aan de kracht der waarheid gelooft zal ze niet ijdel achten. Over de noodzakelijke
samenwerking bij onderscheid van stand in de menschelijke samenleving zijn er nog
niet zoo heel veel verstandiger dingen gezegd dan het fabeltje waarmede M e n e n i u s
A g r i p p a het muitende plebs van den heiligen berg naar Rome terugbracht, hetzelfde
wat ook P a u l u s leert van het ééne lichaam met de vele leden (I Kor. XII 14-26).
Niet in den klassenstrijd, maar in het erkennen dat de verschillende standen elkander
noodig hebben, en in samenwerking ligt het heil van maatschappij en individu. En
dan: voor de algemeene questie zie men de persoonlijke belangen niet voorbij: men
denke bij het arbeidersvraagstuk in de eerste plaats aan de arbeiders. Van hun
vereenigingen verwacht de paus veel: hij wil het recht daartoe geëerbiedigd, de
vorming er van in christelijken zin en onder kerkelijken
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invloed bevorderd zien: van vereenigingsdwang wil hij niet weten. Al te gaar
algemeenheden: zegt men. Ik vraag: wat heeft de Protestant meer en anders, ten
minste van wezenlijke wijsheid in deze materie aan te bieden? Vreest men dat dit
alles niet zal baten: wie zal aanstonds zoo sombere voorspelling aannemen? In elk
geval ligt in de richting der humaan-christelijke beginselen hier uitgesproken het
eenige uitzicht voor een vreedzame en heilzame oplossing der aanhangige
vraagstukken.
In de katholieke kerk heeft alvast de stem van haar hoofd weerklank gevonden,
en wordt de ‘nieuwe koers’ door velen gevolgd. Zij die dit doen achten volstrekt niet
dat zij iets van hun katholiek geloof prijsgeven, om met den tijdstroom mede te gaan.
Zij gevoelen integendeel nieuwen moed en kracht om de wereld voor de kerk te
winnen. De voorbeelden zijn voor het grijpen. Ik denk aan verscheidene, talentvolle
causeries van den belgischen pater v a n T r i c h t 1). Ik denk te onzent aan
S c h a e p m a n , die zoo grooten nadruk legde op deze zijde van 's pausen
werkzaamheid, maar die daarbij toch niet verder ging dan L e o X I I I zelf en tegen
demokratie en socialisme beslist front bleef maken; ik denk ook aan Mr. P.J.A.
A a l b e r s e en zijne medewerkers in een katholiek sociaal weekblad. Van wat in
Frankrijk op dit terrein geschiedt geeft vooral G. G o y a u ons bericht2). Zijn
belangrijke verzameling brengt opstellen in verschillenden toon: polemische,
betoogende, opwekkende, verhalende, die ons samen een beeld geven van wat hij
zonder aarzelen ‘christelijke demokratie’ noemt. Merkwaardig is het hoe hij de sociale
actie vast aan het wezen van het katholieke geloof koppelt.

1) V i c t o r v a n T r i c h t S.J. van wiens causeries ik noem: de la condition des ouvriers
dans la société chrétienne; l'enfant des rues; le maitre; le luxe. Ook de luiksche hoogleeraar
G. K u r t h begroet den nieuwen koers met sympathie; zie zijn in 't hollandsch vertaald
werkje: De kerk van Christus bij de keerpunten der geschiedenis 1902.
2) G e o r g e s G o y a u : Autour du catholicisme social 2 vol 1902; het stuk waarop hier nader
gedoeld wordt: l'histoire sociale d'une paroisse normande et le role social du prêtre: la
chapelle-Montligeon staat in de eerste serie.
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Immers de gemeenschap der heiligen omspant niet slechts hen die in de wereld leven
en de kloosterlingen, maar verbindt ook hen die op aarde zijn met de afgestorvenen.
Hoe deze ‘pensée mystique’ tot een zeer profijtelijke ‘pensée sociale’ wordt, blijkt
o.a, uit de geschiedenis eener kleine normandische gemeente, wier bewoners hopeloos
verarmd waren door dien noodlottigen vooruitgang der industrie, die zoovele
kunstvaardige handen door invoering der machine werkeloos maakt. Een even vrome
als vernuftige priester kwam op het denkbeeld de belangstelling die hijzelf reeds
gevoelde voor die arme zielen in het vagevuur, voor welke geen zielmissen gelezen
werden, ook vruchtdragend voor de stoffelijke nooden zijner gemeentenaren te maken.
Hij stichtte een ‘oeuvre expiatoire’ ten behoeve dier verlatene, verwaarloosde zielen,
een vereeniging die zich snel uitbreidde, na eenige jaren reeds meer dan zes millioen
bijdragende leden in Frankrijk en elders telde, en zoo een administratie, drukkerij,
gebouwen enz. noodig maakte, die de opkomst zijn geweest van het nu bloeiende
dorpje Montligeon. Wat ons Protestanten in dit verhaal stoot, is niet alleen het ons
vreemde geloof aan de kracht van zielmissen voor hen die in het vagevuur zijn, het
is vooral de vereeniging van dat ‘mystieke’ en dat ‘sociale’, die gedachte van innige
barmhartigheid die te gelijk een zoo uitmuntende speculatie blijkt te zijn. Wij vinden
in zulk een uiterlijkheid een karaktertrek van de katholieke kerk, en betwijfelen, of
het in dezen zin is dat P a u l u s van de godsvrucht zeide dat zij de beloften heeft
zoowel van het tegenwoordige, als van het toekomende leven.
Voorloopig kan men nog niet zeggen dat de nieuwere maatschappij den pais
aanvaardt, haar door de kerk aangeboden. Heeft het conservatieve, reactionaire Rome
alom tegenstand gewekt, aan het vooruitstrevende Rome schenkt men evenmin
vertrouwen, ja velen doen alsof zij niet weten, of niet willen gelooven dat de Kerk
ook in nieuwe verhoudingen haar woord medespreekt. De revolutionaire partijen
willen van de toenadering niet weten die in de sociale bemoeiingen der kerk ligt.
Leerrijk is wat wij
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heden in Frankrijk zien gebeuren waar de kerk aan nieuwe vervolgingen bloot staat.
Opmerkelijk, dat waar zij zelve voor het recht en de vrijheid van vereeniging pleit,
haar het gewone burgerrecht wordt ontzegd en haar vereenigingen en congregaties
door uitzonderingswetten worden getroffen, die de vrijheid van onderwijs opheffen,
aan kloosterbroeders en zusters het recht van vereeniging en de middelen voor het
werk, ook dat ten algemeenen nutte, ontnemen, terwijl ambtenaren en officieren van
katholieke gezindheid achteruitzetting te wachten hebben, of reeds ondervinden.
Hier blijkt op nieuw het anti-clericalisme tot de grootste onverdraagzaamheid en
vervolging te leiden1).
Velen zullen dit schoorvoetend of in 't geheel niet beamen. Het vooroordeel tegen
Rome is zoo groot dat vele Protestanten niet zien dat in de kloosterlingen christenen
worden vervolgd, liberalen niet erkennen dat de vrijheid wordt gekrenkt. Wij kunnen
den toestand niet beoordeelen zegt men; men zou alles moeten weten van de
misdrijven en gevaarlijke kuiperijen der Katholieken; in elk geval zullen zij hun lot
wel ruim verdiend hebben. Dit gaat echter niet op. Wij zijn volkomen voldoende
ingelicht om, zonder eenigszins de vervolgden te idealiseeren, in de vervolgers den
geest en de handelwijze te zien dier onverdraagzame mannen der Revolutie, die
begonnen met de kerk ter zijde te laten, eindigden met haar leden buiten het gemeene
recht te plaatsen. Het verdient de aandacht dat een fransche Protestant, allerminst
gezind met de Roomschen een verbond te sluiten, integendeel geneigd om hun mate
van schuld zelfs in dezen zoo breed mogelijk uit te meten, in een reeks van zeer
belangrijke artikels, als zijns ondanks een daarom des te onverdachter getuigenis
geeft aangaande radicale onverdraagzaamheid2). Daar velen ook bij ons hier blind
voor zijn is het goed er eenige staaltjes van mede te deelen. Een druk gelezen blad
(de Dépêche van Toulouse)

1) Over l'Anticléricalisme zie men A n . L e r o y -B e a u l i e u , Les doctrines de haine, reeds
in ‘Onze Eeuw’ Januari 1903 aangekondigd.
2) Ik bedoel E. D o u m e r g u e : Ni clérical, ni radical, mais protestant in Foi et Vie, 1, 16 Sept.
1, 16 Oct. 1902.
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verkondigde over de ‘liberté d'enseignement’ de volgende vier stellingen: ‘lo. le droit
des pères de famille n'existe pas, 2o. il n'y a que le droit des enfants à la vérité, 3o.
seul l'Etat a le droit et le devoir d'enseigner la vérité aux enfants, 4o. donc
l'enseignement est la fonction exclusive de l'Etat. La liberté de l'enseignement est un
contrasens et un non-sens.’ Dus l'Etat (met groote E), de demokratische meerderheid,
voortgestuwd door de clubs of door de straat, maakt uit wat waarheid is, legt die op,
duldt geen ander onderwijs. Dit is de laatste faze der ‘vrijheid,’ reeds voor enkele
jaren in datzelfde Toulouse door den toemaligen premier Wa l d e c k -R o u s s e a u
aangekondigd. Dat een dergelijke opvatting niet maar die is van een partijblad, zelfs
niet die van een tijdelijke meerderheid, maar die van vele leiders bewijst een enquête
over de vrijheid van onderwijs gehouden. De meeste mannen van naam en invloed
spreken zich tegen deze vrijheid uit. Sommigen ruw: ouders hebben geen recht hun
kinderen te infecteeren met besmettelijke ziekten als tuberculose, godsdienst. Maar
zelfs M a e t e r l i n c k noemt alleen dat onderwijs vrij, dat geen positieven godsdienst
erkent en wil dat dit ook het eenige zij; terwijl Z o l a als philosoof (!?) voor vrijheid
is, maar als ‘homme social’ toch niet wil dulden dat het Christendom, die ‘secte
malfaisante’ haar beginselen verspreide. Gelukkig zijn er nog liberalen in Frankrijk,
gelijk die A n . L e r o y -B e a u l i e u , wiens geschriften ik voor dit opstel herhaaldelijk
gebruikt heb, zooals ook de medewerkers aan de Journal des Débats die voor vrijheid
durven opkomen en den smaad van reactionair te zijn trotseeren.
Het bovenstaande schijnt een noodelooze uitweiding, het is dit allerminst. Immers
het levert het bewijs niet slechts dat de katholieke kerk in de wereld aan vervolging
bloot staat, ja ze nu reeds lijdt, maar ook dat in den strijd der geesten Rome en vrijheid
niet in alle gevallen tegenover elkander staan. De tijd kan komen dat wij Rome onder
de kampioenen der vrijheid moeten tellen. Ik acht stellig die vrijheid onder Rome
niet veilig, maar ducht nog meer de jacobijnsche tyrannie. Terecht zegt de zooeven
aange-
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haalde schrijver1) dat de grootste gevaren onze maatschappij, beschaving, wetenschap
waarlijk niet van de zijde der Kerk bedreigen; als onze biblotheken, akademiën,
musea in vlammen moeten opgaan, - men denke aan de commune van 1871 - dan
zal de brand niet ontstoken worden door de kaarsen der kathedralen.

IV.
Dat het Katholicisme nog een groote geestelijke macht is, maar eene die lang niet
op alle gemoederen vat heeft; dit heeft Mrs. H u m p h r y Wa r d in een harer beste
romans, Helbeck of Bannisdale voortreffelijk uitgebeeld; des te voortreffelijker omdat
zij geen poging doet de ‘questie’ volledig te behandelen, maar in een bijzonder geval,
in een paar scherp geteekende figuren het ontroerende van het conflict tusschen de
katholieke kerk en een strooming in het moderne leven doet gevoelen.
Een jong meisje vol geest, hart, talent, zielenadel, maar zonder inhoud of vastheid,
opgegroeid in een atmosfeer van twijfel, waar zij ‘no training moral or intellectual’
ontving, (p. 110) wordt door innige liefde getrokken tot een man van vast, onwrikbaar
katholiek geloof. Een band zonder deelgenootschap in het hoogste kan tusschen deze
twee niet bestaan, allerminst is huichelen haar mogelijk, ook hunkert zij naar meer
dan naar aardsche liefde, zij gevoelt maar al te zeer het gemis aan overtuiging, het
ledig van haar geest in smartelijke vergelijking met wat zij van de toewijding en de
kracht van het katholieke geloof ziet. Toch is het haar onmogelijk den beslissenden
stap te doen; haar stuit het harde, onmenschelijke, de offers die de Kerk eischt of
althans aanbeveelt, haar stuit niet minder hetgeen zij alleen als bijgeloof en leugen
kan minachten: zoo menig materialistisch bijmengsel in het leven der Roomschen.
Onweerstaanbaar wordt zij beurtelings aangetrokken en

1) A n . L e r o y -B e a u l i e u : La papanté, le socialisme, Prèface III.
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afgestooten, beide door het diepste, meest echte wat in haar is: een conflict dat slechts
tragisch, met zelfmoord kan eindigen. Wat de schrijfster hier teekent is waarlijk niet
de onnoozele tegenstelling van verlichting en bijgeloof. Laura mist het beste, datgene
wat alleen houvast aan 't leven geeft; de katholiek bezit dit, maar zij zou hare
waarheidszin moeten verkrachten om het zich toe te eigenen.
Is deze geschiedenis inderdaad van algemeene strekking? Staat het zoo droevig
met de kinderen onzer eeuw geschapen dat zij evenmin kunnen leven bij den twijfel,
als komen tot geloof? Velen meenen het. Zij gevoelen zich medegesleept door den
stroom waarin zij ondergaan, en zenden een weemoedigen groet aan die steeds verder
buiten hun gezichtsveld liggende oude kerken, ‘monuments de la superstition’, waarin
men zalig droomde. Tenzij de romantische bekoring hen bij dat droomen heeft
gehouden, of er toe teruggebracht.
Ik weet wel dat het hier gezegde op velen van toepassing is. Maar ik ben toch diep
doordrongen van de overtuiging dat het Katholicisme een veel grootere macht bezit
en ook nog ontwikkelen zal, dan die men er op deze wijze aan toeschrijft. Juist, dat
het zijn verbond met de romantiek zooveel losser heeft gemaakt, zoo niet geheel
opgezegd, heeft het Katholicisme belangrijk aan kracht doen winnen. De nieuwere
bewegingen in de roomsche kerk hebben ten gevolge dat zij meer in staat is de
strijdende, denkende, praktische menschen van onzen tijd te verstaan en te leiden.
Aan verzoening met de wereld, aan een ‘socialistischen paus’ denkt geen geloovig
katholiek; ook de meest demokratische kan de tegenstelling tusschen godsrijk en
wereldrijk niet prijsgeven. Maar, dat het ingaan in de nooden, vragen, toestanden
van den nieuweren tijd aan de Kerk nieuwen invloed kan verschaffen, dit is meer
dan waarschijnlijk. Zelfs heeft het Katholicisme daarbij boven het Protestantisme
niet weinig voor, al schijnt het anders.
Zonder deze parallel althans eenigszins uit te werken, zou mijn studie al te
onbevredigend zijn: ik bedoel niet de parallel tusschen Katholicisme en
Protestantisme, maar die
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tusschen beider verhouding tot de moderne beschaving. Wederkeerig smalen zij op
elkander over de concessies aan de wereld; wederkeerig achten zij elkander niet in
staat aan de maatschappij en de individuen het ééne noodige te geven.
Ongetwijfeld staat de moderne beschaving tot het Protestantisme in nauwer
betrekking dan tot de moederkerk. Zij is grootendeels van protestantschen huize,
gelijk men even vaak tot beider roem als tot beider oneer herhaalt. Zoo zal dan de
Protestant het leven der wereld beter verstaan, meer medeleven. Hier evenwel dreigt
juist het groote gevaar. Menig Protestant is voor niets meer beducht dan dat men
hem aanzie voor een mensch die niet op de hoogte is van zijn tijd. Hij staat op den
bodem der wetenschap. Hij heeft een oog voor de kunst. Hij doet dapper met het
maatschappelijk streven en woelen mede. Is er nog meer noodig? G ö t h e zegt
immers ‘wer Wissenschaft und Kunst besitzt, hat auch Religion’.
Toch zou het kunnen zijn dat op dezen weg niet minder dan de religie zelf zoek
geraakte, wier eigenaardigheid is dat zij geen wereldsch karakter draagt. ‘Geloof,
hoop en liefde’ zijn niet van deze wereld. Welnu: dit is het groote gevaar van het
Protestantisme dat het geheel zich in de wereld oplosse. Waar dit geschiedt, daar
treedt het Katholicisme als de christelijke godsdienst op, bewarende, handhavende,
wat de Protestant roekeloos heeft prijs gegeven.
Loopt dan het Katholicisme niet hetzelfde gevaar? Stellig niet in denzelfden vorm.
De organisatie houdt de Kerk vaster aaneen: allerlei kerkelijke vormen en praktijken,
het ordeleven en zooveel meer beletten het wegvloeien in de wereldsche sfeer; de
afstand tusschen kerk en wereld is hier altijd grooter, moeilijker af te leggen. De
katholieke kerk wil toch altijd een rijk wezen niet van deze wereld. Maar - en ziedaar
een ander gevaar, minstens even groot als dat van het Protestantisme - het belichaamt
dit geheel op de wijze, met de vormen, met de middelen van een wereldmacht. De
kerk wordt ten slotte een wereldsch rijk.
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Dan blijft wel de tegenstelling met de aardsche koninkrijken; zij is vaak fel en scherp;
maar het is niet meer de tegenstelling van hemelsch en aardsch, niet van geestelijk
en materieel, maar van wat in den loop der ontwikkeling natuurlijk is geworden en
wat als goddelijk instituut aanspraak maakt op volstrekt gezag en uitsluitende macht.
De godsdienst in het wereldsche leven opgaande tot verdwijnens toe; de godsdienst
als macht en rijk in de wereld wel afzonderlijk gehouden maar van zijn geestelijk
karakter beroofd: ziedaar de uitersten waarheen de gevaren van Protestantisme en
Katholicisme leiden.
Wanneer wij van de verhouding tot de moderne beschaving spreken dan komen
evenwel niet alleen deze gevaren in aanmerking, maar ook wat beide confessies aan
de wereld onzes tijds geven kunnen. Dit nu is niet een vraag van te gemoet komen,
bijleggen, toegeven, maar van positieve kracht tegenover de wereld. Welke kerk zal
de schipbreukelingen 't best redden en in veilige haven brengen? Welke het krachtigst
en heilzaamst haar woord weten te spreken in de vragen van den dag? Welke ten
slotte de wereld vernieuwen? Het is duidelijk dat het Protestantisme daartoe meer in
staat schijnt dan de roomsche kerk. Immers deze sleept zooveel ballast van heidendom
in geloof en praktijk mede, haar bedevaarten en relieken, haar paus en haar monniken,
Maria en de heiligen maken den kinderen der wereld de toenadering tot haar
onmogelijk. Evenwel wanneer wij een krans vlechten voor het Protestantisme uit de
overweging dat het met dit alles gebroken heeft, dan zijn wij weer op den
bedenkelijken weg van onzen godsdienst te prijzen om verlichting en vrijdenkerij,
d.i. om ongodsdienstigheid.
De kracht van een godsdienst op den loop der wereldsche dingen en in de branding
van den tijd, hangt uitsluitend af van de mate waarin hij boven de wereld vermag te
verheffen, zijn belijders buiten de branding weet te houden of te brengen. Het
aanleggen van dezen maatstaf strekt geheel ten voordeele van het ware Protestantisme.
Want aan den gestelden eisch voldoet het Katholicisme wel vol-
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komen, maar slechts in schijn. Het stelt tegenover de wereld een tweede, ten slotte
gelijksoortige wereld. Dat blijkt zelfs op het meest intieme, meest persoonlijke terrein:
dat der moraal. De roomsche moraal, hoofdzakelijk en nog altijd gevormd door
Jezuïeten, is rekbaar, veranderlijk, in den diepsten grond wereldsch. Ik acht dat het
Katholicisme den aanval in P a s c a l 's Provinciales nooit geheel te boven is gekomen,
ook al geef ik toe dat menig hartstochtelijk, sarcastisch verwijt in die brieven onbillijk
was, en dat tal van geloovige katholieken beter zijn dan het zoo uiterst verslappende,
probabilistische moraalsysteem medebrengt. Toch is deze polemiek wat de hoofdzaak
betreft blijven staan: immers de katholieke moraal verzwakt het volstrekte karakter
der zedewet als Gods gebod, en vervangt deze door kerkelijke plichten en
godsdienstige inzettingen, waarin men terecht den joodschen en heidenschen
zuurdeesem proeft. Reinheid van leven, b.v. bij den heiligen A l f o n s d e L i g u o r i ,
die in 1787 gestorven in de 19e eeuw nog machtig heeft nagewerkt, neemt het
bedenkelijke dier verzwakking van de moraal niet weg.
Het zou stellig te veel gezegd zijn indien ik beweerde dat het Protestantisme er in
geslaagd was al zijn belijders van dit alles vrij te maken. Maar in het Protestantisme
werkt het fiere beginsel, de heldhaftige idealiteit van de ‘rechtvaardiging uit genade
door het geloof’. God laat van zijn eischen niets vallen en plooit ze niet naar de
omstandigheden. De geloovige put zijn vertrouwen niet uit wat hij zelf bereikt heeft,
doet of is. Hij ziet zich ideëel als door God gerechtvaardigd, en dit ‘geloof’ wordt
de realiteit, de kracht van zijn wandel. Hij ziet de wereld als met God verzoend. Zoo
is het zijn geloof dat ‘de wereld overwint’, niet slechts anders en beter dan een ‘kerk’
dit vermag, maar in volle werkelijkheid, al behoort deze werkelijkheid nu nog tot
het rijk der ideeën, ja juist omdat zij daartoe behoort.
In den zin van dit geloof heeft de leus Los von Rom alle recht. Zij beteekent dan
een loslaten van de wereldsche realisatie van het godsrijk om alleen in de kracht der
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onzienlijke dingen te wandelen. Maar slechts wanneer zulk een beweging gedragen
wordt door dit ware geloof, kan zij wezenlijk vruchtbaar zijn, niet wanneer men in
Rome eigenlijk aan het Christendom den rug keert. Zou elke Los-von-Rom-prediker
of gemeente dezen toets kunnen doorstaan?
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Spoorwegstakingen en Staats-exploitatie van Spoorwegen.
Door Jhr. Mr. H. Smissaert.
Is Staats-exploitatie van spoorwegen in Nederland wenschelijk? Men kan niet zeggen
dat met deze woorden een voortdurend-‘brandend’ vraagstuk wordt aangeduid;
veeleer schijnt de qualificatie ‘smeulend’ te passen voor een quaestie, die niet dan
onder den adem van een bijzondere actie of van bijzondere omstandigheden opvlamt
en in ruimer kring de aandacht trekt. Toch is de vraag niet onlangs eerst gesteld. Zij
rees - ten onzent - reeds in 1836, toen Koning Willem I eene commissie benoemde,
welke o.a. rapport zou uitbrengen over dit punt: ‘of de ondernemingen van dezen
aard (n.l. “ijzeren” spoorwegen) al dan niet door het Rijk zelve zouden dienen tot
stand gebracht te worden.’ Het advies dier Commissie strekte tot het verleenen van
een concessie voor de lijn Amsterdam-Haarlem en tot het bouwen en exploiteeren
op kosten van het Rijk van een lijn Amsterdam-Utrecht-Arnhem (met zijlijn
Utrecht-Rotterdam). Toen echter de Tweede Kamer (1838) dit laatste voorstel der
Regeering met een meerderheid van 46 tegen 2 stemmen verwierp, besloot de Koning
toch een staats-spoorweg te bouwen, niet voor staats-rekening, doch de kosten te
dekken uit een obligatieleening onder
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persoonlijke rente-garantie des Konings ten laste zijner bijzondere fondsen.
Dit ‘Staatsbeheer tegen wil en dank’1) duurde slechts tot 1845, toen de bedoelde
lijnen werden overgedragen aan de oprichters der Nederlandsche Rijnspoorweg
Maatschappij. En toen vijftien jaar later minister van Heemstra zijn voorstel tot het
aanleggen van een groot net van Staats-spoorwegen zag goedgekeurd, bleek andermaal
- in 1863 - dat het Parlement geen Staats-exploitatie wilde: de Maatschappij tot
Exploitatie van Staatsspoorwegen werd met het beheer van dit net belast.
In 1880 dook de toen reeds bijna een halve eeuw oude quaestie opnieuw op: het
Rijk was toen in de gelegenheid de lijn Amsterdam-Haarlem-Rotterdam op zeer
voordeelige voorwaarden te naasten. Op aandrang der voorstanders van
Staats-exploitatie werd tot het houden eener enquête besloten, voordat de nieuwe
overeenkomst met de H.IJ.S.M. zou worden bekrachtigd; de enquête-commissie
(onder voorzitterschap van Mr. J.P.R. Ta k v a n P o o r t v l i e t ) beval in haar
uitvoerig rapport (1882) niet Staats-exploitatie aan; zij liet dit punt, als toch van geen
direct practisch belang, rusten en uitte als haar oordeel dat de exploitatie van het
spoorwegnet aan de drie groote maatschappijen kon blijven toevertrouwd ‘zoolang
deze maatschappijen met elkander een serieuse concurrentie blijven voeren en zich
niet vereenigen om het spoorwegverkeer hier te lande te monopoliseeren’ en mits
de omvang van haar taak geregeld worde overeenkomstig de door de commissie
voorgedragen beginselen.
En in 1890, toen onder de leus ‘concentratie en concurrentie’ de bekende
spoorwegovereenkomsten tot stand kwamen, toen het 't best geoordeeld werd dat op
alle belangrijke punten (met name aan de grenzen) twee concurreerende
ondernemingen tegenover elkaar zouden staan, ook

1) gelijk de heer R.W.J.C.v.d. Wall Bake het noemde; zie zijn praeadvies voor de Vereeniging
voor de Staathuishoudkunde en de Statistiek, 1899 blz. 46, aan welk praeadvies de hier
medegedeelde historische bijzonderheden ontleend zijn.

Onze Eeuw. Jaargang 3

883
toen bleven de voorstanders van Staats-exploitatie in de minderheid.
Sedert dien kan men zeggen dat de oude quaestie niet meer een punt van practische,
actueele politiek geweest is, des te meer echter van academisch betoog. Aandrang
in de richting van Staats-exploitatie wordt schier telken jare bij de
begrootings-debatten in de Tweede Kamer op de Regeering uitgeoefend, op de
tegenwoordige Regeering met zeer weinig kans op succes. Immers de heer D e
M a r e z O y e n s , minister van Waterstaat, H. en N., verklaarde in de vergadering
der Tweede Kamer 19 December 1901 dat hij ‘voor die quaestie niet zooveel’
gevoelde, daar zij ‘reeds grootendeels is opgelost’; deze bewindsman toch ontkent
‘dat wij in ons land de echte particuliere exploitatie hebben’ en beroept zich op het
in 1882 reeds aanvaard stelsel van naastbaarheid op elk oogenblik, wat de ‘nekslag’
was voor de particuliere exploitatie in eigenlijken zin. Groote voordeelen kan deze
minister dus van Staats-exploitatie onmogelijk verwachten; z.i. zou de toestand niet
veel veranderen. ‘De maatschappijen zijn reeds zoo gebonden èn finantieel èn door
wetten, reglementen en hare goedwilligheid en tact om met de Regeering om te gaan,
dat wij bijna Staatsexploitatie hebben.’ ‘Ik geloof niet dat de spoorwegen anders
zouden geëxploiteerd worden bij Staats-exploitatie...’ Wie zoo spreekt is in de oogen
der voorstanders de ware broeder niet; om dat ‘anders exploiteeren’ is het immers
te doen!
Aandrang, krachtige aandrang tot exploitatie der spoorwegen door den Staat is
voor jaren reeds uitgeoefend door prof. mr. M.W.F. T r e u b , wiens sedert als brochure
verschenen artikelen in de Vragen des Tijds (1898) gezegd kunnen worden de rijke
bron te zijn, waaruit allen, die daarna Staats-exploitatie bepleit hebben, mildelijk
hun argumenten hebben geput. Dat de quaestie een jaar later door het bestuur der
Vereeniging voor de Staathuishoudkunde en de Statistiek voor haar jaarvergadering
aan de orde werd gesteld, is boven reeds gememoreerd. Bovendien werd en wordt
èn door sporadische voordrachten èn door een acade-
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misch proefschrift èn door de jaarlijksche Kamerdebatten èn door indiening der
motie-F o k k e r de smeulende quaestie ‘warm’ gehouden. Men weet overigens dat
een Staats-commissie bezig is de vraag te onderzoeken; men weet ook dat
Staats-exploitatie der spoorwegen een der program-punten is van de
Vrijzinnig-Democratische partij.
Nu hebben zich echter in het laatste halfjaar uiterst ernstige troebelen in het
Nederlandsche spoorwegbedrijf voorgedaan; het is wel geheel onnoodig die hier
nader aan te duiden; zij liggen ieder versch in het geheugen. Maar wat wèl hier moet
worden herinnerd, is, dat de stormwind, die toen over ons land woei, de smeulende
quaestie heeft doen oplaaien tot een plotseling bijna brandend vraagstuk. Niet slechts
in het Parlement hebben voorstanders dezer regeling van het openbaar vervoerwezen
politieke munt voor hun geliefde theorie geslagen uit de geruchtmakende feiten van
den dag, doch ook daarbuiten gingen stemmen op om te betoogen hoe noodzakelijk
nu bleek een exploitatie direct van overheidswege.1)
Zoo werd dan de vraag actueel: of de troebelen der eerste maanden van dit jaar
een nieuw argument aan de voorstanders van Staats-exploitatie bezorgd hebben. Het
is dit punt, hetwelk hier zal worden onderzocht.
De episode der spoorwegstakingen van 31 Januari en 6 April is inderdaad weinig
minder dan een fait nouveau

1) Echter moet er op worden gewezen dat de politiek aan de actie ook buiten het parlement niet
geheel vreemd scheen. In de Haagsche ‘Vereeniging voor Handel, Nijverheid en
Gemeentebelangen’ werd (8 April 1903) een betoog voor Staats-exploitatie van spoorwegen
geleverd door dr. D. van Embden, een vrijzinnig-democraat. De Haagsche Kamer van
Koophandel en Fabrieken zond d.d. 31 Maart 1903 een adres, aandringend op naasting en
exploitatie der spoorwegen door den Staat, aan H.M de Koningin; als de eerste der voorstellers,
die het ontwerp-adres in de vergadering dier Kamer brachten en verdedigden, trad op.... dr.
D. v a n E m b d e n , vrijzinnig-democraat. Een bewering, als zouden thans ook reeds handel
en nijverheid blijk gegeven hebben hun bekenden afkeer voor Staats-exploitatie meer en
meer te gaan overwinnen, zou dus niet op grond dezer twee feiten voetstoots kunnen worden
aangenomen.
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in de uitwisseling van argumenten tusschen voor- en tegenstanders van
Staats-exploitatie. Toch werd ook vroeger reeds bij het debat over de onderhavige
quaestie wel aan de mogelijkheid van stakingen gedacht en daaraan dan door de
tegenstanders van het particulier bedrijf een motief voor Staats-exploitatie ontleend.
Juist met het oog op wat in het eerste trimester van 1903 ten onzent is gebeurd, is
wat ten aanzien van een mogelijke strike èn door prof. T r e u b in zijn brochure (van
1898) en door den heer R.W.J.C. v a n d e n Wa l l B a k e in zijn praeadvies werd
betoogd te belangrijk - het is door de feiten plotseling te actueel geworden - om het
niet hier te citeeren. Wij komen daardoor tevens aanstonds midden in de quaestie te
staan.
Prof. T r e u b dan wijst er op (zie brochure blz. 26 v.v.) dat er tusschen de eigenaars
van de zaak (d.i. van de onderneming) en hare ‘exploitanten’, het personeel, geen
overeenstemming, maar strijd van belangen is; wel kan men door toekenning van
winstaandeelen bereiken dat ook de ambtenaren en beambten eenigermate
geïnteresseerd zijn bij de uitkomsten van het bedrijf, maar die winstaandeelen worden
meestal niet aan allen toegekend en maken in elk geval, de allerhoogste rangen
misschien uitgezonderd, slechts een klein deel uit van de bezoldiging. Er zal dus als
in elk ander kapitalistisch bedrijf een loonstrijd zijn; ‘het personeel vraagt voor zijn
arbeid een zoo hoog mogelijke belooning, de spoorwegmaatschappij tracht den
arbeid, welken zij noodig heeft, tegen zoo laag mogelijken prijs te krijgen.’ En deze
strijd beperkt zich niet tot de loonen alleen, maar strekt zich uit over heel het terrein,
waar werkgever en arbeider met elkaar in aanraking komen. ‘In dit feit ligt een
publiek g e v a a r . Immers het spoorwegverkeer is een zoo noodzakelijk bestanddeel
van het economisch volksleven geworden, dat stilstand daarvan, zij het ook slechts
voor korten tijd, niet slechts financieele schade brengen zou, ook aan tal van personen,
die bij de spoorweg-exploitatie niet direct zijn betrokken, maar een maatschappelijke
ramp wezen zou, waardoor de lagere klassen, door het ophouden van allerlei werk
en door schaarschte van allerlei levensmiddelen,
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niet het minst zwaar zouden getroffen worden.’ Na dan de beteekenis eener
spoorwegstaking te hebben toegelicht met het voorbeeld van Zwitserland (1879),
vervolgt prof. T r e u b : ‘Eene schorsing van het spoorwegverkeer raakt de belangen
van heel het volk zóó diep, dat het openbaar gezag hetwelk voor die belangen heeft
te waken, bij zulk eene schorsing niet lijdelijk toezien kan (gelijk het ook in
Zwitserland bij de bedoelde staking niet lijdelijk toegezien heeft) en verplicht is niet
alleen tusschenbeide te komen wanneer zulk eene onderbreking ingetreden is, maar
al wat in haar vermogen is heeft te doen om zulk een onderbreking te v o o r k o m e n .
De gewone strijdmiddelen in den loonstrijd, - de werkstaking aan de zijde der
werklieden, de uitsluiting aan de zijde der werkgevers - zij k u n n e n hier niet worden
toegelaten. Het volksbelang is bij het spoorwegverkeer te nauw betrokken en dat
belang staat hooger dan het belang van welke ook der strijdende partijen in den
loonstrijd tusschen spoorweg-exploitant en spoorwegpersoneel. Maar het openbaar
gezag kan en mag de werkstaking van het spoorwegpersoneel niet verbieden, tenzij
het de verantwoordelijkheid voor de arbeidsverhoudingen, de verantwoordelijkheid
voor de regeling van loonen, arbeids- en rusttijden enz. aanvaarde; deze
verantwoordelijkheid aanvaarden, kan het niet, tenzij het die regelingen zelf make;
en die regeling zelf maken kan het niet, tenzij het den spoorweg zelf exploiteere.’ Deze reeks van stellingen wordt dan samengevat in de uitspraak: ‘Eene regeling, die
de noodige waarborgen geeft aan het spoorwegpersoneel voor een behoorlijke
behandeling en aan het publiek voor een onafgebroken voortzetting van den dienst,
is buiten staatsexploitatie niet mogelijk.’
De heer v a n d e n Wa l l B a k e noemde (praeadvies blz. 69 v.v.) deze conclusie
eene ‘machtspreuk’, een uitspraak, welke weersproken wordt door eene ervaring van
zestig jaar hier te lande, door de ervaring ook in het aan werkstakingen zoo vruchtbare
Engeland; een staking van het spoorwegpersoneel rekende hij te behooren tot die
‘calamiteiten op sociaal gebied, die te groot zijn om ge-
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vaarlijk te wezen,’ hij stelde zoodanige staking gelijk met eene van alle bakkers of
kruideniers, van de waterleidingen, gas- en electriciteitsfabrieken enz. en riep uit:
‘als om die reden de taak van den Staat zich zou moeten uitbreiden tot al die bedrijven,
zou het er werkelijk bedroevend uitzien.’
Met die woorden is, naar ons voorkomt, de stellingenreeks van prof. T r e u b
omvergeworpen. Hier geldt: wie te veel bewijst, bewijst niets. Of is het genoeg dat
de rustige voortzetting van eenig bedrijf van overgroot belang voor de volkswelvaart
is, om aan dit feit een motief te ontleenen voor exploitatie van dit bedrijf door den
Staat? Zoo ja, dan geldt hetzelfde niet slechts voor het openbaar vervoerwezen, maar
evenzeer voor alle andere voorzieningen in behoeften van het publiek, bij welker
geregelde gang de volkswelvaart betrokken is. Storing in de levering van brandstoffen,
van licht, van water, van brood, zoude voor de volkswelvaart niet minder nadeelige
gevolgen hebben dan tijdelijke stilstand in het vervoerwezen. Wil men de consequentie
aanvaarden dat dus de Staat de exploitatie ook der voorziening van brood, water,
licht en brandstoffen ter hand moet nemen? De overweging van de onmisbaarheid
der praestatie (vervoer) voor het algemeen belang kan tot geen verdere conclusie
leiden dan tot deze: dat de overheid op grond van dit algemeen belang de storing
moet kunnen voorkómen of keeren door daartegen straf te bedreigen.
Gaat het aan te zeggen dat een verbod van contractbreuk alleen toelaatbaar is
wanneer het openbaar gezag voor de regeling van loonen, arbeidsduur enz.
aansprakelijk is; en dat die aansprakelijkheid door het openbaar gezag niet kan worden
aanvaard dan indien het die regeling zelf maakt; en dat de overheid die regeling
alleen kan maken, wanneer het de nijverheids-inrichting in eigen beheer heeft
genomen? De heer v a n d e n Wa l l B a k e maakte in zijn praeadvies deze
eenvoudige opmerking: ‘Als ieder ingrijpen in de vrijheden van werkgevers en
werknemers zou moeten voorafgegaan worden door het tot Staatsambtenaren maken
der werknemers, dan is het tot stand komen van eene regeling van het arbeidscontract
eene
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hopelooze zaak’. En vooraf had deze praeadviseur opgemerkt dat, mocht de behoefte
blijken om de vrijheid tot het gebruik der gewone strijdmiddelen in den loonstrijd te
beperken, de wetgever zal hebben te overwegen hoe, zonder de persoonlijke vrijheid
meer dan volstrekt noodig aan banden te leggen, het algemeen belang kan worden
beschermd; ‘of de dan in hunne vrijheid besnoeide personen staatsambtenaren zijn
of in dienst van particulieren, zal weinig ter zake doen en zal nergens minder ter zake
doen dan bij de spoorwegmaatschappijen, die feitelijk geheel onder curateele der
Regeering staan.’
Maar men heeft na de indiening der wetsvoordracht tot aanvulling van het Wetboek
van Strafrecht, na de Januari-staking gezegd dat een strafbaarstelling van
spoorwegwerkstaking niet mocht worden ingevoerd, wanneer niet tevens de
rechtspositie en de arbeidsverhoudingen van het personeel gereglementeerd werden
door (of onder toezicht van) de overheid. Welnu, is zoodanige reglementeering ten
genoegen der overheid bij gebreke van Staats-exploitatie ondoenlijk gebleken? Het
antwoord is bekend: de maatschappijen schijnen inderdaad - gelijk de Minister van
Waterstaat het uitdrukte - ‘reeds zóó gebonden’ te zijn hetzij dan ‘door wetten en
reglementen’ hetzij dan door ‘hare goedwilligheid en tact om met de Regeering om
te gaan’, dat haar directies geen bezwaar maakten tegen den algemeenen
bestuursmaatregel, volgens welken het reglement dat ook ‘d e l o o n s r e g e l i n g
v o o r d e o n d e r s c h e i d e n e c a t e g o r i e ë n v a n p e r s o n e e l ’ zal inhouden,
aan de goedkeuring des Ministers wordt onderworpen, - terwijl voor de bevoegdheid
tot medezeggenschap der Regeering in deze geen steviger rechtsgrond te vinden is
dan de bepaling van art. 27 der Spoorwegwet: ‘bij algemeenen maatregel van bestuur
worden geregeld’.... ‘hetgeen verder ter verzekering van de behoorlijke uitoefening
der spoorwegdiensten en het veilig verkeer over de spoorwegen, krachtens deze wet
is voor te schrijven’.1)

1) Dat de goedkeuring van het reglement door de Regeering geen wassen neus zal zijn, blijkt
uit de bepaling volgens welke - indien omtrent de regeling geen overeenstemming tusschen
den Minister en de bestuurders der spoorwegdiensten bereikt wordt - de Minister bevoegd
is die regeling zelfstandig vast te stellen. Op dit punt komen we nader terug.

Onze Eeuw. Jaargang 3

889
Herinnert men zich de drie stellingen van prof. T r e u b : ‘het openbaar gezag kan en
mag de werkstaking van het spoorwegpersoneel niet verbieden, tenzij het de
verantwoordelijkheid voor de arbeidsverhoudingen enz. aanvaarde; deze
verantwoordelijkheid aanvaarden kan het niet, tenzij het die regelingen zelf make;
en die regeling zelf maken kan het niet, tenzij het den spoorweg zelf exploiteere’; dan ziet men dat de legislatieve praktijk ten onzent daarop als 't ware dit antwoord
heeft gegeven: het openbaar gezag verbiedt de werkstaking van het spoorwegpersoneel
en aanvaardt de verantwoordelijkheid voor (immers onderwerpt aan zijn goedkeuring)
de regeling der arbeidsverhoudingen; die verantwoordelijkheid aanvaardt het gezag
niet door in letterlijken zin die regeling zelf te maken, doch door te bepalen dat de
regeling de goedkeuring der Regeering behoeft; deze oplossing is mogelijk ook
zonder dat het gezag de spoorwegen zelf exploiteert.
Men herinnert zich dat de vrijzinnig-democraten in de Tweede Kamer t e g e n art.
358bis, het stakingsverbod voor spoorwegpersoneel, gestemd hebben. Maar het
verdient de aandacht dat bij de motiveering van zijn stem (en die zijner staatkundige
vrienden) mr. D r u c k e r (vergadering der Tweede Kamer van 9 April l.l.) zich niet
geplaatst heeft op het standpunt, door prof. T r e u b in '98 ingenomen: dat zoodanig
stakingsverbod volkomen rechtmatig, doch alleen bij Staats-exploitatie toelaatbaar
was. Integendeel, mr. D r u c k e r achtte zulk een verbod eigenlijk noch noodig, noch
doeltreffend; practisch zou de handhaving zeer moeielijk zijn. Wat betrof den
bestuursmaatregel ter reglementeering van de positie der werklieden, wel wordt de
Minister daardoor aansprakelijk gesteld voor hetgeen omtrent de speciaal opgesomde
punten in de reglementen zal worden bepaald, zoodat hetgeen ten aanzien van het
spoorwegpersoneel geregeld wordt in het Parlement ter sprake kan komen ‘ten einde
den minister te interpelleeren over hetgeen hij heeft
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goedgekeurd of desnoods zelf heeft vastgesteld’; - ook was voor mr. D r u c k e r een
lichtzijde van dien bestuursmaatregel dat hij daarin zien kon ‘een gewichtigen stap
in de richting’ van Staats-exploitatie der spoorwegen, - maar daartegenover stonden
nadeelen: ‘de economische toestand van het spoorwegpersoneel wordt door dezen
bestuursmaatregel in meer dan één opzicht niet beter, maar slechter’. De hoofdzaak
echter was: er is niet voldaan aan de voorwaarde, dat een strafwetsartikel niet zou
behooren in werking te treden voordat de rechtspositie verzekerd was (immers de
directies der maatschappijen hebben tot 31 December 1903 den tijd een belangrijk
deel van het concept-reglement n.l. de loonregeling en de wijze van de
groepenvertegenwoordiging bij den Minister in te dienen). ‘E n d à t is h e t g r o o t e ,
h e t p r i n c i p i e e l e b e z w a a r ...’; dàt was de voornaamste der ‘overwegende
bedenkingen’, waarom de heer D r u c k e r c.s. tegen het artikel stemde.
Was dus - zoo mag men concludeeren - de regeling van de rechtspositie der
werklieden maar verzekerd geweest ten tijde van de inwerkingtreding der
strafrechtbepaling, dan zouden de vrijzinnig-democratische kamerleden bij het
wegvallen van hun principieel bezwaar - schoon zij het noodige noch het doeltreffende
dier bepaling konden inzien - niet daartegen hebben gestemd. Zij meenen dat de
regeling van de rechtspositie der spoorwegwerklieden met medewerking van
(desnoods door) den minister is een gewichtige stap naar Staats-exploitatie, maar zij
ontkennen wat prof. T r e u b staande hield: dat zoodanige regeling alleen bij
Staats-exploitatie mogelijk was1). En terwijl prof. T r e u b oordeelde dat de loonstrijd
tusschen directie

1) Zij ontkenden dit door over dit punt te zwijgen. De heer D r u c k e r zeide in zijn
bovenaangehaalde rede: ‘Ik laat daar dat, volgens de opmerking van den heer L o h m a n ,
degenen, die in dit opzicht een voorwaarde wenschen te stellen, zouden moeten verlangen
een wettelijke regeling. Ik verdiep mij niet in de vraag of het mogelijk zal zijn, aan te tasten
de rechtsgeldigheid van den algemeenen maatregel.’ Hoofdzaak was dat de regeling te laat
kwam.
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en personeel der spoorwegmaatschappijen oplevert ‘een publiek g e v a a r ’; dat de
gewone strijdmiddelen in den loonstrijd, de werkstaking (en de uitsluiting) ‘hier niet
k u n n e n worden toegelaten’, sprak mr. D r u c k e r als zijn overtuiging uit dat een
wettelijk stakingsverbod niet noodig was, aangezien een staking, die lichtzinnig op
touw wordt gezet en die nergens elders sympathie vindt dan bij de stakers zelven,
moet uitloopen op een fiasco, ook zonder een strafwet1).
Zoo is dan het beginsel, door prof. T r e u b in 1898 voorgestaan: wettelijk
stakingsverbod voor spoorwegpersoneel noodig, maar toelaatbaar alleen bij
Staats-exploitatie, daar slechts alsdan de Regeering aansprakelijk kan zijn voor de
regeling der arbeidsverhoudingen; - door de vrijzinnig-democraten in het Parlement
vijf jaar later aldus gewijzigd: wettelijk stakingsverbod voor spoorwegpersoneel
onnoodig, maar desnoods toelaatbaar, mits gelijktijdig door of onder toezicht van de
Regeering ook de arbeidsverhoudingen geregeld worden, hetgeen ook zonder
Staatsexploitatie mogelijk schijnt. - Ook naar het oordeel der vrijzinnig-democratische
kamerleden dus is Staats-exploitatie van spoorwegen niet noodig ter rechtvaardiging
van een wettelijk stakingsverbod; het argument van prof. Treub (1898) is door zijne
staatkundige medestanders (1903) losgelaten.
Of zal men zeggen dat de nieuwe regeling b.v. ook van de loonen, door (of onder
toezicht van) de Regeering, ons niet ‘bijna’, maar feitelijke Staats-exploitatie der
spoorwegen bezorgd heeft? De vrijzinnig-democraten in de Kamer bleken van een
ander gevoelen te zijn: mr. D r u c k e r noemde die regeling niet meer dan een ‘stap’
- zij het een ‘gewichtige’ - ‘in de richting van’ Staats-exploitatie.
Prof. T r e u b heeft zijn stellingenreeks: - werkstaking kan slechts verboden worden
als de overheid waarborgen stelt voor goede arbeidsverhoudingen; die waarborgen
stellen kan de overheid slechts als zij zelf de arbeidsverhoudingen regelt; die regeling
maken kan zij slechts als zij zelf het

1) Alsof niet ook een lichtzinnig ondernomen, tot mislukking gedoemde staking het algemeen
volksbelang op ontzettende wijze kan schaden!
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bedrijf exploiteert; - feitelijk weersproken bevonden door den bestuursmaatregel,
krachtens welken de Regeering zonder tot Staats-exploitatie over te gaan, niettemin
de loonregeling vaststellen zal.
Het was te voorzien dat prof. T r e u b zijn stellingen zou handhaven, en dat hij dit
doen zou door te betoogen dat de bestuursmaatregel iets onmogelijks verlangt en
dus practisch geen effect zal sorteeren. Dit betoog (Sociaal Weekblad 15 April l.l.)
mag door ons niet worden voorbijgegaan.
‘Het K.B. in kwestie (aldus prof. T r e u b t.a.p.) [nu] doet het voorkomen, alsof
voortaan in Nederland, niettegenstaande de spoorweg-exploitatie in handen van
particuliere maatschappijen blijven zal, de regeling van de arbeidsvoorwaarden van
het personeel bij de regeering in laatste ontleding zal komen.’ Maar ‘dat kan niet
waar zijn en is niet waar’; het is ‘ten hoogste schijn.’ Het K.B. wil ‘iets onmogelijks.’
Wel moet - volgens het K.B. - de regeling der arbeidsvoorwaarden1) door de
spoorwegdirecties ingediend worden vóór 31 December a.s. en is de minister, wanneer
geen overeenstemming bereikt wordt, bevoegd die regeling zelfstandig vast te stellen,
maar in de praktijk zal de indiening gevolgd worden door correspondentie tusschen
den minister en de directies, waarschijnlijk ook door mondelinge onderhandelingen;
de maatschappijen zullen wel niet weigeren tot overeenstemming met den minister
te komen, maar tegenover de eischen der Regeering telkens met nieuwe voorstellen
de Regeering dwingen hare eischen eveneens te wijzigen. De financieele gevolgen
van een en ander zullen natuurlijk moeten worden onderzocht - geen regeering, die
zich daartegen verzetten kan -; dit kost tijd en leidt zeer waarschijnlijk tot gewijzigde
voorstellen. ‘Of wel de eischen der Regeering zijn zoo onbeteekenend, dat de
spoorwegdirecties ze grif kunnen toegeven, maar de spoorwegarbeiders er niet de
minste baat bij vinden; of wel de spoorwegdirecties willen zich aan die eischen niet
onder-

1) Lees: de loonregeling.
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werpen en kunnen dan, zonder van onwil om tot overeenstemming te komen, beticht
te kunnen worden, de zaak op de lange baan schuiven, zoolang als haar goeddunkt,
zonder den minister de kans te geven de verklaring uit te spreken dat geen
overeenstemming is te bereiken en hem bevoegd te maken de arbeidsregeling
zelfstandig vast te stellen.’ Het K.B. bevat niet een termijn, waarbinnen het overleg
over de voorstellen der spoorwegdirecties moet zijn afgeloopen. ‘Dat overleg loopt
niet af zoolang de spoorwegdirecties het niet willen, zoolang de door den minister
gewenschte wijzigingen of aanvullingen in hare reglementen niet door haar vrijwillig
worden aanvaard.’ - ‘Zoolang de spoorwegexploitatie in handen blijft van particuliere
maatschappijen moeten deze het laatste woord hebben bij de regeling der
arbeidsvoorwaarden van haar personeel. Dat kan nu eenmaal niet anders. En zoolang
het zoo is, kan geen regeering, welke maatregelen zij ook neme, waarborg geven dat
dit laatste woord een billijk woord wezen zal.’
Men ziet dat hier een practisch en een theoretisch (economisch) argument tegen
de goedkeuring door de Regeering van de loonregeling der spoorwegarbeiders in
particulieren dienst wordt aangevoerd.
Bij het practische argument behoeven we niet lang stil te staan, hoewel prof.
T r e u b juist dit het breedvoerigst ontwikkelde. Wanneer in een algemeenen
bestuursmaatregel gezegd wordt: een particuliere werkgever moet een
conceptloonregeling bij den Minister ter goedkeuring indienen; de Minister is
bevoegd, wanneer tusschen hem en den werkgever geen overeenstemming omtrent
dat concept wordt bereikt, zelfstandig de regeling vast te stellen; - dan gaat het niet
aan, meenen wij, te beweren: het overleg loopt niet af voordat de werkgever dat wil.
De den Minister toegekende bevoegdheid tot zelfstandige regeling (als het overleg
faalt) stelt toch hem in staat aan het overleg een einde te maken. Wanneer gij - zoo
kan en zal hij tot de directies spreken - niet geneigd zijt de wijzigingen, welke ik
noodzakelijk acht en die ik dus onder geen beding loslaat, alsnog te aan-
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vaarden, zal ik constateeren dat overeenstemming onbereikbaar blijkt en zal ik
zelfstandig de regeling vaststellen, gelijk ik die verlang.
Maar - en hier komt het economisch argument ter sprake - wanneer de Regeering
een loonregeling eischt en vaststelt, welke voor de spoorwegdirectie onaannemelijk
is? Welnu, dan zal de stelling van prof. T r e u b : ‘zoolang de spoorweg-exploitatie
in handen blijft van particuliere maatschappijen, moeten deze het laatste woord
hebben bij de regeling der arbeidsvoorwaarden van haar personeel’ aldus luiden:
‘wanneer het laatste woord bij de regeling der arbeidsvoorwaarden van het
spoorwegpersoneel in handen der Regeering berust, kan de spoorweg-exploitatie
niet blijven bij particuliere maatschappijen’. Dan zal dus de directie gebruik maken
van haar bevoegdheid (art. 29 der spoorwegovereenkomsten van 1890) en den Staat
tot naasting verplichten. Die bevoegdheid werkt voor de directie als een
veiligheidsklep. Onduldbaar is de toestand dat de overheid aan een particulieren
werkgever voorschrijven zou hoeveel loon hij zal moeten betalen, tenzij die
particuliere werkgever tot de overheid zeggen kan: zoo gij dat loon wilt uitbetaald
zien, moet gij mijn onderneming voortaan maar exploiteeren na haar van mij te
hebben gekocht. - Werd door het reglement deze noodzakelijkheid voor de directies
geboren - en dit is mogelijk, daar toch de Minister bij het afbreken van het overleg
de loonregeling zelfstandig kan vaststellen - dan zou zeker prof. T r e u b behooren
tot hen, die het meest zich daarover zouden verheugen.
Doch moet deze beschouwing nu leiden tot de conclusie dat, wanneer dit uiterste
middel niet gebruikt wordt, zeker ook wel ‘de eischen der regeering zoo
onbeteekenend [zullen] zijn, dat de spoorwegdirecties ze grif kunnen toegeven, maar
de spoorwegarbeiders er niet de minste baat bij vinden?’ Neen, zouden wij zeggen,
want er ligt ongetwijfeld een vrij breede marge tusschen een loonregeling als
bovenbedoeld en eene, welke voor de directies zoo onaannemelijk is, dat zij aan
naasting van haar bedrijf door den Staat de voorkeur geven boven voortzetting van
eigen
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exploitatie op zoo onmogelijken voet. Binnen de grenzen dier marge zal de te
ontwerpen loonregeling zich kunnen bewegen zonder een ‘wassen neus’ te zijn,
zonder nutteloos te zijn voor de arbeiders; binnen die grenzen zal zij zich ook moeten
bewegen. Want overschrijdt zij de grens van de draagkracht der
spoorwegmaatschappijen, verplichten de directies den Staat tot naasting, dan zal
natuurlijk van den Staat, die nu als spoorweg-exploitant, als werkgever van het
spoorwegpersoneel optreedt, gevergd worden dat hij nu den loonstandaard invoere,
welken hij immers billijk achtte en welken de directies als onaannemelijk afwezen!
Doch, daar die afwijzing berustte op de overtuiging van deskundigen, dat op dien
voet winstgevende, (d.i. aan het vastgelegd kapitaal een matige, billijke rente
verzekerende) exploitatie niet mogelijk is, zal de overheid alsdan genoopt zijn een
onderneming te exploiteeren, welker bedrijfskosten door haar (overheid) tot boven
de draagkracht van het bedrijf zijn verhoogd! Wil de Minister dit voorkomen, dan
zal hij - gedachtig aan het feit dat morgen van hem kan gevraagd worden wat hij
heden een ander oplegt en wat deze onuitvoerbaar acht - de loonregeling doen blijven
binnen de marge bovenbedoeld, zonder dat men deswege zeggen kan dat die regeling
niet gedekt kan worden door de aansprakelijkheid der Regeering, zonder dat zij
geacht kan worden geen profijt te brengen aan de arbeiders. De Regeering, riemen
snijdend van andermans leer door een bovenmatige loonsverhooging voor het
spoorwegpersoneel te eischen, zou al spoedig ervaren dat de gevolgen ook haar zelve
zouden treffen. De beambten en werklieden in dienst van de door den Staat
geëxploiteerde posterijen, telegraaf, constructie-werkplaatsen, werven enz. zouden
alsdan meenen dat zij in vergelijking van het spoorwegpersoneel te laag bezoldigd
worden en op loonsverhooging gaan aandringen. Ook de overweging dezer
gebeurlijkheid zal de Regeering, elke Regeering, leiden tot matiging van haar eischen.
Beziet men in dit licht de stellingen-trits van prof. T r e u b , door hem (in zijn
brochure blz. 28) aldus gefor-
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muleerd: ‘het openbaar gezag kan en mag de werkstaking van het spoorwegpersoneel
niet verbieden tenzij het de verantwoordelijkheid voor de arbeidsverhoudingen
aanvaarde, deze verantwoordelijkheid aanvaarden kan het niet, tenzij het die
regelingen zelf make en die regelingen zelf maken, kan het niet, tenzij het den
spoorweg zelf exploiteere;’ - dan zouden deze drie theses als volgt geamendeerd
moeten worden: aangenomen dat het openbaar gezag de werkstakingen van het
spoorwegpersoneel niet kan en mag verbieden zonder de verantwoordelijkheid voor
de arbeidsverhoudingen enz. te aanvaarden, zoo is voor de aanvaarding van die
verantwoordelijkheid staats-exploitatie niet noodzakelijk, doch is het genoeg indien
het openbaar gezag de regeling der arbeidsverhoudingen in het particulier bedrijf
aan zijn goedkeuring onderwerpt met bevoegdheid die desnoods zelfstandig vast te
stellen, welke exceptioneele bevoegdheid ten aanzien der arbeidsverhoudingen in
een particulier bedrijf aan het openbaar gezag kan worden verleend, omdat zijnerzijds
de particuliere ondernemer bevoegd is den staat tot naasting van zijn onderneming
te verplichten.
In den gedachtengang van prof. T r e u b zou niet alleen een stakingsverbod voor
spoorwegpersoneel bij Staats-exploitatie gerechtvaardigd, doch tevens ook vrijwel
overbodig zijn, omdat er alsdan geen rechtmatige grieven zouden overblijven:
‘Exploiteert de staat de spoorwegen zelf (aldus leest men in de brochure
bovengenoemd blz. 28, 29) dan kan en moet hij, door het personeel zelf te kiezen,
colleges inrichten, welke de belangen van het personeel bij de exploitatie bepleiten;
onpartijdige scheidsgerechten instellen, die geschillen tusschen het personeel en de
directie beslissen; bij kwesties niet van recht maar van billijkheid beroep toelaten op
de regeering en zoo noodig op de volksvertegenwoordiging.’ - Naar aanleiding dezer
woorden willen wij slechts terloops opmerken dat de ‘onpartijdige scheidsgerechten’
zouden worden ingesteld door.... een der partijen, immers door den
Staat-werkgever-exploitant; terloops
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ook: dat een beroep (van de beslissingen dier scheidsgerechten) ‘op de regeering’
zijn zou een beroep op... een der partijen, op de opperste ‘directie’ der onderneming.
Over het beroep op en den invloed van de volksvertegenwoordiging spreken wij
later. De vraag, die thans zich opdringt, is deze: of er feitelijk bij Staats-exploitatie
der spoorwegen minder (rechtmatige) ‘grieven’ bij het personeel bestaan zouden dan
wanneer het beheer door een particuliere directie wordt gevoerd?
Deze vraag voert ons op het terrein der gissingen. Te gissen valt vooralsnog ook
slechts naar de rechtmatigheid der grieven, welke thans tegen de directies der
H.IJ.S.M. en der Mij. tot Exploitatie van Staatsspoorwegen zijn ingebracht. Doch al
bleek ook uit de te houden enquête straks dat de klachten van het personeel
schromelijk overdreven en de meeste hunner verlangens naar billijkheid niet voor
inwilliging vatbaar zijn, dan nog zou natuurlijk volgehouden kunnen worden dat bij
Staats-exploitatie de toestand der beambten en werklieden beter en dus voor staking
minder aanleiding zou zijn geweest.
Tegen een voorspelling als deze nu valt bezwaarlijk te opponeeren, juist omdat
zij een voorspelling is. Maar een en ander is er toch wel in het midden te brengen
om de waarschijnlijkheid der profetie twijfelachtig te maken. Daar is in de eerste
plaats een getuigenis van prof. T r e u b zelf: hij wijst er op (t.a.p. blz. 29) dat het
publiek belang niet alleen met het oog op de mogelijkheid van werkstaking
onmiddellijk betrokken is bij een behoorlijke behandeling van het personeel, doch
ook omdat overwerking van het spoorwegpersoneel gevaren oplevert voor de
veiligheid èn van de reizigers èn van het spoorwegpersoneel zelf. En daarop laat de
schr. dan volgen: ‘Ook in de Staten die zelf hunne spoorwegen exploiteeren, wordt
de beteekenis van het hier besproken punt nog niet genoegzaam ingezien.’ Zoo zullen
dan ook daar grieven overblijven! Maar wij mogen het citaat niet onderbreken want
er volgt dadelijk op: ‘maar dat neemt toch niet weg, dat de toestanden van het
spoorwegpersoneel in landen met Staats-exploitatie
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over het algemeen beter zijn dan in landen met particuliere exploitatie van
spoorwegen.’ Tot staving van welke algemeene stelling prof. T r e u b op gezag van
den Engelschen schrijver C l e m e n t E d w a r d s (Railway Nationalisation, Londen
1898 blz. 155) het feit vermeldt dat in Duitschland met zijn Staats-exploitatie,
niettegenstaande de algemeene loonstandaard er aanmerkelijk lager is dan in Engeland,
de loonen van het spoorwegpersoneel hooger en de werktijden korter zijn dan in het
laatstgenoemde land met zijn spoorwegexploitatie door particuliere maatschappijen.
Dit feit moge waar zijn, er staat een ander feit tegenover: in deel 99 der
mededeelingen van den Verein für Socialpolitik is een wetenschappelijke studie
opgenomen van dr. W. Z i m m e r m a n : Zur socialen Lage der Eisenbahner in
Preuszen; dezelfde schr. is in Soziale Praxis (jaargang 1902) op hetzelfde onderwerp
teruggekomen en schrijft daar: ‘Ik heb de arbeidsvoorwaarden van het Pruisische
spoorwegpersoneel met die van andere arbeidersgroepen, in overeenkomstige
indrustrieën werkzaam, vergeleken en als resultaat heb ik den indruk gekregen dat
de staatsdienaren veelal in ongunstiger conditie verkeeren dan de arbeiders, die voor
particuliere ondernemers werkzaam zijn.’ De leiders der administratie, zoo zegt hij,
zijn niet op de hoogte van den waren toestand; er is tusschen de hoofdambtenaren
geen directe, van elken invloed vrije verstandhouding, zoodat de administratie zich
uiterst bezwaarlijk een volledig beeld kan vormen van den toestand der lagere
beambten en der arbeiders; ook kan zij niet nagaan of haar bevelen wel overal op
redelijke wijze en overeenkomstig plaatselijke omstandigheden worden ten uitvoer
gelegd en welke uitwerking dus haar voorschriften in de praktijk hebben. De
locomotiefdienst, die zoo bijzonder hooge eischen stelt aan kunde en aan gevoel van
aansprakelijkheid, is geregeld naar een werkplan, dat voor een zwaar beladen
daglooner zou passen; de arbeidsduurbepalingen beletten niet buitengewoon lange
diensttijden, b.v. zeven achtereenvolgende nachtdiensten; de rustpoozen zijn
ontoereikend, hetzij wegens haar versnippering hetzij omdat zij te korte nacht-
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rust waarborgen. Hetzelfde geldt voor het trein- en rangeerpersoneel, terwijl nog
gedurende de laatste jaren (tot 1901) een streven merkbaar is om den arbeidsduur
meer nog te verlengen, hoewel bovendien reeds door de buitengewone ontwikkeling
van het verkeer de arbeid intenser wordt....
Onlangs - in dit voorjaar - heeft de Pruisische Minister van Openbare Werken
nieuwe voorschriften uitgevaardigd omtrent dienst- en rusttijden van de beambten,
hulpbeambten en arbeiders der spoorwegdiensten: de achtereenvolgende arbeidsduur
mag nooit langer zijn dan 15 uur; zulke werktijden mogen alleen toegelaten worden,
wanneer zij door regelmatige rusttijden onderbroken worden. Bij een onafgebroken
dienst of bij het voortduren van den dienst tot in den nacht moet voor afwisseling
van dag- en nachtdienst worden gezorgd. Geen geëmploieerde mag meer dan zeven
nachten achtereen werkzaamheden verrichten; enz. enz. enz.1) Omtrent welke nieuwe
regeling Soziale Praxis opmerkte, dat bij toepassing dezer bepalingen vele beambten
en arbeiders der spoorwegen ten aanzien der arbeids- en rusttijden nog niet in zoo
gunstige positie verkeerden als de onder de Gewerbe-ordnung vallende werklieden
(d.z. zij, die in particuliere ondernemingen arbeiden)!
Een model-werkgever is de Pruisische Staat dus niet. Hij legt in zijn
Gewerbe-ordnung den particulieren ondernemers zwaarder lasten op dan hij zelf
wenschte te dragen. Het eerste is ook gemakkelijker dan het laatste; men komt daar
eerder toe. Juist daarom echter is er voor den werkman bij een particuliere
spoorwegmaatschappij beter kans op hooger loon, korter arbeidsduur enz. dan voor
hem, die in dienst van den Staat als spoorwegexploitant is. De heer v a n d e n Wa l l
B a k e herinnerde er in zijn praeadvies

1) Ten onzent geldt de positieve bepaling dat zij, die voortdurend ingespannen arbeid hebben
te verrichten, niet meer dan 10 uur per dag mogen dienst doen; de overige beambten, belast
met de uitoefening van den dienst of met de zorg voor het veilig verkeer, mogen dienst doen
per dag hoogstens 16 uur, of per 3 dagen hoogstens 14, of per 14 dagen hoogstens 12 uur
per dag, behoudens de ontheffingen, welke door den Minister vooraf moeten worden
goedgekeurd.
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(blz. 68) aan hoe de Minister van Waterstaat (L e l y ) in strijd met de adviezen van
het Staatstoezicht en van zijn eigen ambtenaren, en niettegenstaande de ingebrachte
ernstige bezwaren der spoorwegmaatschappijen een Koninklijk Besluit uitgelokt
heeft, waarbij de dienst- en rusttijden van het spoorwegpersoneel opnieuw werden
geregeld, hetgeen een zeer belangrijke vermeerdering van personeel (en voor een
deel van het personeel minder weekloon!) doch voor de maatschappijen groote kosten
tengevolge had. ‘Veeleer zullen’ - aldus de heer B a k e - ‘bij eenen minister de
bezwaren meer wegen als hij zelf geroepen is die uit den weg te ruimen, dan wanneer
hij dit aan de Directiën van spoorwegmaatschappijen kan overlaten.’ Wil men nog
een bewijs? ‘Ik herinner mij nog’ - de heer v a n d e n Wa l l B a k e is weer aan
het woord - ‘hoe gelukkig een minister zich achtte, toen hij had weten te bewerken
dat het langs de treinen loopen der conducteurs verboden werd; aan de geheel
onvoorbereide maatschappijen werd het echter overgelaten om de nadeelige gevolgen
er van voor den dienst en de veiligheid van het publiek zoo goed mogelijk te ontgaan.
Door de Enquête-Commissie van 1882 werden die gevolgen zóó nadeelig geacht,
dat zij meende intrekking van het verbod in overweging te moeten geven in het belang
der veiligheid en eener goede contrôle. Het verbod bleef echter gehandhaafd.’ De
heer A. P l a t e (in zijn praeadvies blz. 26, 27) noemt hetzelfde verbod als een bewijs
dat ‘het Staatstoezicht over particuliere maatschappijen in menig opzicht voorschriften
uitlokt, waaraan niet gedacht wordt door ambtenaren die toezicht te houden hebben
over door den Staat geëxploiteerde spoorwegen’; hij acht het verbod in quaestie
gerechtvaardigd met het oog op de veiligheid van het personeel, dat sterker spreken
moet dan de bemoeilijkte contrôle voor de maatschappij. ‘Maar’ - schrijft hij - ‘even
vast ben ik overtuigd dat bij Staats-exploitatie de exploiteerende ambtenaren die door
gewoonte het gevaar niet meer zien, den minister wel overreed zouden hebben niet
te luisteren naar de adviezen van de controleerende ambtenaren.’
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Met feiten als deze voor oogen zou men willen vragen waar minder aanleiding tot
een spoorwegwerkstaking bestaan kan dan in een land, waar het spoorwegpersoneel
niet het slachtoffer is van de ongenaakbaarheid en gemakzucht, die den Staat als
werkgever eigen zijn, ook niet willekeurig door de particuliere directies behandeld
kan worden, doch waar een minister, curateele oefenend over de maatschappijen,
allerlei maatregelen ten bate van het personeel kan voorschrijven en ook voorschrijft,
terwijl hij de meerdere kosten en de practische bezwaren, aan de uitvoering van die
maatregelen verbonden, aan de directies overlaat?
Stelt men zich dan ook de vraag wat de aanleiding geweest is tot de staking, die
ten onzent ingrijpende stoornis teweeggebracht heeft (31 Januari), dan moet het
antwoord luiden: die staking is begonnen en voortgezet ter wille der ‘solidariteit’.
Van ‘grieven’ was toen geen sprake, ook niet van een eisch tot loonsverhooging. De
leiders misprezen het nadrukkelijk dat sommigen tot die staking waren overgehaald
door voorspiegelingen van lotsverbetering, want daar was het niet om te doen. En
de strike van 6 April? Wat beoogde zij anders dan verzet tegen de aanneming der
ingediende ‘dwangwetten’? De vraag behoort dus eigenlijk met het oog op de
troebelen ten onzent aldus te worden gesteld: zou het personeel der spoorwegen,
wanneer deze door den Staat geëxploiteerd waren, niet gestaakt hebben uit solidariteit
of ter wille van machtsvertoon tegen ongewenschte wetten? Waarom niet?
Doch men heeft gezegd - en velen hebben het geloofd, gelooven het nog - dat,
indien er bij het personeel niet tevens ernstige ‘grieven’ bestaan hadden, niet zoovelen
het werk zouden hebben neergelegd1). Welnu, wil men

1) In de toespraak, waarmede de Minister van Waterstaat 24 April l.l. de Enquête-Commissie
installeerde, verklaarde deze bewindsman dat van den klaarblijkelijk onder het
spoorwegpersoneel heerschenden geest van groote ontevredenheid de oorzaak dringend
onderzoek ‘en verklaring’ behoeft. De Minister herinnerde aan de algemeen zoo gunstige
indrukken ten aanzien der positie van het spoorwegpersoneel door de enquête van 1890
gewekt, terwijl de sedert dien door de Regeering zooveel mogelijk onderzochte klachten
onjuist bleken, of gegrond op onopzettelijke min-ernstige verzuimen, terwijl de klagers
schromelijk generaliseerden. Hoewel nu de Minister zeide allerminst te bedoelen dat het
spoorwegpersoneel geen gegronde redenen had voor zijn grieven en zijn ontevredenheid,
schroomde hij echter evenmin het uit te spreken dat de gebeurtenissen der laatste maanden
deze vragen bij hem hadden doen rijzen, waarop hij het antwoord moest schuldig blijven:
‘wat mag er toch op spoorweggebied gebeurd zijn, sedert het begin der negentiger jaren,
waaromtrent de Enquêtecommissie van 1890 bevredigend rapporteerde? Is sedert dien tijd
de positie van het personeel zooveel slechter geworden? Zijn de verhoudingen tusschen
directie en beambten zoo geheel ten nadeele veranderd? Of zal blijken, dat de Commissie
van 1890 zich aan een illusie overgaf, toen zij het uitsprak, alles te hebben onderzocht, wat
noodig was om met den maatschappelijken toestand van het spoorwegpersoneel bekend te
worden en niets te hebben verzuimd, wat kon strekken om die kennis te verkrijgen? Of wel,
zal misschien het vermoeden omtrent de gegrondheid der grieven niet bestand blijken tegen
een ernstig onderzoek der feiten en omstandigheden?’
Men mag zeker uit het door den Minister gesprokene concludeeren dat er nieuwe, den minister
geheel onbekende ‘feiten en omstandigheden’ door de enquête aan het licht zullen moeten
worden gebracht, voordat de Minister van de gegrondheid der grieven overtuigd zal zijn.
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dit aannemen, dan zal men toch moeten erkennen dat, voorzoover die grieven bestaan
mogen in bezwaren tegen de regeling van arbeids- en rusttijden, de Regeering voor
de gegrondheid dier klachten meer aansprakelijk is dan de directies, de Regeering,
die immers krachtens het bekende art. 113 de arbeids- en rusttijden regelt en de
ontheffingen verleent. Blijven over mogelijke andere grieven, met name ter zake der
loonregeling. Hierin had tot nog toe de Regeering de hand niet. Of hier grond tot
ernstige klachten bestond, zal straks de enquête uitwijzen; daarover kan niet nu reeds
worden gesproken1).
Maar wel mag dit punt - meer in het algemeen - onderzocht worden: in hoever een
Regeering als spoorweg-

1) In het voorbijgaan mag echter wel de vraag worden gesteld of, indien de loonen (die volgens
de Enquête-commissie) van '90 ‘meestal hooger’ waren dan de plaatselijk geldende) sedert
dien lager, te laag waren geworden, de April-stakers zich zooveel moeite zouden hebben
gegeven om tot den dienst der maatschappijen weer te worden toegelaten; ook: of er alsdan
zich zoovelen zouden hebben aangemeld om de door de April-staking opengevallen plaatsen
te bezetten.
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exploitante anders dan een particuliere directie staan zal tegenover looneischen van
het personeel?
Wordt het spoorwegbedrijf als een private onderneming geëxploiteerd, dan wordt
de bezoldiging van het spoorwegpersoneel bepaald door de mogelijkheid, waarin de
maatschappijen verkeeren om aan dat personeel zeker loon voor zeker werk te geven;
die mogelijkheid wordt op haar beurt bepaald door de resultaten van het bedrijf, door
de inkomsten, welke afhankelijk zijn van den omvang van het vervoer en van den
prijs, die voor dat vervoer kan worden gevraagd; de voor het vervoer bereikbare prijs
wordt op zijn beurt weer - vooral bij het in financieelen zin zoo belangrijke
goederenvervoer - bepaald door de werking der mededinging, niet zoozeer nog die
der onderlinge concurrentie of met de waterwegen, maar allereerst en allermeest,
waar het geldt het transito-vervoer, door den wedijver van over de grenzen. Reeds
vroeger1) werd er door ons op gewezen, dat de buitenlandsche havens (Antwerpen,
Hamburg en Embden) er op uit zijn de vrachtgoederen tot zich te trekken, die bij
verhooging onzer vrachtprijzen niet meer over Nederland naar vreemde gewesten
zouden worden gezonden.
Zoo wordt dus onder het stelsel van particuliere exploitatie aan te hoog gestelde
looneischen een rem aangelegd door onverzettelijke oorzaken van buiten af. De
(particuliere) directie kan aan hen, die met zoodanige eischen tot haar komen,
antwoorden: ‘wij kunnen u niet meer betalen; gingen wij uw loon verhoogen, dan
zouden onze bedrijfskosten aanmerkelijk stijgen; wilden wij dat goedmaken door
hooger vrachtprijzen, dan zou - integendeel - de bate uit dien hoofde geringer worden,
omdat dan minder goed ten vervoer zou worden aangeboden; en dat het ook van onze
ondernemerswinst niet af kan, ziet gij zelf wel in als gij nagaat wat wij aan onzen
aandeelhouders plegen uit te keeren.’ - Zoo is dan ook inderdaad kort na de
Januari-staking door de leiders dier beweging

1) Zie ‘Organisatie en loonsverhooging’, ‘Onze Eeuw’ April 1903, blz. 543, noot.

Onze Eeuw. Jaargang 3

904
zelven erkend dat althans voor het oogenblik geen belangrijke loonsverhooging van
de maatschappijen kon worden gevorderd; de magere dividenden wezen dit uit.
Intusschen is juist aan die magere dividenden, als proef op de som dat de exploitatie
niet een hoogere bezoldiging van het personeel toeliet, door voorstanders van
Staatsexploitatie een argument voor de verwezenlijking van hun denkbeeld ontleend;
men heeft n.l. gezegd: de beide groote maatschappijen ten onzent zijn bezig elkaar
‘dood’ te ‘concurreeren’ en haar personeel is van dit feit het slachtoffer. - Het is
echter duidelijk dat in deze beschouwing wel een argument tegen exploitatie door
twee groote maatschappijen in onderlingen wedijver, maar nog niet een argument
voor exploitatie bepaaldelijk van staatswege zou kunnen gelegen zijn. De geopperde
bedenking toch tegen de mededinging en het daaraan vastgeknoopt gevolg ware
evengoed te ondervangen door de exploitatie te brengen in handen van één groote
particuliere maatschappij. Echter zou alsdan - en evenzeer bij staats-exploitatie blijken dat niet zoozeer de onderlinge mededinging, als wel de concurrentie met het
buitenland de factor is, die de inkomsten van het bedrijf beheerscht en deze factor
zou onverzwakt blijven gelden, al werden de spoorwegen ook door één particuliere
maatschappij of door den Staat geëxploiteerd.
Maar stel nu dat de Staat exploiteert. Vooreerst zal men eischen dat de Staat als
werkgever een voorbeeld geve van voldoende bezoldiging; het zal bij niemand
opkomen tegenover den Staat bescheidener te zijn dan tegenover eene particuliere
maatschappij. En wat zal nu de overheid op die eischen antwoorden? Dat er toch
winst moet worden gemaakt met het bedrijf? De wedervraag zal zijn: waarom? gij
zijt geen particuliere exploitant! - De overheid zal dus niet kunnen zeggen: ik moet
de meerdere bedrijfskosten in hoogere prijzen terugvinden. Dat zeggende zou zij
trouwens het reizend publiek en den handel ontstemmen en het vervoer zien
inkrimpen. Van de overheid zal dus worden gevergd dat zij in de eerste plaats
‘behoorlijke’ bezoldiging waarborgt en eerst daarna beproeft op wat wijze onder
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vigueur van dien loonstandaard het bedrijf kan worden geëxploiteerd. Valt wegens
de hooge bedrijfskosten (zoo deze niet op de vrachtprijzen verhaald kunnen worden)
de winst geheel weg, is er zelfs verlies, des te erger voor.... de belastingschuldigen.
Doch er zal geen pardon, geen excuus zijn voor den Staat als werkgever; er zal ook
geen door de economische wetten aangelegde rem zijn voor de eischen van steeds
hooger loon. En wanneer dan toch die steeds hoogere eischen worden afgewezen;
wanneer dan toch de Staat als spoorweg-exploitant (gelijk in Duitschland) lager
loonen betaalt dan in de particuliere nijverheid gegeven worden; - zal er dan geen
‘grief,’ zal er dan niet aanleiding tot staking zijn?
Men zal - zeiden wij - tegenover de Regeering niet bescheidener in zijn eischen
zijn dan tegenover een particuliere directie. Boven werd reeds aangetoond waarom
bij Staats-exploitatie het motief tot matiging van de eischen, in de erkenning van de
onmogelijkheid der inwilliging gelegen, wegvalt. De weigering zal daardoor zooveel
moeilijker zijn. De quaestie der loonen was ten onzent (tot op den bestuursmaatregel
van April l.l.) een zaak tusschen de directie en haar personeel. Werden daaromtrent
in de Tweede Kamer verlangens geuit, dan kon de Minister antwoorden dat hij de
desiderata aan de betrokken directies zou overbrengen, doch dat het afdwingen van
de vervulling niet aan hem stond. De goedkeuring door de Regeering van het nieuwe
reglement, dat (in 1904) ook een loonregeling bevatten moet, maakt dat de zaak thans
reeds zoo staat dat de minister aansprakelijk zal zijn voor het voldoende der loonen,
welke de directies uitbetalen. Maar nu denke men zich het geval dat er
Staats-exploitatie van spoorwegen is. De Minister van Waterstaat of de Minister der
Spoorwegdiensten is het ‘gedelegeerd lid’ der Regeering. In de Kamer worden door
de woordvoerders der spoorwegmannen eischen gesteld; het is thans geheel
rechtstreeks de minister, die ja of neen moet zeggen en zijn neen zal moeten
motiveeren en volhouden. Ziet men niet in dat de Regeering, zóó veel meer direct
bij de zaak betrokken,
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hier in veel neteliger positie staan zal dan voorheen? En weigert zij de
loonsverhooging; biedt zij weerstand aan den ‘invloed der volksvertegenwoordiging’,
op welke prof. T r e u b immers beroep wilde zien toegelaten ‘bij kwesties niet van
recht maar van billijkheid’; handhaaft zij de loonen op het peil, dat door
volksvertegenwoordigers te laag wordt geacht; valt dan niet heel het odium der
troebelen, die uit de weigering kunnen voortvloeien, neer op de Regeering?
Doch zou bovendien niet juist bij Staats-exploitatie voor een staking eerder
aanleiding bestaan? De mindere of meerdere meegaandheid, handelbaarheid,
buigzaamheid, plooibaarheid eener particuliere directie, haar vatbaarheid voor
transacties, concessies, capitulaties, dat alles zou te eenenmale gemist worden waar
heel het personeel - hoog en laag - één groot corps van ambtenaren in 's Rijks dienst
vormde. Onze particuliere spoorwegmaatschappijen zijn zeer groote private
industrieele ondernemingen; de talrijkheid van het personeel, zijn verspreiding over
heel het land, de omvang van het bedrijf en vooral ook de eisch dat het verkeer (in
het publiek belang) veilig en regelmatig zij, hebben noodwendig bij deze private
ondernemingen reeds geleid tot een krachtige gezags-uitoefening, die geen overtreding
straffeloos duldt, tot een hiërarchie in alle rangen en klassen van het personeel,
waardoor de buigzaamheid, plooibaarheid enz. bovenbedoeld, binnen vrij enge
grenzen beperkt zijn en moeten zijn. Doch hoe zouden deze grenzen nog veel enger
worden, hoe zou er van de allerhoogste tot de allerlaagste plaats in de gelederen der
beambten en werklieden ‘geregeerd’ worden, wanneer de leiding van het bedrijf
berustte in handen der Regeering! Ware dit zoo, viel ook de laatste zweem van wat
men zou kunnen noemen ‘gemoedelijkheid’ geheel weg, dan zou een geest van
ontevredenheid zooveel meer voedsel vinden, dan zouden de malcontenten, die er
ook onder het stelsel van staatsexploitatie zijn zullen, eerder hun verzenen tegen de
prikkels slaan, naarmate de voorkoming van den strijd (door het doen van concessies
en het zich schikken naar omstandig-
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heden) wegens de op de spits gedrevene hiërarchische en bureaucratische inrichting
van het bedrijf onmogelijker zijn zou. In een Staats-bedrijf moet nu eenmaal de leus
des werkgevers, immers der overheid, tegenover de werknemers zijn: se soumettre
ou se démettre. Maar het is niet juist deze leus, met welker toepassing men in onze
dagen werkstakingen voorkomt.
Blijft dus ook onder het stelsel van Staats-exploitatie van spoorwegen een strike
mogelijk, dan zal, zoo deze zich voordoet, de toestand bovendien voor beide partijen
min gunstig zijn, dan wanneer de directie berust in handen van particulieren.
Dienstweigering toch tegenover een Minister, chef van het spoorwegwezen, is
dienstweigering tegenover de overheid en draagt dus veel meer het karakter van
‘open rebellie’ dan staking in een private onderneming. Zoodra de Staat als werkgever
optreedt, zijn alle transacties en capitulaties aanstonds uitgesloten, de hoogheid van
den Staat duldt slechts onderwerping aan wat door den Staat is gedecreteerd. Juist
dit eigenaardige verschil zal den strijd dadelijk veel acuter maken, de botsing heviger,
de overwinning voor de stakers nog onmogelijker, de overwinning der ‘directie’, d.i.
der Regeering nog noodzakelijker, maar ook de oplossing van de moeilijkheid voor
den Staatwerkgever nog bezwaarlijker.
Twee spoorweg-strikes hebben wij gehad; tweemaal is het gebeurd dat een deel
van het spoorwegpersoneel, eerst uit solidariteit, daarna ter wille van politiek
machtsvertoon, door het werk neer te leggen zich gesteld heeft tegenover de directie.
Maar nu denke men zich het geval in, dat dit personeel zich niet had gesteld tegenover
het bestuur eener naamlooze vennootschap (als werkgever), doch tegenover den
Minister als chef. Men denke zich het geval in, dat er een staking ontstaat bij de
Pruisische staatsspoorwegen. Of dat straks de werklieden onzer
staats-steenkolenmijnen in Limburg een strike beginnen. Of.... dat de
Januarispoorwegstaking had plaats gevonden onder het stelsel van Staats-exploitatie.
Was dit laatste het geval geweest, in wat moeielijk
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parket zou dan onze overheid geraakt zijn. Men oordeele: plotseling is op 31 Januari
de dienst geweigerd; het feit overvalt de directies, die daarop niet voorbereid waren;
zij wenden zich tot de Regeering. Deze, zich bewust van haar (tijdelijke) onmacht
om aanstonds de ter bescherming van orde en veiligheid noodige maatregelen te
doen uitvoeren, verklaart dat de zaak tusschen de directies en het personeel haar overheid - niet aangaat; de onmogelijkheid der handhaving van het gezag, welker
openlijke erkenning de noodlottigste gevolgen zou gehad hebben, blijft verborgen
onder de opgeworpen exceptie, dat hier voor ingrijpen van overheidswege geen
termen bestaan; de directies capituleeren1). Maar stel nu dat de Januari-stakers niet
tegenover de particuliere directies, doch tegenover een Minister van spoorwegdiensten
in verzet waren gekomen [men mag immers wel aannemen dat die minister op de
plotselinge gebeurtenissen evenmin als, of minder dan de particuliere directies zou
zijn voorbereid geweest2).] Welnu, dan was alles aanvankelijk evenzoo gegaan als
in de eerste Februari-dagen: de stakers legden het werk neer. Doch wat dan? De
Regeering zou tegenover het verzet even onmachtig hebben gestaan als nu, maar
geen exceptie van niet-ontvankelijkheid had alsdan de onmogelijkheid der handhaving
van orde en veiligheid kunnen bedekken, want partij in het geschil was hier nu de
overheid zelve als directe exploitant van het bedrijf. Zoo zou dan, als de

1) Dat de Regeering niet aanstonds ingreep omdat haar de middelen ontbraken, mag immers
als vaststaand worden aangenomen? Men herinnert zich de woorden, door den premier in
de mededeeling der Regeering (vergadering der Tweede Kamer van 25 Februari l.l.)
gesproken: ‘De stoornis, einde Januari in het spoorwegverkeer teweeggebracht, overviel de
Regeering geheel onverhoeds.... G e h e e l o n v o o r b e r e i d o p v e r w e e r , greep
d e s w e g e de Regeering niet op het eigen oogenblik in; ingrijpen zoolang, door
o n t s t e n t e n i s v a n m i d d e l e n , doortasten ondenkbaar was, zou het kwaad verergerd,
niet verbeterd hebben.’
2) Men herinnere zich wat de heer Z i m m e r m a n (boven geciteerd) zeide omtrent de
verhouding tusschen de hoofdambtenaren en de arbeiders bij de Duitsche staatsspoorwegen;
de administratie aldaar kan zich uiterst moeielijk een volledig beeld vormen van den toestand
der lagere beambten en der arbeiders.
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Minister niet had willen capituleeren (en dat kan de Regeering toch niet!) met
onvoldoende middelen verweer tegen het verzet beproefd moeten zijn, beproefd
zonder kans op aanvankelijk succes. Terwijl ‘door ontstentenis van middelen
doortasten ondenkbaar’ geweest zou zijn, zou het ingrijpen der Regeering ‘het kwaad
verergerd, niet verbeterd hebben.’ Zijn thans de troebelen bezworen door de
capitulaties der directies, gevolg van de onthouding der Regeering, gevolg deze weer
van haar onmacht; kon thans de eind-beslissing worden verschoven tot de Aprildagen,
toen inmiddels èn Regeering èn directies volkomen voorbereid waren op alle
gebeurlijkheden; - de overheid zou, ware zij in Januari werkgeefster van het
spoorwegpersoneel geweest, gestaan hebben voor de keus tusschen twee even
hachelijke mogelijkheden: òf capituleeren, d.w.z. het hoofd in den schoot leggen,
afstand doen van haar hoogheid als opperst gezag, den vlag strijken, zonder verzet,
voor een revolutionaire beweging; - òf tegenweer bieden, maar met de wetenschap
dat althans een tijdelijke nederlaag - en welk een nederlaag! - onvermijdelijk was.
Wie zich bij de Januari-staking gelukgewenscht zal hebben, dat er ten onzent niet
meer dan ‘bijna’ Staatsexploitatie was..., het is zeker wel de Minister van Waterstaat
geweest, en met hem zijn ambtgenooten, van Binnenlandsche Zaken, van Oorlog,
van Justitie!
En stelt men zich de vraag wat nu niet bij de Januari-, maar bij de April-staking
de houding der overheid geweest zou zijn, wanneer wij toen niet ‘bijna’ doch volledige
Staats-exploitatie gehad hadden, ook dan moet o.i. het antwoord luiden dat mede bij
de tweede strike de Regeering niet zoo had kunnen handelen als thans door de directies
gehandeld is.
Wat nu op 7 April vertoond is, mag heeten een kunststuk van elasticiteit in de
organisatie van het spoorwegbedrijf. Na de Januari-staking hebben de directies de
noodzakelijkheid beseft van verdacht te zijn op een herhaling van het gebeurde; zij
hebben begrepen dat de tijd, haar gelaten tusschen de eerste dienstweigering en een
eventueele
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tweede, gebruikt moest worden om, deed die tweede eventualiteit zich voor, gereed
te zijn met een volledig plan voor een - zij het in den beginne ook beperkte dienstregeling. Daar men voorzag dat de tweede staking zeker veel minder mannen
zou meesleepen dan de eerste, en dus op een deel der arbeidskrachten kon worden
gerekend, gold het nu, na te gaan wat in zake den treinenloop met het vermoedelijk
trouw blijvend deel van het personeel kon worden bereikt. Vooraf moest nu heel een
nieuwe regeling, gansch een ongewone organisatie met het oog op de mogelijkheid
eener tweede staking worden ontworpen en dat ontwerp moest niet alleen theoretisch
goed zijn, doch straks ook den toets der praktijk kunnen doorstaan. Aldus moest alles
worden vastgesteld voor allen, op wier trouwe plichtsvervulling men meende staat
te mogen maken, vastgesteld voor alle lijnen, voor alle stations, en wel zoo dat niets
onvoorzien was. Met name aan de H.IJ.S.M. schijnt men in de volvoering van dit
kunststuk op allergelukkigste wijze te zijn geslaagd; het ‘geheime pakket’, den
stations-chefs gezonden ter opening in geval van staking, bevatte klaarblijkelijk voor
elk punt der lijn de meest volledige en geheel ‘pasklare’, dadelijk practisch uitvoerbare
instructies en aanwijzingen. Toen des Zondags te middernacht de staking
geproclameerd werd (5 April), reden des Maandagmorgens vroeg de eerste treinen.
Het is bekend en erkend, hoe dit feit èn op het publiek, èn op het goedgezind
personeel een weldadigen indruk heeft gemaakt, hoe het tevens een niet onbelangrijk
deel der stakers tot nadenken gestemd heeft, tot twijfel aan het gehoopt effect der
stakings-proclamatie en hoe dus mede daardoor de beweging welhaast is verloopen.
Maar nu mag de vraag worden gesteld of een even groote mate van wat wij
‘elasticiteit in de organisatie’ noemden, verwacht mag worden van Staats-ambtenaren,
wanneer dezen tot de exploitatie van een spoorwegbedrijf geroepen zijn. Elasticiteit
en bureaucratie zijn zeer heterogene begrippen. De bureaucratie klampt zich vast
aan haar reglementen en instructies; zij houdt van eenvormigheid
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en sleur; zij is afkeerig van het onverwachte, van het onvoorziene, van het plotseling
zich opdoende, dat om dadelijke beslissing vraagt; zij betreedt bij voorkeur de oude
banen, is traag in het zoeken van geheel nieuwe wegen. In de Revue des Deux Mondes
(1878, II blz. 401) gewaagde F. J a c q m i n reeds van de ‘incompatibilité d'humeur,
si l'on peut se servir de cette expression, qui existe entre cette chose correcte,
formaliste, qui s'appelle l'administration publique, et cette chose variable, multiple,
qui s'appelle l'exploitation d'un chemin de fer’. Is in dit karakter-verschil reeds een
algemeen bezwaar tegen exploitatie van spoorwegen door den Staat gelegen, hoeveel
te meer moet de ‘incompatibilité d'humeur’ tot een ernstig conflict leiden, wanneer
de correcte, formalistische administratie gesteld wordt voor den eisch eener exploitatie
trots staking! Kan men wel aannemen dat alsdan even groote elasticiteit ontwikkeld
zou worden als op 7 April door de particuliere directies werd betoond? Zou niet
veeleer de administratie door dit gansch ongewone feit verbijsterd worden en zou
niet haar verbijstering den stakers evenzeer ten goede komen, als nu de voortzetting
van het bedrijf hen geschaad heeft?
Men moet, om ten volle te beseffen wat door de overheid (als spoorweg-exploitant)
had moeten gedaan zijn, ten einde hetzelfde resultaat te verkrijgen dat nu door de
particuliere directies bereikt is, zich wel rekenschap geven van wat deze directies
hebben verricht, met name die der H.IJ.S.M. om den ‘arbeidswilligen’ de uitvoering
van hun voornemen mogelijk of minder moeilijk te maken. Allerlei maatregelen van
huishoudelijken aard waren daartoe getroffen. Scheen het voor het trouw gebleven
personeel op den dag der staking gevaarlijk zich naar het terrein van den arbeid te
begeven, er was voor gezorgd dat de mannen werden afgehaald en onder geleide
naar het werk gebracht. Was het ongewenscht hen na volbrachte taak weer huiswaarts
te doen keeren, in de stations was voor nachtlogies gezorgd. Maar inmiddels zouden
de gezinnen dezer mannen aan zichzelven zijn overgelaten! Geen nood: aan het
Centraalstation
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te Amsterdam was driemaal per dag gelegenheid berichten en briefjes voor de
gezinnen af te geven; een goed georganiseerde wielrijdersdienst zorgde voor de
gemeenschap tusschen de op het Station verblijvenden en hun vrouwen en kinderen.
Dat het dien vrouwen en kinderen niet aan iets ontbrak, daarvoor waakte een staf
van vrijwillig daartoe werkzame dames....
Wij doen slechts een greep uit het vele, dat door de zorgzame, vooruitziende
directie der H.IJ.S.M. was geregeld ten bate van het trouw blijvend personeel. Met
al die kleine middelen is een groot resultaat bereikt, gelijk men weet. En de vraag
mag worden gesteld of al deze bijzondere maatregelen, al deze speciale voorzieningen
ook getroffen zouden zijn door een directie, welker hoofd zetelde op het Binnenhof?
Of deze ‘elasticiteit’, dit spontaan zich voegen naar geheel nieuwe toestanden,
verwacht had mogen worden van een zuiver ambtelijke exploitatie, gelijk de van
Staatswege gevoerde noodwendig zou zijn?
Men heeft - en terecht - hulde gebracht aan de wijze, waarop ook de administratie
der posterijen zich wist te plooien naar de gewijzigde omstandigheden en haar dienst
te reorganiseeren wist. Doch men leide daaruit niet te ver strekkende gevolgtrekkingen
af. Hier was geen staking in het bedrijf; hier werd slechts de uitoefening van een deel
van het bedrijf bemoeilijkt, of tijdelijk onmogelijk gemaakt: het vervoer der brieven
enz. per spoorweg.
Over spoorweg-strikes in verband met de wijze van exploitatie der spoorwegen
schrijvend, mag men één punt niet onvermeld laten: de internationale zijde der zaak.
Veel daarover in het midden te brengen is echter onnoodig. Het is immers duidelijk
dat ook wat dezen kant der aangelegenheid betreft de Regeering in gunstiger conditie
verkeert, wanneer zij niet, dan wanneer zij wel zelve het spoorwegbedrijf exploiteert.
Ware in Januari de Nederlandsche Staat de exploitant der Nederlandsche spoorwegen
geweest, de toch reeds aanmerkelijke moeilijkheden zouden voor de Regeering nog
grooter geweest zijn. Konden nu de particuliere
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directies als ‘stootkussens’ dienst doen, in het andere geval zoude het direct de
Regeering geweest zijn, welke te kort schoot in de naleving van internationale
verplichtingen.
De episode der spoorwegstakingen van 31 Januari en 6 April is - zoo zeiden wij in
den aanhef onzer beschouwingen - inderdaad weinig minder dan een fait nouveau
in de uitwisseling van argumenten tusschen voor- en tegenstanders van
Staats-exploitatie. Het wil mij schijnen dat de stelling niet gewaagd is: die episode
doet wel argumenten tegen, doch niet voor Staats-exploitatie aan de hand1).
Den Haag, April '03.

1) Bovenstaande beschouwingen waren reeds geschreven voordat de spoorwegstaking in Victoria
uitbrak. De geschiedenis daarvan, voor zoover reeds bekend, schijnt verschillende der boven
getrokken conclusies te bevestigen. Hier was Staats-exploitatie; hier waren onder
democratische invloeden de loonen zoo hoog gestegen, dat de Staat als spoorweg-exploitant
op beperking der uitgaven (door inkrimping van het spoorwegpersoneel) bedacht moest zijn;
daarom werd den spoorwegmannen aangezegd dat zij zich niet mochten aansluiten bij de
groote politieke vereeniging, welke de beperking der Staats-uitgaven bestreed. Dit verbod
leidde tot de staking. En nadat het spoorwegverkeer korten tijd geheel had stilgestaan, heeft
de Regeering in dezen strijd de overwinning behaald door het nemen van maatregelen, welke
de Times als ‘drastisch’ kenmerkte: ‘greater severity could hardly be resorted to by a
reactionary autocracy’!
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De politieke welsprekendheid van Demosthenes.
Door Prof. Dr. K. Kuiper.
‘Uit de school van I s o c r a t e s ’ zoo luidt een welbekende zinsnede van C i c e r o ,
‘kwamen, evenals uit den buik van het Trojaansche Paard, louter Vorsten te
voorschijn.’ Deze beeldspraak, al klinkt ze wat ouderwetsch, geeft in meer dan één
opzicht den indruk juist weer, dien we ontvangen van de Atheensche agora in den
laatsten levenstijd van I s o c r a t e s : Vorsten zijn zijne leerlingen niet slechts om
hunne schitterende gaven, maar ook, en niet minder, om hunne strijdvaardigheid; zij
treden naar buiten, zij zijn strijders geworden. Hunne welsprekendheid verandert
daardoor van karakter. De kunst van G o r g i a s is gepopulariseerd, en terwijl
I s o c r a t e s zich terugtrekt uit de buitenwereld, die zoo weinig in overeenstemming
is te brengen met zijn idealisme, verdringen zich zijne leerlingen op de markt:
A e s c h i n e s en D e m o s t h e n e s , P h o c i o n , H y p e r i d e s , en L y c u r g u s ,
allen welsprekend in levendiger trant dan de meester wiens universitaire rhetoriek
hen gevormd heeft, maar toch allen in zooverre zijne getrouwe leerlingen, dat voor
ieder hunner de gesproken redevoering meer is geweest dan slechts een wapen des
oogenbliks. Voor wie hen niet kan hooren, schrijven zij. Van nu aan is de redevoering
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in de volksvergadering uitgesproken tevens een politiek strijdschrift, dat terstond na
zijne verschijning in tal van exemplaren over geheel Griekenland wordt verspreid.
In eene enkele korte schets het kenmerkend onderscheid tusschen de groote
vertegenwoordigers der publieke welsprekendheid van Athene's vrijheidsavond in
het licht te stellen is te bezwaarlijker, omdat de techniek hunner taal - duidelijkst en
meest afdoend bewijsmiddel voor ieders individueele eigenaardigheden - hier buiten
bespreking moet blijven. Onze voorstelling van de demegorie (de eloquentie der
agora) zal aan duidelijkheid winnen, indien wij ons in hoofdzaak bepalen tot den
meester, die aan C i c e r o zijne meesleepende facundia, aan B o s s u e t zijne
majestueuze kracht, aan B o u r d a l o u e zijne scherpe dialectiek heeft gegeven:
Demosthenes.
In veel hoogere mate dan bij de meeste andere redenaars der oudheid het geval is,
boeit ons hier de persoon. Wie is die man, zoo vragen we ons af, die, terwijl het schip
van staat reeds kraakt in den storm die het zal verbrijzelen, met zoo wonderlijken
moed de mogelijkheid der redding blijft prediken? Aan welke eigenschappen dankt
hij het merkwaardige lot dat hem een roem heeft verzekerd wellicht nooit geëvenaard,
terwijl hij toch streed voor eene overtuiging die door de geschiedenis als eene dwaling
is gevonnisd? Waardoor heeft hij vermocht al wat Athene op het gebied der eloquentie
had geschapen te vereenigen in eene groote, nieuwe schepping: den stalen zinsbouw,
den samengepersten gedachtenschat van T h u c y d i d e s te kleeden in de
wondergladde harmonie van I s o c r a t e s , de fijne juridische scherpzinnigheid van
I s a e u s te paren aan den glashelderen eenvoud van L y s i a s - en toch geen van
deze mannen te gelijken, steeds zich zelf te zijn?
De bontheid dezer vragen kenschetst de moeilijkheid harer beantwoording. De
beschouwing van D e m o s t h e n e s ' werk en leven zal ons het bewijs kunnen geven,
dat zijne grootheid noch uitsluitend in zijne gaven als kunstenaar des woords, noch
alleen in zijne karaktereigenschappen ligt: brandende hartstocht in toom gehouden
door de zelfbe-
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heersching van een uiterst fijngevoelig kunstenaarsgeweten, machtige eloquentie
voortdurend beheerscht door zeer ernstig besef van de ontzaglijke
verantwoordelijkheid die iederen volksredenaar wordt opgelegd, ziedaar de beide
qualiteiten welke het allerduidelijkst spreken in het werk van D e m o s t h e n e s .
Natuurlijk treft ons, die den inhoud zijner redenen vlugger waardeeren dan haren
vorm, de hartstocht het meest: de hartstocht van zijne liefde voor A t h e n e , en
wellicht meer nog de hartstocht van zijnen haat. Als wij zien hoe fel deze man haten
kan, dringt zich de vraag aan ons op: ‘Kan uit haat zoo rijke vrucht worden
gewonnen?’ Want inderdaad, het schijnt wel alsof haat en verbittering de vreemde
geleigeesten van dezen begaafde zijn geweest reeds bij de eerste schreden op zijn
zeer hobbelig pad. De natuur had hem nauwelijks tot redenaar bestemd! Hij was
kortademig, bedremmeld, een stotteraar, en sommige letters sprak hij verkeerd uit.
Zijn vader had een groot vermogen nagelaten en het was dus bijna zeker dat de
neiging tot afzondering en studie die den knaap kenmerkten niet door finantieele
zorgen zou worden gedwarsboomd. Maar - de fortuin is eenigszins eentonig geweest
in hare bejegening van Attische redenaars! - ook D e m o s t h e n e s ziet zijn rijkdom
ras verloren gaan. Na den vroegtijdigen dood van zijn vader volgt het tienjarig
wanbeheer der nalatenschap door zijne sluwe voogden, en als hij weldra de bittere
zekerheid verkrijgt, dat zijn erfdeel door hunne verduisteringen deerlijk geslonken
is en ras zal verdwenen zijn, dan wijkt de rustige studielust voor een hardnekkig en
hartstochtelijk doorvorschen van het erfrecht, eene gestadige oefening van stem,
gebaren en zeggenskracht, voorloopig met geen ander doel dan herstel van geleden
onrecht.
Het eerste resultaat van dezen ingespannen arbeid is de pleitrede tegen zijne
voogden geweest, uitgesproken op zijn eenentwintigste jaar (363) en vernietigend
voor de roovers van zijn vermogen. Reeds in dit eerste pleidooi openbaart
D e m o s t h e n e s enkele van de eigenschappen die zijne kunst zullen blijven
kenmerken. Bovenal treft ons.
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zijne taktiek. Niet met zwaarklinkende woorden van beklag treedt hij voor zijne
rechters, maar met een ijskoude zakelijke berekening van de verduisterde inkomsten,
rente op rente. Verre van in de aangrijpende schildering zijner eigene ellende het
krachtigst middel te zoeken tot overtuiging van de jury, die toch altijd boven alles
toegankelijk is voor aandoeningen van erbarming, richt hij al de aangeboren en
aangeleerde gaven van zijne zeggenskracht, al zijn spot, al zijne overreding, bijna
uitsluitend op dit ééne punt: woorden te geven aan zijnen verbitterden haat tegen
zijne bedriegers. Hen grijpt hij aan met zijne korte, apostrofeerende vragen waarop
geen antwoord kan worden gegeven, hen overstelpt hij met den bruisenden stroom
zijner verontwaardiging, en meer dan medelijden met den beroofde wekt hij - en
begeert hij te wekken - toorn tegen de roovers.
Maar spoedig zou een vijand tegenover hem staan, zijnen haat meer waardig dan
een voogd als A p h o b o s of O n e t o r . Nauwelijks had het pleidooi tegen zijne
voogden hem naast de bittere ervaring, dat een gewonnen proces niemand een
verdwenen eigendom terugbrengt, het bewijs gegeven dat hij als logograaf op eene
toekomst mocht hopen, toen een sterker haat hem aangreep, een haat die hem niet
weer zou loslaten: de verbittering tegen den koning van Macedonië. Gekweekt niet
door toevallige eigenschappen van P h i l i p p u s , maar door een helder en toenemend
inzicht van de gevaren, die des vijands macht en list aan Athene bereiden, wortelt
deze haat, de krachtigste drijfveer van D e m o s t h e n e s ' welsprekendheid, in zijne
liefde voor de stad wier zwakheid hem nooit ontgaat.
De politieke eloquentie van D e m o s t h e n e s is van zoo overwegend belang dat
ze ons vrijheid geeft thans op haar uitsluitend onze aandacht te vestigen met
voorbijgaan van zijne verder succesvolle werkzaamheid als logograaf. Van hare
beteekenis zullen wij ons het gemakkelijkst eene voorstelling maken, wanneer wij
den redenaar in zijn strijd tegen Macedonië en de Macedonische partij van zijn eerste
openlijke optreden af van verre volgen.
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Perzie en Macedonië tegenover Athene, dat was ook het tafreel waardoor I s o c r a t e s '
geest voortdurend was bezig gehouden. Maar hoe verschillend vertoont zich aan
beider oogen Athene. Voor I s o c r a t e s is de vaderstad een sluimerende grootheid,
die slechts wacht op het tooverwoord van den Leider uit het Noorden, om in de
gracieuse kracht harer onvergankelijke jeugd herrezen uit den sluimer, de anderen
voor te gaan tot den oogst van roem en eer en rijkdom, die voor hen staat te rijpen
op de akkers van het Oosten. Maar D e m o s t h e n e s ziet een anderen toestand. De
stad die placht voor te gaan, ziet hij volgen. Niet Athene beheerscht de buitenlandsche
politiek, maar over de gedragslijn der stad van T h e m i s t o c l e s en P e r i c l e s
beslist de politiek der andere staten, 't zij die van Sparta, het vaderland der strengste
oligarchie, 't zij die van Thebe. Een oogenblik had het den schijn gehad alsof Athene's
oude kracht ging herleven. In 377, tien jaren na den vrede van Antalcidas, waardoor
Sparta onder Perzischen steun aan Griekenlands staten de wet kon stellen, had Athene,
de draagkracht en de belangstelling harer burgerij versterkende door een verbeterd
stelsel van oorlogsbelasting, en machtiger dan te voren door de voortreffelijke gaven
van vlootvoogden als C h a b r i a s en T i m o t h e u s , het ondernomen opnieuw de
Zeestaten, de vroegere leden van het oude Attische stedenverbond (dien roem van
P e r i c l e s ' Athene) op te wekken tot een nieuw Zeeverbond, gebouwd op
verstandiger en gematigder grondslagen dan het oude Statenverbond had gerust.
Teleurstelling over de geweldheerschappij van Sparta dreef de Zeestaten in de armen
van Athene, en openlijk werd in de stichtingsacte verklaard, dat het doel dezer
vereeniging, op het beginsel van autonomie der deelnemers gebaseerd onder leiding
van Athene, zou zijn: Sparta's suprematie te breken. Maar een twintigtal jaren was
voldoende om te bewijzen, dat ook voor dezen waarlijk niet meer souvereinen vorm
van hegemonie Athene noch de kracht noch de zelfbeheersching meer bezat. Al
heetten de bijdragen der Bondgenooten niet meer als vroeger ‘belasting’, ze werden
er niet gewilliger om betaald, en bij menigen
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kleinen staat verdoofde de gestrenge wijze van invordering ras alle
gemeenschapsgevoel: Athene bleef ook in dezen nieuwen bond ondanks hare eigene
krachtsvermindering zich zelve als meesteres beschouwen. En toen nu Sparta in den
strijd met Thebe verdrongen was uit hare positie van suprematie, en aldus een van
de voornaamste aanleidingen tot handhaven van de verbintenis met Athene voor vele
staten vervallen scheen, toen was er slechts een geringe stoot noodig om de
bondsstaten aan de Klein-Aziatische kust, zooals Chios, Cos en Rhodus, die voor
panhellenistische politiek weinig gevoelden, tot afval te bewegen. Den
bondgenooten-oorlog, die van dien afval het gevolg was, heeft Athene slechts slap
kunnen voeren. Harer regeering ontbrak evenzeer de weerkracht van een goedgeoefend
burgerleger als de rijkdom benoodigd voor voldoende hulptroepen; en wanneer in
het derde jaar van den krijg een der Atheensche vlootvoogden - om voor zijne troepen
soldij te winnen! - een Perzisch satraap in eene poging tot afval van zijnen koning
ondersteunt, dan is één dreigend woord van den energieken A r t a x e r x e s O c h u s
genoeg om den Atheners den schrik om het hart te doen slaan. In 355 wordt, bijkans
op last van den koning van Perzië, de vrede geteekend: de federatie wordt ontbonden,
aan de Zeestaten wordt de ‘vrijheid’ hergeven, die hen weerloos zal leggen in de
handen van A r t a x e r x e s ' trawanten; en de Atheensche democratie zoekt eene
treurige schadeloosstelling voor hare verloren macht in de veroordeeling der strategen,
die vruchteloos hadden getracht oorlog te voeren zonder soldij.
Deze feiten kon bezwaarlijk ééne der partijen te Athene loochenen. Dat de weelde
en de genotzucht stegen en de energie verslapte, erkenden ook wel de idealisten uit
de school van I s o c r a t e s , ook wel de mannen der vredespolitiek, maar omtrent de
middelen tot genezing verschilden ze - of liever nog, ze aarzelden die aan te geven.
En hierin ligt nu een van de krachtigste levensbeginselen der politiek en der
welsprekendheid van D e m o s t h e n e s , dat hij terstond bij zijn eerste optreden als
politiek redenaar
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volkomen duidelijk weet, wat hij wil, dat hij als man van nauwelijks dertig jaar
tegenover zijn volk durft te gaan staan met een duidelijk omschreven program van
actie.
Ofschoon deze rede van 354 - eene rede tot aanbeveling van zekere
belastingsvoorstellen - nog niet staat op de hoogte van de volkomen gerijpte kunst
der Olynthische en Philippische redenen, verdient zij toch bij de waardeering van
D e m o s t h e n e s ' demegorie onze belangstelling in hooge mate. Vooreerst treft ons
de beslistheid waarmee de jonge redenaar positie neemt zoowel tegenover de partij,
die tot elken prijs vrede wil - zooals E u b u l u s en de zijnen - als tegenover de
panhellenistische enthousiasten, die sidderend van verontwaardiging over het
stakingsbevel uit Susa, het volk opzwepen om toch niet te dulden, dat zulk een smaad
ruste op de kindskinderen der mannen van Marathon en Salamis.
Maar behalve de beslistheid zijner overtuiging verrast ons de vorm, waarin hij die
uit: de oppositie tegen kunsttraditiën door misbruik tot formalisme ontaard. Athene's
verleden! Marathon en Salamis! Zeker een zóó aandachtig lezer van T h u c y d i d e s
als D e m o s t h e n e s was, kon voor de heerlijkheid dier namen niet blind zijn, maar
wat deze man van hartstocht en praktischen zin van het begin zijner politieke loopbaan
af heeft gehaat en bestreden, dat is de zinsbegoocheling die in het woordengenot de
daden vergeet, dat is de retrospectieve verwaandheid bij de volksmassa opgewekt
door 't goedkoope enthousiasme der volksredenaars, en dat is ook het kunstbederf
hetwelk van het eindeloos naschrijven der panegyrische redenen het gevolg moest
zijn. Er is iets verfrisschends, iets dat aan open lucht en klaren hemel doet denken,
in de ironie waarmee hij terstond in den aanvang dezer rede ‘over de Symmoriën’
zijne concurrenten kritiseert. ‘Ik betwijfel,’ zoo zegt hij, ‘of zij, die onze voorouders
door hunne lofredenen verheffen - hoe welgevallig hunne woorden aan deze
vergadering ook zijn - een grooten dienst bewijzen aan hen, die zij zoo prijzen. Want
terwijl zij de taak aanvaarden te spreken over daden, die niemand onzer door zijne
woorden kan evenaren, dragen
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ze - ja! - zelf misschien wel den roem weg van machtige redenaars te zijn, doch zij
veroorzaken dat de verdiensten onzer vaderen in de oogen der hoorders kleiner
schijnen, dan zij zich die vroeger hadden voorgesteld. Ik voor mij ben van meening,
dat de grootste lofredenaar onzer vaderen de tijd is, daar immers in zoo lang een
tijdsverloop niemand heeft vermocht op daden te wijzen de hunne overtreffend; maar
wat mij betreft - ik zal u toonen hoe gij u kunt toerusten.’
De soberheid, aan nuchterheid grenzend, van dit proëmium is kenmerkend voor
den redenaar. Niet minder de verrassend praktische wending van het eind, en de
tusschen de regels aangekondigde, straks met eene niemand sparende duidelijkheid
uitgesprokene verklaring aan zijn volk, dat het ontrouw is geworden aan de tradities
van die voorvaderen die het zoo gaarne hoort prijzen.
‘Ik zal u toonen, hoe gij u moet toerusten.’ Die belofte - hier slechts doelend op
eene door den redenaar voor te stellen wijziging in de marine-belasting - is eene
voorspelling van D e m o s t h e n e s ' geheele politieke actie. Schijnbaar denkt hij hier
nog slechts aan den als een stroovlam opflikkerenden krijgsmoed der Atheners tegen
koning A r t a x e r x e s , wanneer hij sussend, bijna spottend, zegt: ‘zeker ik erken,
dat de gemeenschappelijke vijand van alle Grieken is de koning van Perzië; maar
daarom zou ik nog niet den raad willen geven, dat gij Atheners, alleen onder allen,
krijg tegen hem beginnen moet. Immers’ - en hier door zijn scherp verwijt het geheele
Helleensche volk treffend, toont hij duidelijk hoeveel ruimer zijne belofte van
toerusting is dan eerst scheen - ‘immers ik zie duidelijk, dat niet eens de Grieken
zelf onderling bevriend zijn, neen sommigen zelfs meer vertrouwen op den Koning
dan op elkander hebben.’ En weldra zal op die aanwijzing van een kwaad in
Griekenland waartegen andere wapenen dan harnas en zwaard vereischt worden,
eene tweeledige verklaring volgen, die de hoofdgedachte van D e m o s t h e n e s '
politiek uitdrukt: ‘de vijand dien wij het meest te vreezen hebben woont niet in het
oosten’, en: ‘één oorlog

Onze Eeuw. Jaargang 3

922
hebt gij vóór alle anderen te aanvaarden, namelijk den strijd tegen u zelf.’
De eerste verklaring, de aanduiding van de gevaren uit Macedonië geschiedt hier
nog slechts bedektelijk, al zal niet licht een onzer er aan twijfelen, dat
D e m o s t h e n e s , wanneer hij vraagt: ‘waarom zouden wij behalve de vijanden die
ieder weet dat we hebben, er nog andere nieuwe zoeken?’ reeds thans doelt op den
man, die sinds een vijftal jaren Koning, al lang droomt van hoogere idealen dan een
Macedonischen troon, op den handigen vorst die eerst Amphipolis aan Athene heeft
ontfutseld, dan Pydna en daarna Potidaea heeft veroverd, op P h i l i p p u s , wiens
oog met welgevallen rust op den Phocensischen oorlog ‘den heiligen krijg’ in 355
ontvlamd, in naam ter bescherming van Delphi's heiligheid ondernomen, in
werkelijkheid een twist om het bezit van Delphi's rijkdom, doch welkom aan
P h i l i p p u s omdat de vijandschap, die Thessalië tegen Phocis, Phocis tegen Thebe
in het veld brengt, in 't eind hem zelven het zwaard in de hand zal geven, dat
Griekenlands vrijheid dooden zal.
Zóó kende natuurlijk in 354 D e m o s t h e n e s P h i l i p p u s nog niet, al is het
boven gegeven beeld van den Koning bijna aan de woorden zijner latere oraties
ontleend. Maar zijn eigen volk kent hij van den beginne, hij kent de zwakheid zijner
burgers, en met een onversaagdheid die zich soms in kastijding, soms in spot
openbaart, hen aangrijpend, wanhoopt hij nu zoo min als later dat hij de kracht in
hen kan doen herleven.
Er is iets merkwaardigs in zijne wijze van omgaan met dat volk. Reeds in deze
eerste oratie. Hij heeft, zooals gezegd is, eenvoudig eene herziening van de
marine-belasting voor te stellen; maar de eenvoudigste voorstellen toont hij
onmiddellijk in verband met de hoogste politieke beginselen. En wanneer hij dus
lang draalt, eer hij met zijn voorstel voor den dag komt, dan is dat niet uit eene soort
van vrees, maar omdat hij vooraf zijne hoorders tot die hoogte van stemming wil
opheffen, waarin ze alleen de noodzakelijkheid zijner patriotische voorstellen kunnen
beseffen. Als had hij
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kinderen voor zich op die felbewogen Pnyx, zoo prikkelt hij hunne nieuwsgierigheid:
hij spreekt van zijn lang nadenken, van zijn zorgvuldig overleg, van zijn narekenen;
en als men dan denkt, dat het voorstel eindelijk komt, dan zegt hij: ‘Allereerst - en
dit is niet slechts het eerste, maar ook het belangrijkste van wat ik u ga voorstellen
- aldus moet gij allen gezind zijn, dat ieder uwer zelf tot volbrengen van hetgeen
behoort gereed staat. Want gij ziet wel, burgers van Athene, dat in alles wat gij ooit
allen te zamen werkelijk gewild hebt, als maar ieder uwer begreep dat ook hij zelf
de hand aan 't werk moest slaan, u nooit iets ten eenenmale mislukt is; maar zoovaak
gij wel iets begeerdet tot stand te zien komen, maar, nadat gij daartoe besloten hadt,
elkaar aankeekt, als vondt gij geen van allen het volbrengen daarvan uwe eigene
taak, en als verwachtte ieder uwer, dat zijn buurman 't wel doen zou - is u nooit iets
gelukt.’
Ziedaar juiste en verstandige woorden - zal menigeen denken - maar is de gedachte
zóó diep, of de vorm zóó schoon, dat daarom D e m o s t h e n e s onze aandacht
verdient? Om te beseffen, wat het beteekende aldus tot de Atheners te spreken in
354 vóór Christus, is het noodig, dat men zich eenigszins voorstelt, aan welke kwalen
de redenaar zijn volk ziet lijden op het oogenblik dat hij, het oog vestigend op een
uiterst dreigende toekomst, het bewustzijn bij de schare wil verlevendigen, dat nog
minder dan een monarchaal bestuurd rijk eene republiek bestaan kan zonder de
toewijdende liefde van al hare burgers. Over de vermindering van Athenes
buitenlandsche macht spraken wij reeds; het inwendig verval is evenzeer
onloochenbaar. Wie had het kunnen keeren? Welk deel der burgerij heeft de schuld?
Zeker is geene klasse onschuldig. De rijken dragen hun deel in de verslapping der
vaderlandsliefde door de wijze waarop zij zich meer en meer aan den persoonlijken
krijgsdienst onttrekken; de levering der uitgeruste schepen - eertijds een zaak die
den patriotischen wedijver prikkelde - besteden ze uit aan den goedkoopsten aannemer.
Huursoldaten komen de burgers vervangen;
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de ephebenoefeningen, eens zoo voortreffelijk eene school voor krachtig
staatsburgerschap, verliezen haar karakter, en bovenal verflauwde door eene soort
van internationaal weeldeverkeer, op de zelfde wijze als in onzen modernen tijd, bij
de jongeren van goeden huize het geloof in den Staat als middelpunt van het burgerlijk
leven. Waar zoo de vermogenden voorgingen, wel aan hunne voorrechten maar niet
aan hunne plichten indachtig, waar verder niet weinige ernstige mannen, wier
geestelijke invloed genezing had kunnen brengen, òf gedégouteerd door de
ochlokratische pressie stil zwegen, òf verschrikt door het marktgedrang slechts in
hunne studeerkamer spraken, daar moest het proletariaat wel volgen. Levend op de
staatskas, en iederen aanval op die kas voor andere doeleinden dan volksverzadiging
en volksverlustiging uit den booze oordeelend, leent het volk van Athene gereedelijk
slechts aan hen het oor, die zijne begeerten eerbiedigt en zijne geldelijke voordeelen
onaangetast laat.
Hoe zien wij rondom D e m o s t h e n e s , wanneer hij tot dat volk gaat spreken, de
vijanden vermenigvuldigd! Wie zal hij het eerst bestrijden? De rijken, sceptisch
glimlachend over zijne opgewondenheid? De volksmassa, woedend om zijn aanval
op haar ‘levensonderhoud?’ De vredesvrienden? De Panhellenisten? P h i l i p p u s ?
De redenaar staat tegenover hen allen tegelijk pal. Of neen, van pal staan is bij zoo
hartstochtelijke beweging als de zijne was geen sprake. 't Is er ver van af dat hij vrede
zou hebben met het oude voorschrift van redenaarsdecorum, dat van den redenaar
deftig stilstaan eischt met de uitgestrekte rechterhand een klein eindje uit den sinus
van 't pallium, met de linkerhand recht tegen 't lijf; hij vertoont zijne redevoering als
een tooneelspeler, hij bestormt den kansel als een tweede C l e o n , ‘hij rent’ - zegt
A e s c h i n e s bitter verontwaardigd - ‘hij rent als een wild beest op het suggestum
heen en weer.’ Zoo staat hij dan ook niet tegenover zijn tegenstanders; maar hij vliegt
ze aan, allen te gelijk, als een volleerd athleet. En het is ons, als teekende de redenaar
ons zijne verslagene bestrijders in die
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welbekende, vlijmende woorden eens door hem gebruikt om de houding van Athene
tegenover P h i l i p p u s te brandmerken: ‘Gij staat in den strijd tegenover hem als
barbaren tegenover een vuistvechter. In zoo'n vuistgevecht van barbaren grijpt hij
die slaag krijgt telkens naar de getroffen plek; raakt men hem dan weer ergens anders,
derwaarts volgen de handen; doch zich dekken, en den vijand in 't gelaat zien dat
verstaat er geen, ja daar denkt hij niet aan!’ Ziedaar in waarheid D e m o s t h e n e s '
kracht in beeld gebracht; hij is een athleet door de kracht van zijne slagen, door de
zeldzame techniek van zijn aanval, bovenal door de onuitputtelijke afwisseling van
zijn onvermoeide methode.
Reeds in de redevoeringen van 354-2, de eerste politieke vertoogen merkt een
belangstellend lezer die eigenschappen telkens op; maar de volle kracht zijner
geweldige gaven heeft D e m o s t h e n e s eerst ontplooid toen hij - wij zouden zeggen
‘als leider der oppositie’ - niet slechts tegenover de regeeringspartij, maar ook man
tegen man tegenover P h i l i p p u s kwam te staan. Het is in de jaren 351-340: de
jaren der Olynthische en Philippische redevoeringen. De groote beteekenis van dezen
hardnekkigen strijd zijner eloquentie tegen het staatsmansbeleid en 't wapengeweld
van den Macedoniër laat zich niet waardeeren zonder dat wij althans in hoofdpunten
het ziekteproces waaraan straks Athene bezwijken zal, aanstippen.
In 352 was door de interventie van P h i l i p p u s feitelijk aan de Phocensische
tempelroovers de genadeslag toegebracht. Voor den Koning beteekende die
overwinning erkenning van zijne hegemonie door de Thessaliërs, en zij zou nog meer
hebben beteekend, indien niet een Atheensch leger door de bezetting van den
Thermopylae-pas hem in zijn voortrukken had gestuit. Dat leger aan te vallen - zelfs
al had hij het gemakkelijk kunnen verslaan - achtte P h i l i p p u s voor 't oogenblik
een onpolitieke daad. Liever rukte hij noordwaarts naar Thracië, om daar Athene's
politieke macht in hare koloniën aan te tasten. Maar niet slechts de Atheensche
koloniën en bondgenooten sidderen daar voor zijne nadering; ook Olynthus op
Chalcidice,
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juist onder de grenzen van zijn rijk gelegen, wantrouwt zijne bedoelingen, en 't zou
zich aan Athene hebben aangesloten, indien niet P h i l i p p u s een verbond tusschen
Athene en Olynthus had weten te voorkomen, waarschijnlijk door aan de stad op
Chalcidice duidelijk te maken, dat hij geen het minste kwaad tegen haar in den zin
had, en dat neutraliteit haar in de naaste toekomst belangrijke voordeelen zou brengen.
Zoo stond dus in 351 Athene alleen en machteloos tegenover den veroveraar; en wat
het ergste was, die machteloosheid was voor een groot deel 't gevolg van eigen
nalatigheid, lichtzinnigheid en lichtgeloovigheid. De krachtsinspanning die de
Atheners in 352 tot het bezetten van de Thermopylae had gebracht, was van korten
duur; een valsch gerucht, als zou P h i l i p p u s in Thracië doodziek, of zelfs gestorven
zijn werd gretig aangegrepen als aanleiding om de krijgstoerusting te staken.
Maar 't gerucht blijkt valsch. P h i l i p p u s , de doodgewaande leeft, en diepe
verslagenheid bekruipt de gemoederen. Wat vermag de stad nog tegen hem? Wat
baat klimmende krijgsbelasting, wat verdubbelde troepenmacht tegen zijne
bliksemsnelle taktiek en tegen de gehardheid van zijn onverbreekbare phalanx?
Ziedaar de stemming, die als een dompige zomerzwoelte hangt over de lustelooze
en moedelooze menigte vergaderd op de Pnyx. Maar nu staat D e m o s t h e n e s op.
Een enkel woord ter verontschuldiging, omdat hij gaat spreken waar anderen, ouderen,
misschien meer bevoegd schijnen: hij moet wel, daar immers niemand datgene zegt
waarop het aankomt. - Zoo dient zijn kort proëmium, van oratorischen pronk bijna
geheel verstoken, blijkbaar alleen om de apathie der vergadering door een enkel
woord aanvankelijk te breken. Even heft het volk het hoofd op. En hoor, als een
koele wind 't leven herscheppend in die verdoofde schare klinkt daar in eens dat
kloeke woord: ‘In de allereerste plaats: den moed verliezen mogen we niet, mannen
van Athene, wegens de tegenwoordige omstandigheden, al vinden wij die bedenkelijk.
Immers, wat het ergste daarin is met betrekking tot ons verleden, dat geeft tegelijk
den
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zekersten grondslag voor onze toekomst. Wat is dat dan?’
Het spel der verdooving is gebroken, de aandacht gewekt; een glimlach van
verrassing begint te spelen over het gelaat van den toehoorder, en ons schijnt het
bijna toe, alsof hij die vraag fluistert, waarmee de redenaar om de nieuwsgierigheid
te spannen zijne paradoxale uitspraak zooeven afbrak. ‘Wat is dat dan? Dit dat door
uwe plichtverzaking in alle punten, o Burgers van Athene, de zaken zoo slecht staan.
Want - niet waar? - indien het zoo stond, alhoewel gij alles deedt wat gij behoort te
doen, dan zou er ook niet eens hoop zijn dat het beter werd!’
In korter woorden zou men niet licht èn opwekking èn zeer ernstige bestraffing
kunnen samenvatten; en juist in de vereeniging van die dubbele roeping des
volksredenaars ligt een der geheimen van D e m o s t h e n e s ' oratorische kracht. Als
eenen sterken knaap slaat hij zijn volk, maar niet ten bloede; niet zoo dat het zijn
bestraffer naar de keel vliegt. Hij slaat hen soms met zijn spot, als A r i s t o p h a n e s
den senielen D e m o s - en dat toont grooten moed, want wat D e m o s duldt in de
comedie, dat maakt zijne woede gaande in de volksvergadering! - dan weer parodieert
hij hunne lichtzinnigheid, en plotseling den toon van zijne opwekking veranderend
voert hij ironisch zijne medeburgers sprekend in en vraagt: ‘Of wilt gij liever
rondloopend door de stad elkaar blijven vragen: “Is er ook wat nieuws te vertellen:”....
Alsof er wonderlijker nieuws gebeuren kon dan dit, dat een man uit Macedonië de
Atheners verslaat in den krijg, en de zaken van Hellas bestuurt naar zijnen wil!... “Is
P h i l i p p u s dood?” “Neen, maar ziek is hij wel!”... Wat maakt dat uit bij ulieden?
Als hem iets overkwam, dan zoudt gij ras u een anderen P h i l i p p u s hebben
geschapen!’ - En 't felst treffen zijne slagen wanneer daarna noch spot noch ironie
zijne hand bestuurt, maar toorn hem voortdraagt op den sterken stroom van zijne
eigene woorden, als hij schijnbaar gedwongen door zijn eigen hartstocht plotseling
den gang zijner gedachte afbreekt. ‘P h i l i p p u s omringt ons met zijne jachtnetten
terwijl wij talmend nederzitten!’ had hij klagend en aan-
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klagend gezegd. En nu doet eensklaps dat laatste woord hem losbarsten in eene
snelvolgende reeks van vragen, telkens met nieuwe sarkasmen door hem zelven
beantwoord: ‘Wanneer toch, mannen van Athene, wanneer zult gij uwen plicht gaan
doen? Als wat gebeurt? - Als, bij God, de nood dringt! - Nood? Hoe moeten wij den
toestand dan noemen, dien we nu beleven? Ik zou waarachtig meenen, dat voor vrije
mannen datgene wat we thans zien gebeuren de grootste nooddrang is!’
Intusschen, nooit slaat deze spreker, of hij heft tevens op. Als hoorde hij de
verbitterde menigte grommen onder zijne scherpe tuchtiging, zoo wisselt hij plotseling
den toon. Terstond nadat hij hun heeft toegevoegd: ‘Hoort gij dat P h i l i p p u s in
de Chersonesus is, dan neemt gij een voorstel aan om hem daar op te zoeken; is hij
aan de Thermopylae, desgelijks; en zoo draaft gij heen en weer achter hem aan, uw
krijgskoers aanvaardend uit zijne hand,’ terstond nadat hij zoo hun oogen heeft gericht
op hun eigen verzuim en zwakke afhankelijkheid, laat hij troostend en opwekkend
dit woord volgen: ‘Ik geloof, dat een van de Goden, o burgers, uit schaamte over 't
geen Athene doet en lijdt, in het hart van dezen Koning die onvermoeide
inmengingszucht heeft neergelegd, opdat zijn onstuimig voortgaan u zou wekken uit
uwe verdooving.’
Zien wij af van de - op zich zelf zeer belangrijke - praktische voorstellen in deze
eerste Philippische rede neergelegd, en voor een deel althans later verwezenlijkt, en
vragen wij naar de hoofdkenmerken van de oratorische kunst die daaruit spreekt,
dan wil het ons bij eerste beschouwing haast schijnen, alsof de redenaar hier heeft
gebroken met alle traditiën der schoolrhetoriek. Toch is dit geenszins het geval. Ieder,
wien het vergund is D e m o s t h e n e s ' oraties in het Grieksch te bestudeeren en die
te leggen naast het werk zijner voorgangers, vindt de sporen van hun arbeid in zijne
redenen terug; zelfs was in de oogen van D e m o s t h e n e s ' fellen tegenpartijder
A e s c h i n e s , wiens ideaal de improvisatie is, de eloquentie van dien redenaar
boekengeleerdheid, ‘riekend naar de lamp’. Naar
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onze waardeeringsmaatstaf is, wat A e s c h i n e s als blaam bedoelde, een reden van
bewondering te meer. Wij herkennen de taal van Athene's grootste schrijvers in de
Philippicae. Maar het is, alsof de zwaar geladen wolken van T h u c y d i d e s '
ineengedrongen gedachtenuiting zich hier ontspannen in donder en onweer, alsof de
melodieuze woordklank van I s o c r a t e s wast tot een ruischenden bergstroom bovenal of de tragische passie van S o p h o c l e s en E u r i p i d e s hier op de agora
herleeft. En het meest van alles bewonderen wij daarbij dat hier alle uiterlijke
middelen van taal, van rhythmus en woordnuanceering staan in dienst van een zoo
manlijken wil, van eene zelfbeheersching die tevens heerscht over de menigte, van
eene bewustheid van eigen kracht die te gelijkertijd èn de stemming èn de veerkracht
van het gehoor als op de minuut weet te taxeeren. Dat is de reden waardoor
D e m o s t h e n e s den invloed der Grieksche eloquentie heeft doen reiken tot ver
boven de sfeer der politieke vergadering. Hij leest in de ziel van zijne hoorders en
spreekt telkens dat woord, hetwelk hij weet dat daar zal worden verstaan.
In de eerste Philippica geeft hem dat inzicht den moed om te reppen van
persoonlijken dienstplicht ondanks den tegenzin die daartegen bij arm en rijk bestaat.
Hij doet meer dan slechts daarvan te reppen. Hij is van zijn plan geheel doordrongen,
het vormt de grondgedachte zijner geheele oratie, het geeft kleur aan ieder woord
het doordringt als een scherpe geur geheel deze rede, en wanneer hij het ten slotte
formuleert, dan doet hij dat zoo zaakrijk, zoo helder, zoo overtuigend, dat de ernstigste
studie van alle onderdeelen geene weerlegging meer duldt.
Eene tragische schoonheid verleent in onze oogen aan al de redenen dezer periode
het feit dat iedere nieuwe oratie van D e m o s t h e n e s een getuigenis is voor een
nieuwen triumf van den vijand, tegen wien de redenaar zijn arm houdt opgeheven,
maar daardoor tegelijkertijd eene bevestiging brengt van de waarschuwing in eene
vorige rede gegeven.
De eerste Olynthische rede twee jaren na de eerste
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Philippica uitgesproken, wanneer den Olynthiërs de schellen van de oogen zijn
gevallen en zij zich wederom tot Athene hebben gewend, geeft het bewijs, hoe
duidelijk hij dat zelf ziet. ‘De tijdsomstandigheden zelf,’ zoo spreekt hij, ‘ze roepen
u toe met luider stem, dat gij nu de handen moet uitsteken.’ En dan laat hij werkelijk
de tijdsomstandigheden roepen. Niet voor de ooren slechts maar voor de oogen van
zijn wufte hoorders rijzen ze op, de Pnyx omsingelend. Maar de zelfde hand die de
schrikgedaanten opriep bezweert ze ook weer. Weer toont hij hoe er nog geld is
wanneer de Atheners willen, hoe er nog kracht is wanneer ze vertrouwen. En dan
klinkt weer die uitspraak van blijmoedig geloof in de toekomst zijns volks, die hem
nooit heeft begeven. ‘Ik zou zeggen, medeburgers, dat wie zich eens zou willen zetten
tot eene billijke berekening van de hulp, welke ons van godswege gewordt, al is er
dan ook veel in onzen toestand anders dan het behoort, toch grootelijks den Goden
dank zou weten. Terecht. Want dat wij veel hebben verloren in den oorlog, dat zou
men billijker wijze moeten stellen op rekening van onze achteloosheid; maar dat ons
zoo iets niet reeds veel vroeger is gebeurd, en dat zich thans voor ons een
bondgenootschap opdoet, opwegende tegen al die vroegere verliezen, als wij 't maar
willen aangrijpen - daarin zou ik althans willen erkennen eene weldaad van der Goden
genadige gezindheid.’
Doorgaans is de toon in deze eerste Olynthische rede, en evenmin in de beide
volgenden niet zoo opgewekt. Bovenal immers is het den redenaar er om te doen
zijn lichtzinnig volk 't gevaar te doen zien van nalatigheid ten opzichte van den vijand.
Zijn thema blijft in al deze redenen hetzelfde. Onvermoeid, deels door redeneering,
deels door historische voorbeelden dat thema toelichtend hamert hij voort op hetzelfde
aanbeeld: Wapent u tegen P h i l i p p u s ! De oratorische verdienste ligt hier in de
onuitputtelijke afwisseling waarmee hij èn diens gevaarlijkheid èn diens zwakheid
toont. Hij hangt als 't ware de kaart van Griekenland voor aller oogen op, om de vaan
van Macedonië te steken in al de verspeelde punten: ‘zie hij
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neemt Amphipolis en nu Pydna, en nu Potidaea, Methone daarna: hij rukt Thessalië
binnen; daar gaan Pherae, Pagasae, Magnesia’. En niet vervaard voor den wrevel die
't opsommen van al die verliezen wekt, legt hij zelf zijn hoorders 't protest op de
lippen: ‘Waarom - zoo vraagt ge - zegt gij ons dat thans?’ - Opdat gij weten moogt,
mannen van Athene, en duidelijk beseffen, het een zoowel als het ander: vooreerst
dat uw aanhoudend glippen laten keer op keer bitter weinig voordeel bracht, en ten
andere dat P h i l i p p u s leeft in een toestand van bedrijvigheid, die het ondenkbaar
maakt dat hij ooit, met het bereikte tevreden, tot rust zou komen. Indien dan hij de
overtuiging heeft, dat hij altijd weer iets hoogers dan 't geen hij erlangd heeft moet
trachten te grijpen, en gij, dat ge nooit met volle kracht iets behoort aan te vatten gaat dan zelf eens na, waarop dat moet uitloopen. Bij alle Goden, wie onder u is er
zoo onnoozel, dat hij niet weet, dat de oorlog hier in 't land zal komen indien wij niet
oppassen!... En waarlijk, als dat gebeurt, mannen van Athene, dan vrees ik dat het u
zal gaan als menschen die lichtvaardiglijk geld opnemen. Tegen hooge rente leven
ze korten tijd in overvloed, maar straks zijn ze 't kapitaal ook kwijt. Zoo zal van ons
ook blijken dat we ons tegen hoogen prijs wel eerst de rust der lichtzinnigheid hebben
verschaft en alles naar ons genot hebben trachten te schikken, maar later tot velerlei
moeilijks zullen worden gedrongen door den nood, als wij 't gevaar zullen zien
naderen bedreigend wat hier is in ons eigen land.’
Nog onder het lezen is het ons als hoorden wij de dreigende stemverheffing van
dat laatste: ‘in ons eigen land’, naar D e m o s t h e n e s ' gewoonte geheel achteraan
geplaatst in deze telkens met geweld afgebroken periode. De bittere voorspelling,
op dit oogenblik, volle elf jaren vóór C h a e r o n e a , door velen met een ongeloovigen
glimlach aangehoord, kan men zien toenemen in beslistheid in angstwekkende of
verontwaardigingwekkende duidelijkheid van schildering bij het toenemen van
P h i l i p p u s ' krachten. Maar steeds zien wij haar vergezeld door de uiting van des

Onze Eeuw. Jaargang 3

932
redenaars onwrikbaar geloof in de vergankelijkheid eener macht als de Macedonische,
louter op meineed en misleiding gegrond. ‘Is er een, onder allen die met dezen
misleider ooit iets hebben uitstaan gehad, dien hij niet heeft beetgenomen? Door elks
onnoozelheid te bedriegen is hij groot geworden, maar hij zal vallen zoodra wij iets
anders gaan doen dan uit gemakzucht geloof slaan aan zijne beloften!’
Aldus bestraffing met opwekking afwisselend, het oog steeds gericht op den vijand,
sleept deze redenaar zijn gehoor mede. Zijn kracht ligt in hartstocht getemperd door
zelfbeheersching, gedragen door diep naar nooit tot verslagenheid nedergedrukt besef
van de bezwaren en bovenal sterk door gevoel van verantwoordelijkheid. En
overtuigender wellicht dan door eene waardeering uit lectuur geput en eenzijdig uit
den aard der zaak, blijkt ons de groote invloed zijner eloquentie in dit voor Athene
zoo noodlottig decennium, wanneer wij bedenken, tot welke offers hij zijne burgers
heeft gebracht. De vluchtige opwinding der schare misleidt hem niet! Als men hem
toejuicht dan zegt hij: ‘Gezanten naar O l y n t h u s zenden? O ja, maar bedenkt dat
elke rede ijdelheid is en ledig vertoon als de daden achterwege blijven. Vooral bij
ons, mannen van Athene, die den naam hebben van zoo buitengewoon vaardig met
onze woorden te zijn. Daden moeten er zijn: mannen op onze schepen, en voor die
mannen soldij’. En als hij dat gezegd heeft, dan waagt hij het groote woord, dat den
oorlog verklaart aan de finantieële politiek van jaren...: ‘dat geld moet komen uit Uw
batig saldo.’
Dàt wil wat zeggen, dat D e m o s t h e n e s het batig saldo heeft durven aantasten,
en dat men toen naar hem heeft geluisterd! Het batig saldo! Er was een tijd geweest,
de tijd van bloei der Attische symmachie, dat dank zij den grooten bijdragen der
bondgenooten ook nog na voldoende afschrijving en na bekostiging van den krijg
de Atheensche budgets een voordeelig slot gaven, reeds in Pericles' tijd bestemd om
aan het volk voor schouwburgbezoek enz. te worden uitgekeerd. Maar toen na de
ontbinding van den zeebond de inkomsten sterk waren gedaald en 't volk toch, en
zelfs in stijgende mate, aan deze uitkeeringen gewend
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bleef, begon men, onder aandrang der niet-bezittende klasse, in plaats van, zooals
de wet eertijds bepaald had, in de eerste plaats alle overschotten uit de onderscheidene
staatsrevenu's te bestemmen tot oorlogsreserve, een vast fonds voor de theorika
(uitkeeringen) te stichten, waarin geregeld ieder ‘batig’ saldo moest worden gestort;
ja, opdat, wat er ook mocht gebeuren, deze kas althans geen schade zou lijden werden
er ‘schatmeesters over de theorika’ benoemd, en weldra aan dezen eene oppermachtige
contrôle over alle andere finantieële commissiën verzekerd. Den verderflijken invloed
dezer politiek treft D e m o s t h e n e s in het hart, als hij aan de burgerij van Athene,
verwend door de theorika en voor een deel gewoon zulk leven op de staatskas het
goed recht van een vrij Athener te achten, het besef weet te geven, dat afstand van
die voordeelen te doen een gebiedende eisch van zelfbehoud is. Ziedaar een van de
grootste verdiensten der Olynthische redenen.
Eén der verdiensten. Immers, ook al laten wij de vraag terzijde, in hoeverre de
partij, die kort hierna onder A e s c h i n e s begon D e m o s t h e n e s fel te bestrijden,
in sommige opzichten het recht aan hare zijde had, zoo is toch, zelfs om alleen de
oratorische beteekenis der olynthische redevoeringen in het licht te stellen eene korte
schets als deze onvoldoende. Zóó overstelpend is de verscheidenheid zijner gaven,
dat wij beter doen hier en daar een greep te doen, en te wijzen op wat ons het
allermeest meesleept, het allersterkste treft. De drie Olynthiacae zijn krijgspleidooien,
voor eene hopelooze zaak; want Olynthus moest wel vallen onder de onweerstaanbare
macht van den vorst wiens lenige greep Hellas steeds enger omknelt. Maar
D e m o s t h e n e s heeft ook vredespleidooien gehouden. Wanneer in 346 - met zijne
medewerking - de vrede met Philippus is tot stand gekomen, en 't zij door de
onnadenkendheid, 't zij door het verraad van sommige der Atheensche afgevaardigden
de Phocenzers, Athene's bondgenooten, niet in het vredesverdrag zijn opgenomen,
wanneer dan P h i l i p p u s Phocis binnenrukt, de troepen der Phocenzers verslaat,
bij de Amphictyonen de uitbanning der ‘tempelroovers’ uit de heilige
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vergadering bewerkt en zelf als ‘Wreker Gods en Redder des Heiligdoms’ als het
ware den ridderslag tot Helleen ontvangt, en wanneer dan eindelijk gezanten van
P h i l i p p u s te Athene de erkenning van den Koning als Amphictyoon komen
eischen, tegelijkertijd protesteerend tegen de gastvrijheid door Athene aan
Phocenzische vluchtelingen bewezen, dan bruist en kookt het in de schare die zoo
gaarne spreekt van M a r a t h o n en S a l a m i s - maar die A m p h i p o l i s en
P o t i d a e a niet behouden, O l y n t h u s niet redden kon.
Is het niet een treffend bewijs voor het diep gevoel van verantwoordelijkheid
levend in D e m o s t h e n e s , dat juist hij, die nooit den vrede begeerd had tot zulk
eenen prijs, thans opstaat om den ontijdigen krijgslust zijner burgers te dooven? Welk
een tegenstelling tusschen den hartstocht, die wij weten dat in hem brandt, en de
koele klare saamgedrongen taal waarin hij in deze rede ‘Voor den Vrede’ de
opgewonden schare aanspreekt!
‘Ik zie zeer wel, Atheners’, zoo begint hij, ‘hoe verdrietelijk en verwarrend onze
toestand op dit oogenblik is; niet slechts doordien wij ons zóóveel hebben laten
ontglippen, en 't vruchteloos is daarover schoone oraties te houden, doch ook doordat
wij ten opzichte van hetgeen ons nog is overgebleven zelfs niet in één enkel onderdeel
eensgezind zijn, doch de een dit, de ander iets anders aanbeveelt. En terwijl dan zoo
uit den aard der zaak overleg verdrietelijk en netelig voor ons is, wordt dat nog
lastiger, Atheners, door uwe schuld; immers: andere menschen plegen vóór zij tot
handelen overgaan te overleggen; gij overlegt nadat gij gehandeld hebt’.
Eerlijker en onverschrokkener dan in deze eenvoudige woorden geschiedt, kan
men aan eene opgewonden menigte den spiegel niet voorhouden waarin zij hare
lichtvaardigheid zien kan. En na deze kloeke inleiding volgt straks een niet minder
kloeke uiteenzetting van den eisch des oogenbliks: ‘Bovenal thans geen oorlog! Heft
gij op dit oogenblik het zwaard op tegen den Koning, dan zal zich tegenover ons aan
zijne zijde scharen al wat thans bij de
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Grieken onderling verdeeld is. 't Zal heeten dat wij den dienaar van Delphi's tempel
bevechten!’
Onder het uitwerken van die gedachte hoort hij - als altijd - reeds de scherpe stem
van het gekrenkte zelfgevoel der ijdele burgers en hij laat hen zeggen: ‘Het bevel
van den koning zouden wij dus moeten opvolgen, uit vrees? En gij zijt het die ons
dat raadt?’ En met diepen ernst laat hij daarop zijn antwoord volgen: ‘Neen dat is er
ver van af, dat ik zoo iets aanraden zou; maar dat wij èn niets ondernemen onzer
onwaardig, èn er thans geen oorlog komt, èn wij iedereen overtuigen, dat wij in ons
handelen verstandig en in onze woorden rechtvaardig zijn, ziedaar wat ik begeer. En
tegenover hen, die stoutweg alles meenen te moeten wagen en daarbij niet den oorlog
in het verschiet zien, wil ik dit in overweging geven. Wij lieten de Thebanen in het
bezit van Oropus en als iemand ons - dringend tot oprechtheid - vroeg “waarom?”....
“Om geen oorlog te hebben”, zouden wij zeggen. Zoo hebben wij ook aan
P h i l i p p u s (volgens verdrag!) Amphipolis afgestaan; de inwoners van Kardia staan
we toe zich te onttrekken aan al onze regelingen met de overige Chersonesus, den
Satraap van Perzië laten wij toe, de eilanden te bezetten: Chios en Cos en Rhodus,
en we dulden dat Byzantium de schepen dwingt tot landen in zijne haven, alles
blijkbaar omdat we in de rust door den vrede ontstaan een bron zien van grooter
voordeel dan botsing en twist over al deze geschilpunten zouden kunnen geven. Dan
zou 't ook dwaasheid zijn, ja rechtaf roekeloosheid, om - na tegenover die personen
afzonderlijk in eigen dringende twistvragen zulk eene houding te hebben aangenomen,
tegen allen om de schaduw van Delphi - en dat nu! - te gaan strijden.’
Men vergeve mij de lange aanhaling. Zij was noodig, wilde ik de kracht van de
slotwoorden niet doen te loor gaan, waarin de redenaar, niet pacificatie predikend,
maar overhaasting in den krijg die eenmaal, komen moet, verhinderend, de lijst van
Athene's zwakheden opsomt in een woordenreeks aan welke opzettelijk alle
beeldenpraal en kleur is onthouden om dan in zwaarklinkenden rhythmus te naderen
tot het
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spotwoord over de ‘schaduw van Delphi's heiligheid’ en den zin te laten afloopen in
een toonval waar in de stem der dreigende oorlogsgevaren reeds grommend
weerklinkt, tot bittere afkoeling van ontijdig oorlogsgekraai.
Wie de redevoeringen van de jaren 345-41 doorleest zal telkens getroffen worden
door het feit dat bij D e m o s t h e n e s het inzicht in de krachten des vijands, maar
ook in de kwalen van Athene voortdurend duidelijker is geworden.
Als in een zieke dien hij liefheeft vindt deze arts steeds diepergaande symptomen
van krankheid in zijn volk. Er is nauwelijk scherper en meer overtuigende bestrijding
der democratie denkbaar dan die welke zich laat samenstellen uit de verwijten van
dezen democraat: welke lichtvaardigheid in het besluiten ziet hij, welk een bruten
dwang der minderheid door de meerderheid! De verbanning van het vrije woord, ja
van de vrije overtuiging moet hij telkens met duidelijker woorden, bijna met gevaar
voor zijne eigene veiligheid, aanwijzen. Vooral wanneer wij daarop letten, treft ons
de toon der derde Philippica, de rede, die onmiddellijk voorafgaat aan
D e m o s t h e n e s ' werkzaamheid als actief lid der Atheensche regeering. Wij
ontwaren hier eene sterke vermindering van hoopvol vertrouwen, al bleef de
strijdkracht ongebroken. Onder al de redenen tegen P h i l i p p u s gehouden, is er
geene zóó vurig van dictie, zóó geweldig van aangrijpende kracht als deze laatste
poging om door vastheid van wil het Atheensche volk aan zijne indolentie te
onttrekken. En te eer verdient na al hetgeen reeds hierboven over de demegorieën
van D e m o s t h e n e s is gezegd, ook nog deze laatste onze bijzondere aandacht
omdat er iets duidelijker dan in de voorafgaande bepaalde karaktertrekken van des
redenaars oratorische kunst in kunnen worden waargenomen.
Kenmerkend vooreerst is de macht over eigen hartstocht die spreekt uit het volgende
dicht ineen gedrongen proëmium:
‘Terwijl er, o mannen van Athene, vele redevoeringen worden gehouden, zonder
uitzondering bijna op elke volksvergadering, over 't geen waarin P h i l i p p u s , sedert
hij den vrede heeft gesloten, niet slechts tegenover u, maar
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tegenover de anderen ook, zich vergrijpt aan het recht, en terwijl allen - dat weet ik
zeker - zouden zeggen althans, al handelen zij niet alzoo! - dat zij door woorden
moeten zorgen en door daden, dat hij eindelijk gestuit worde in zijn onrecht en
daarvoor boete, zie ik in die mate onze macht verschrompeld en door verwaarloozing
vernietigd, dat het, vreeze ik, wel hoonend doch niet te min waar zou zijn, zoo ik dit
beweerde: indien èn door hunne redenen al de redenaars, èn door uwe besluiten gij
vergaderden hadt willen tot stand brengen dat de toestand zoo ellendig mogelijk was,
geloof ik niet, dat de zaken slechter zouden kunnen staan dan ze nu doen.’
Is de gedrongenheid, de ironie, de sobere woordkeus dezer inleiding kenmerkend,
niet minder is het hare gestrengheid. Onverbiddelijk is de logica van dezen
boetprediker. Hij spaart de schare niets. ‘Dat komt,’ zoo zegt hij, ‘omdat gij naar hen
luistert, die bedelen om uwe gunst.’ En wederom, openlijk op de markt aan het volk
de aanklacht in het gezicht slingerend, die in andere tijden voorzichtiger tegenstanders
van de ochlocratie, het volk den rug toewendend, elkander in het oor fluisteren,
spreekt hij daarop de scherpste beschuldiging uit, die ooit een democratie kan treffen,
immers eene, die haar tast in het leven zelf: ‘Wat is er alzoo van de hooggeroemde
vrijheid des woords geworden te Athene? O zeker, slaven kunnen bij ons vrijer uit
spreken dan in vele staten de eigen burgers; doch uit onze openlijke beraadslagingen
hebt gij die vrijheid verbannen!’
Wanneer D e m o s t h e n e s dergelijke bittere woorden uitspreekt, dan laat hij het
nooit bij de aanklacht. Ook in dit opzicht is hij een van de leeraren der groote
kanselwelsprekendheid geweest, dat hij bij de bestraffing van het kwaad altijd èn
naar de gronden èn naar den weg tot genezing vraagt. Voor de oogen van zijn gehoor
laat hij de geheele listige politiek tien jaren en langer door P h i l i p p u s geoefend
weer verrijzen. Nog eens gaan de burgers met hem langs al de statiën van den
lijdensweg der Grieksche vrijheid, en dan vraagt hij met droevige
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verbazing: ‘Hoe komt het, dat aan P h i l i p p u s door niemand onzer de eisch van
zedelijke zelfbeperking wordt gesteld? Drie-en-zeventig jaren hebt gij, Atheners,
aan 't hoofd der Grieken gestaan, negen-en-twintig jaar de Lacedaemoniërs; en de
eerste schijn van machtsmisbruik was het sein voor uw beider val. Maar hij vermeet
zich openlijk aan ons in brieven te schrijven: “den vrede zal ik bewaren tegenover
hen die naar mij willen luisteren!” Wat kan oorzaak zijn, dat zoo iets mogelijk is?’
Hij laat den blik gaan over Griekenland en overal ziet hij de verslapping, de
verdooving. Angstig wachten al die staten het oogenblik af, waarop de doodende
hand uit het noorden zich naar elk hunner zal uitstrekken, en in het doodvonnis van
anderen leest ieders lichtzinnige blijdschap een bericht van uitstel voor hem zelven.
Als een sterke stroom stort zich bij dien aanblik nog eens zijn hartstochtelijke
verontwaardiging uit over de hoofden van dit lichtzinnige volk.
‘Een bastaard van Hellas, neen niet eens, een ellendige roover uit Macedonië waar wij niet eens onze slaven vandaan willen hebben - zal heerschen over Hellas,
gelijk hij nu voorzit in Delphi en onze feesten ordent! Hij schrijft den een zijne orders
en zendt den ander zijn garnizoenen in huis, en de mannen van Griekenland staan er
naar te kijken als boeren naar den hagel: ze hopen dat het hen niet treffen zal, maar
het te verhinderen tracht niemand.’
Maar D e m o s t h e n e s zou dit alles niet zeggen, indien hij werkelijk alle hoop
verloren achtte. Zelf heeft hij in het begin dezer zelfde redevoering nog verklaard:
‘Ons grootste euvel is tevens onze troost. Dat door ons plichtverzuim de zaak zoover
is gekomen, geeft recht te hopen, dat veel kan worden hersteld, zoodra wij ons werk
plichtmatig aanvaarden.’ En het middel, dat hij gebruikt om zijnen burgers te toonen
wat die taak is? Het is hetzelfde, dat hij zoo uit den grond des harten minacht, wanneer
het alleen maar eene proeve van rhetorische kunst is: een blik naar het verleden.
‘Hellas is ziek’, zegt hij, ‘Hellas is veran-
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derd’. - Wat is de oorzaak dat het eens zoo krachtige lichaam van Griekenland zoo
volkomen ontzenuwd is geworden? - ‘Niet zonder redelijken grond waren eertijds
de mannen van H e l l a s zoo vaardig tot de vrijheid, en zijn ze thans tot dienen zoo
bereid. Er moet toen iets, burgers van Athene, geweest zijn in de zielen der meeste
menschen, dat er nu niet is: iets dat machtiger was dan Perzië's geld, geen neêrlaag
duldde, 't zij te zee of te land, en dat Hellas voerde in vrijheid; iets welks te loor gaan
alles heeft verdelgd en onzen geheelen staat het onderst boven heeft gekeerd. Wat
was dat dan? - Hen, die van de genen, welke wilden heerschen of Griekenland wilden
vernietigen, geld aannamen, haatten allen; meer dan iets anders was de aanklacht
wegens omkooperij gevreesd: den omgekochte trof de hoogste straf. Zoo kon men
dan eene goede kans tot aanval, die immers door 't lot zelfs tegenover hen die
waakzaam toezien soms ook den zorgeloozen wel eens wordt bereid, niet koopen uit
de hand van sprekers of veldheeren. Voor geld veil was evenmin de onderlinge
eensgezindheid, noch het wantrouwen tegenover tyrannen of barbaren. Maar thans
is dit alles, als op de markt, uitverkocht, en in de plaats daarvan is de waar ingevoerd
door welke Hellas verloren gaat en krank neerligt. Wat dan? Afgunst als iemand wat
ontvangen heeft. Een lach, als hij daarvoor uitkomt; haat tegen elk, die waagt zulke
dingen af te keuren, kortom al wat voorkomt uit omkooperij. Dat is de oorzaak van
ons verval. Want schepen, soldaten, overvloed van geld en verdere uitrusting, al wat
verder iemand zou kunnen achten te behooren tot de kracht van een staat, hebben
we in veel ruimer mate dan onze voorouders. Maar dit alles wordt onbruikbaar,
onwerkzaam, onnut, door de schuld van hen, die alles te koop aanbieden.’
Wie de kunst van D e m o s t h e n e s in hare kracht wil leeren kennen, zal tot de
staatsredenen van de jaren voor 340 steeds weer terugkeeren. Trouwens in de daarop
volgende periode is de redenaar regeeringsman, en ontbreken begrijpelijkerwijze de
politieke vertoogen. Het ligt niet op
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onzen weg den staatsman te volgen langs den weg zijner actieve politiek. Evenmin
past in ons bestek de bespreking van D e m o s t h e n e s ' leven en zijn politieke houding
in den treurigen tijd die op C h a e r o n e a is gevolgd. En zoo zouden wij, gold het
hier uitsluitend de waardeering van D e m o s t h e n e s ' demegorie, onze beschouwing
kunnen eindigen bij de derde philippica, ‘le dernier cri d' une ville qui se meurt’,
zooals een Fransch schrijver die rede noemt, met fijne waardeering ook van de stad
die nog bij het sterven harer onafhankelijkheid zulk een redenaar heeft kunnen
voortbrengen.
Maar de waardeering van D e m o s t h e n e s als kunstenaar zou onvolledig blijven,
indien wij niet spraken over die rede welke als eigenlijk kunstwerk zeker de meest
volkomene is onder zijne oraties: de rede Over den Krans.
Eigenlijk is deze volumineuze oratie nauwlijks meer eene rede: 't is een uitvoerige
zelfverdediging van des redenaars geheele politieke loopbaan, eene openlijke en op
alle punten volledige defensie van het staatsbeleid dier partij die met D e m o s t h e n e s
den krijg tegen P h i l i p p u s gewild en gewaagd had. Historisch ligt daarin uitsluitend
het zwaartepunt der kransrede; de aanleiding toch die haar in 't leven riep was uiterst
weinig belangrijk. Het volk van Athene had aan D e m o s t h e n e s op voorstel van
C t e s i p h o n eershalve een gouden krans toegekend wegens bijzondere verdienste
bij het herstellen van Athene's muren. Daartegen had A e s c h i n e s protest
aangeteekend wegens formeele onwettigheid zoowel als wegens de factische
onwaardigheid van zijn bekransten tegenstander.
In waarheid, op den afstand van welken wij thans dezen strijd aanzien, nauwlijks
een onderwerp onze belangstelling waardig, integendeel meer geschikt om onze
verontwaardiging gaande te maken. Terwijl Athene bloedt uit hare laatste wonden
twisten deze twee staatslieden over een eereteeken!
Maar de omstandigheden hebben het er toe geleid, dat de behandeling der aanklacht
jaren lang werd uitgesteld. Eerst zes jaar na de indiening van A e s c h i n e s ' protest,
in 330,
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kwam het proces in behandeling. En nu was het voor A e s c h i n e s ook van belang
de geheele politieke persoonlijkheid van D e m o s t h e n e s zoo mogelijk te
vernietigen, in den man, dien hij sinds bijna twintig jaren voortdurend bestreed, de
geheele anti-macedonische partij doodelijk te treffen. Zoo werd een op zich zelf
nietig geding, - waarin, zoo men uitsluitend op het rechtsstandpunt was blijven staan,
ongetwijfeld D e m o s t h e n e s wegens formeele fouten bij 't voorstel van
C t e s i p h o n begaan, de nederlaag had moeten lijden - een onder ongeëvenaarde
deelneming van alle kanten gestreden tournooi, dat aan D e m o s t h e n e s een triumf
verzekerde, grooter dan door een zijner demegorieën is behaald.
Voor een deel dankt D e m o s t h e n e s dezen triumf aan zijnen tegenstander, die,
inplaats van zich te bepalen tot een aanval op den voorsteller van het eeredecreet,
C t e s i p h o n , verreweg het grootste gedeelte van zijne Ctesiphontea heeft gewijd
aan een gedocumenteerde en sterk gepeperde acte van beschuldiging tegen het geheele
verleden van D e m o s t h e n e s . In hoeverre zijne uitvoerige bespreking van beider
aandeel in den vrede van 346 en vooral in de gebeurtenissen welke in 339 tot
P h i l i p p u s ' laatste ingrijpen in de Grieksche zaken leidden, geschikt zijn om ons
oordeel over D e m o s t h e n e s ' integriteit en bekwaamheid te wijzigen, doet hier
weinig ter zake. Zooveel is zeker, dat A e s c h i n e s zijne krachten overschatte toen
hij zich waagde aan eene zoo verreikende critiek. Hij was geen man van diepgaande
historische kennis, hij was geen fijn stilist, geen redenaar van zelfbeheersching. Wel
verstaat hij de kunst, in den volkstoon te spreken, onuitputtelijk in scheldwoorden,
vlug in het grijpen van de zwakke of belachelijke zijden zijns tegenstanders,
onvervaard in het lasteren, handig in de kunst om daden en woorden van een ander
door een kleinen draai in hoogst ongunstig daglicht te plaatsen. Hij is bij afwisseling
òf burlesk òf pathetisch, hij kent de woorden die ‘inslaan’, hij is zich bewust van de
macht der improvisatie. Maar ondanks zijne gevatheid en routine, waar 't geldt te
spotten zooals de schare dat
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graag hoort, waar 't geldt te speculeeren op de bereidwilligheid der menigte om 't
kleine in groote mannen te gelooven, blijft hij te ver beneden zijn onderwerp. Zijne
familiaire beeldspraak kan de grove gebreken der compositie evenmin vergoeden,
als zijn gulheid in 't verhalen van min stichtelijke faits divers ons kan verbergen, hoe
weinig degelijke algemeene politieke en historische kennis deze improvisator bezit.
En zoo had reeds D e m o s t h e n e s gewonnen spel gehad, indien hij zich bepaald
had tot het weerleggen van A e s c h i n e s ' aantijgingen, en zeker had hij het bewijs
achterwege kunnen laten dat hij ook in het uitschelden voor A e s c h i n e s niet
behoefde onder te doen.
Maar wie na A e s c h i n e s ' Ctesiphontea de rede over den krans ter hand neemt,
die gevoelt reeds onmiddellijk, hoe oneindig veel ernstiger, hoeveel hooger
D e m o s t h e n e s de geheele vraag opvat dan zijn bestrijder had gedaan. De stemming
waarin de redenaar hoorders en lezers van deze zijne levensverantwoording wenscht
te brengen wordt terstond in zijne voorrede aangeduid. Niet de welwillendheid zijner
rechters maar de genadige gunst der Goden roept hij aan. Alle Goden en Godinnen
te zamen bezweert hij dat zij de rechters eene gezindheid in het hart mogen leggen
overeenstemmende met de trouwe liefde, die hij onverpoosd aan zijne stad heeft
gegeven, dat zij de rechtbank de hooge beteekenis van hun ambtseed zullen doen
beseffen, en hem bewaren voor den boozen schijn van zelfverheffing waar hij gaat
spreken over zijn leven, dat het leven van zijne stad is geweest. En met den toon
dezer in zeldzaam schoonen statigen rhythmus en onberispelijke harmonie gestelde
voorrede, die met een nogmaals herhaald gebed treffend eindigt, stemt het vervolg
overeen. Waar A e s c h i n e s ons slechts een samenweefsel van kleine persoonlijke
daden toont, daar geeft D e m o s t h e n e s geschiedenis. In de Ctesiphontea ziet men
een paar burgers de belangen van ééne Grieksche stad verschacheren, de kransrede
verhaalt het lijden van geheel Hellas, bedreigd door den vorst die groeit door de
fouten zijner vijanden, doch beschermd - voor eene korte poos! - door het patriotisme
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eener partij, die gelooft in de toekomst omdat zij het verleden kent. Want
D e m o s t h e n e s blijft niet bij het bijzondere staan. Gelijk hij in zijne Philippische
redevoeringen altijd den horizon verruimt door zijne kennis van feiten, zoo hier door
zijne psychologie. Hij is er niet mee tevreden A e s c h i n e s zelven door zijne
smaadwoorden te vernietigen, maar van diens persoon gaat hij over op karakter en
lot van den verrader in het algemeen. Eerst toont hij de fatale gevolgen der
omkoopbaarheid van de philomacedonische partij voor de stad, dan voor de
omgekochten zelf, die weldra moesten ervaren, hoe ze mèt hun volk ook zich zelven
hadden verkocht. ‘Eertijds heetten zij daarginds gastvrienden - nu vleiers. Is dat
wonder? Niemand geeft geld uit om de belangen te dienen van hem wiens verraad
hij koopt. Noch zal ooit iemand een man wiens verraderdiensten hij gebruikt heeft
als raadsman nemen. Ware dat het geval dan zou geen mensch fortuinlijker zijn dan
een verrader. - En ik zou u uwe gastvriendschap met P h i l i p p u s voor de voeten
geworpen hebben, Aeschines? Ik weet beter! Zou soms Philippus zijne daglooners
ooit aan tafel hebben genoodigd?’
Maar dieper treft ons - omdat zij van edeler eigenschappen getuigt - de gloed zijner
zelfverdediging, wanneer hij, ondanks den noodlottigen afloop, de politiek van
hardnekkigen weerstand tegen Philippus niet slechts verdedigt, maar de eenig
mogelijke noemt voor wie Athene's heilige tradities kenden; wanneer hij fier uitroept:
‘de man, die zoodanig eene politiek van den beginne af heeft gevoerd, staat hier voor
u,’ en wanneer hij het waagt te vragen: ‘zou ondanks alles wat wij geleden hebben,
ook maar één uwer willen, dat wij een anderen weg hadden ingeslagen? Konden wij,
Atheners, vrijwillig aan de willekeur van een barbaar uit Pella de eer eener stad
prijsgeven, die in iederen steen van hare gebouwen de hooge rechten en verplichtingen
van hare overleveringen kon lezen?’
Er is nauwelijks één genre van welsprekendheid, waarin D e m o s t h e n e s in den
loop van dit pleidooi niet met zorg zijn meesterschap heeft getoond. In zijne
persoonlijke
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aanvallen is hij feller dan A r i s t o p h a n e s , en met vlijmende virtuositeit smeedt
hij zelfs de straattaal van den Piraeus tot een instrument van rhetorische kunst; in
zijne schildering van de tragedie des ondergangs van de Atheensche vrijheid huwt
hij het pathos van E u r i p i d e s aan de kracht van T h u c y d i d e s , maar het hoogste
punt van de kunst des verhalens bereikt hij in de beschrijving van Athene's toestand
na de plotselinge en onverwachte bezetting van Elatea door de Macedonische troepen
in 339. Het zij mij vergund van dat verhaal, beroemd als weinige en ongeëvenaard
model voor tal van D e m o s t h e n e s ' navolgers hier nog althans een gedeelte te
laten volgen.
‘Gij weet, het was reeds avond, toen iemand de boodschap kwam brengen aan de
Prytanen: Elatea is genomen. En op dat bericht stonden eenige van de Prytanen
midden in hun maaltijd op van tafel, en dreven de handelaars uit hun kramen op de
markt weg, en de horden staketsels staken ze in brand, de overigen ontboden de
veldheeren in 't raadhuis en riepen den staatsomroeper. Maar daags daaraan, bij 't
lichten van den morgen, riepen de Prytanen den raad bijeen, en gijlieden kwaamt op
ter volksvergadering; en eer nog de raad met zijn overleg gereed was en zijn voorstel
had geformuleerd zat boven, op de Pnyx, 't geheele volk ter neder. En daarna, toen
de raad in de volksvergadering gekomen was, en de Prytanen aan u gerapporteerd
hadden 't geen hun was bericht, en den man die de boodschap was komen brengen
in uw midden hadden gesteld, en deze alles had verteld, toen vroeg wel de staatsheraut:
“wie wenscht het woord te voeren?” maar opstaan deed niemand. Er terwijl de heraut
zijne vraag vele malen herhaalde stond nochtans niemand op tot spreken, ofschoon
al de strategen aanwezig waren en al de sprekers der partijen, en ofschoon het
vaderland zelf riep om een man die zou willen spreken tot redding (immers wanneer
de heraut naar 't voorschrift der wet zijn stem laat hooren, dan is het gerechtigd daarin
de stem van het geheele vaderland te zien); en toch, voorwaar indien toen zij die het
behoud der stad wenschten, moesten zijn opge-
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treden, dan waart gij allen opgerezen en naar het spreekgestoelte gegaan, want allen,
dat weet ik, begeerdet gij de redding van Athene; hadden het de rijksten moeten zijn,
dan waren de “Driehonderd” opgestaan; moesten het diegenen zijn die beiden en rijk
en goedgezind jegens de stad waren, zoo waren tot spreken opgestaan de mannen
die later zoo groote vrijwillige bijdragen hebben gestort, immers dat deden ze door
rijkdom en welgezindheid beide. Maar naar 't scheen riep dat ernstig oogenblik niet
alleen maar een welgezind of rijk man, maar ook een die de gebeurtenissen van
schrede tot schrede was gevolgd en nauwkeurig had nagerekend om welke reden
P h i l i p p u s deze dingen deed, en met welk doel. Want wie dat niet wist en niet van
lange her onderzocht had, zou, ook al ware hij welwillend, of al ware hij rijk, niet
weten, wat er gedaan moest worden, noch ook u eenigen raad kunnen geven. Welnu,
die man ben ik op dat oogenblik gebleken: ik ben opgestaan en heb woorden tot u
gesproken die gij thans om twee redenen nog eens met aandacht van mij hooren
moet; vooreerst opdat gij weten moogt dat, onder al de sprekers en staatslieden, alleen
ik de plaats in 't gelid, die mijne vaderlandsliefde mij aanwees, op het hachelijk
oogenblik niet heb verlaten, maar in rede en voorstel gezocht heb naar 't geen voor
uw behoud geschieden moest in de ure zelf dat het gevaar allen verschrikte, en in de
tweede plaats, opdat gij met een klein tijdverlies, alzoo in den geheelen loop onzer
staatkunde een duidelijker inzicht krijgt.’
De aanhaling uit zijne toespraak tot de burgers door den redenaar aan dit verhaal
toegevoegd hier te laten volgen is overbodig. Kalm, ernstig en bemoedigend, draagt
zij de karaktertrekken zijner demegorie, zooals wij die vroeger leerden kennen. In
de rede zelve heeft zij bovendien deze beteekenis dat zij de inleiding vormt tot eene
krachtige verdediging van den laatsten met den neerlaag van Chaeronea eindigenden
oorlog, eene verdediging zoowel den pleiter zelf, als 't volk dat hem volgde betreffend,
een protest tegen de beoordeeling der daden naar haren afloop, eene
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toetsing ten slotte van de innerlijke waarde dier daden in eene vraag die zou kunnen
dienen als motto van des redenaars eigen leven: ‘Indien wij allen alles vooraf hadden
geweten wat gebeuren zou, zoude iemand den moed hebben gehad anders te besluiten
dan besloten is?’
De beschouwing van D e m o s t h e n e s ' eloquentie moet bij de kransrede eindigen.
Al kan niemand bij de beoordeeling van de moreele beteekenis zijner politieke
welsprekendheid zich geheel onttrekken aan den verduisterenden invloed van de
eenige jaren later gevolgde procedure wegens het aannemen van geld uit de handen
van A l e x a n d e r s voortvluchtigen schatmeester H a r p a l u s , toch is het noch
billijk noch zelfs gerechtigd het gehalte van D e m o s t h e n e s ' demegorische kunst
in de dagen die aan Chaeronea voorafgaan te waardeeren onder den indruk, dien wij
van latere slechts ten halve bekende gebeurtenissen ontvangen.
Als kunstenaar van het woord is D e m o s t h e n e s in de gansche oudheid niet
meer overtroffen, ook niet door C i c e r o , al komt deze hem vaak nabij, en al is voor
ons de waardeering der Romeinsche oratorie gemakkelijker dan die der Grieksche.
Allen overtreft hij door den forschen toon zijner levende dictie, door de echtheid
zijner taal, geschapen voor de voordracht, door de helderheid zijner zuivere
woordkeuze, rijk en afwisselend door metaforen die niet uit zucht tot opsiering
samengezocht zijn maar geboren uit den scheppingsdrang van het oogenblik. De
kunstmiddelen der rhetoriek, periodenbouw, rhythmus en woordklank beheerscht
hij als meester, ze oproepend of verwerpend naar zijn vrijmachtigen wil, niet geleid
door eischen van traditioneelen smaak maar alleen door de ingeving van zijn vaste
begeerte om tot luisteren te dwingen. Want ééne eigenschap verlaat hem nooit, de
meest volkomene meest waarachtige ernst: ‘il n'a pas’, zegt A l f r e d C r o i s e t
treffend, ‘dans toute sa personne un atome de dilettantisme.’
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Verzen
Van Frans Bastiaanse.
In augustus.
De peren bronzen in de Augustuslucht
En spellen reeds klare Septemberdagen,
Wanneer, na zware hitte en onweersvlagen,
De Herfst de wereld loont met zoete vrucht,
De druiventrossen door het bladgroen zwellen,
Gele pompoen het rood van daakjes kroont,
En alles voor het laatst in wonderhelle
Glorie van licht wat schoon is, nog verschoont.
Want 's avonds als de dag reeds vroeger dalen,
Des morgens als zijn late schittering schuin
Door 't loover gaat, gulden de tintelstralen
Der laagste bladeren reeds doorzichtig bruin;
En, naast den vollen vloed der zomerrozen
Tint hij tot dieper feller incarnaat
Begonia, wier blank, en dieprood blozen
De pracht vereent van vrouwelijk gelaat
Met pracht van blanker hals en blonden schouder
Die, als het rood der lippen de' oogen trekt,
In 't hart verlangen naar een zoet, vertrouwder
En inniger verkeer van leven wekt.
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Het bleeke bloeisel van de Herfstseringen
Vergoedt den korten sneeuwbloei van den Mei,
En, kan de stem van 't stervend jaar niet zingen
Zoo schoon als 't zang-doorklonken Lent-getij,
Heeft lang de nachtegaal zijn lied verloren
Zwijgt reeds de trotsch-gebekte merel stil,
De zwaluw zwiert nog over 't stopplig koren
En vlakke vaart of 't nimmer wintren wil,
De spreeuwen fladderen om de bronzen peren
En tripplen door 't getakt' dat bessen draagt,
En, wie bevreesd naar 't verre Zuid zal keeren
Door 't naderend najaar al te vroeg verjaagd,
Zij blijven in den boomgaard zoetlijk kweelen
- Genietend van de vreugd, die schaarscher wordt,
Totdat de laatste bladeren vergelen
De laatste holle vrucht ter aarde stort De stem gelijk, die door de ziel blijft zweven
Als na des menschen zomer, 't najaar koomt,
En zingt de schoonheid van 't vergane leven
Dat niet-zijn wacht, maar van herleven droomt.
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In september.
Als ik de beesten in den bleeken dag
Zie grazen met den kalmen kop gebogen,
Den najaars-hemel grauw en onbewogen,
Het land in vrede of alles rusten mag,
Dan voel ik door mijn ziel een glimlach beven
Als 't zilvren rimplen op een donkren stroom,
Omdat ook mij de rust wordt weergegeven
En alles eindigt in een schoonen droom.
En de even-weemoed van het jaar-versterven
Is als de toon van een oud instrument,
Die, als het zelf reeds zwijgt, blijft even zwerven
En stijgt de lucht in, waarheen onbekend.
Maar weten doen wij dat na lange jaren
Ze opnieuw weer trillen kunnen, als de hand
De lang tot rust gekomen oude snaren
Tot een nieuw lied van nieuw ontwaken spant.
Zoo voel ook ik, wanneer na leed en lusten
Mijn ziel, als 't jaar, een lange zwijging dekt
Toch dat nòch zij, nòch 't wereldrond kan rusten
Maar dat wat dood ging morgen wordt gewekt,
En dat, mag de ijzel tak en stammen kronen,
Het blonde goud van najaarsloof vergaan,
Onder het doode blad de knoppen wonen
Wier bleeke kern ontspruit tot groene blaân,
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En dat, mag door mijn ziel de weemoed drijven
Omdat ook haar de lange rust genaakt,
Haar onverwelkbaar-zoete hoop zal blijven,
Dat zij, na rust tot schooner zijn ontwaakt.
Want rust en dood zijn schoon, maar schooner 't Leven
Wanneer de Harmonie zijn krachten richt,
Schooner de zielen die 't onkenb're inzweven
Dan wat zij achterlaten: 't bleek gezicht.
Geef mij dan, O, Oneindige, ééns te wezen
Als 't instrument dat droef, maar willig, zweeg,
Die, naar uw zeer geheimen wil, verrezen,
Voor goed, wat hij thans tijdelijk had, verkreeg,
Om, waar ik zong van alle schoone dingen,
De zon, de weer'ld in lente en winterweêr:
Al 't zichtbre dàn 't Hoog-Goddlijk' te bezingen
Als 't instrument dat siddert U ter Eer.
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Herfstavond.
Door Ida Haakman.
De vale, vochtige Novembermiddag-lucht hing beklemmend laag boven de stad,
neerslaande den grijszwarten rook der hoog opgaande fabrieksschoorsteenen tot
groezelige smookpluimen onder haar klammen, grauwen sluier over het breede
stationsplein, waar de schelle kleuren van reclameborden en theater-biljetten, het
koud-witte licht der vroeg ontstoken lantaarns en het rood en het groen der
tramlampjes verdoften in den herfstnevel, die met het wegflauwen van gloed en kleur
ook iets dempte van de ruwe drukte der snel aanratelende karren en rijtuigen,
plotseling naderend uit een eng begrensd verschiet, dat in zijn wazigen damp
menschen en paarden vervaagde tot grove schimmen.
M a d e l e i n e v a n S t r a l e n boog zich voorover uit haar break en tuurde in de
stationshall. In haar zachte stem was een klank als van lichte vermoeidheid na lang
wachten, terwijl ze aan haar dochter vroeg, die tegenover haar zat: ‘E l l y , zou die
trein dan nóóit komen?’ En dan weifelend: ‘als ik eens ging kijken, of anders jij?’
Zij hield de smalle hand reeds aan 't portier geklemd, maar aarzelend, als vroeg
ze een gunst, zag zij naar 't jonge meisje, dat rustig antwoordde: Wel nee, niet gaan,
die trein zou heusch wel komen, ze waren immers zoo vroeg.... Een ongeluk? Hoe
kwam Mama daar nu dadelijk bij? 't Was toch een grappig, nerveus moedertje, dat
zich
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altijd direct ongerust maakte. Ze zou 't aanstonds eens aan oom R o b e r t vertellen,
die zou er ook om lachen, en papa zou met de oogen knippen, zooals hij altijd deed,
wanneer hij zich amuseerde, en zeggen: dat is nu weer ècht iets van Mama....
En in de schemering van 't kleine breakje op het woelig stationsplein drukte Elly
haastig een zoen op M a d e l e i n e 's koude wangen, legde haar 't bont wat vaster om
den hals, en klopte toen vroolijk tegen het glas, dat haar scheidde van den jongen
man, die op den overkapten bok tot over de ooren weggedoken in de hoog opgetrokken
kraag van zijn jas, de paardenteugels slap in de hand liet rusten en glimlachend zich
omwendde.
‘Ik word hier niet warmer,’ riep hij terug met zijn mond dicht tegen de ruit om
zich verstaanbaar te maken, ‘maar ze komen nu gauw, de trein is binnen.’
In de hall woelden de menschengroepen met korte, haastige bewegingen naar den
engen doorgang, waar deconducteur de kaartjes knipte, werden ze opgestuwd na 't
knellend dringen tot een breeden, donkeren golf, die haastig een uitweg zocht door
de smalle deuren, en eindelijk, onrustig nog altijd, in sombere, groote druppels uitlekte
in den grauwen nevel.
‘Ik zie papa,’ zeide E l l y , ‘maar nog heel ver weg; nee, moedertje, je kijkt niet
goed... Oom R o b e r t zie ik nog niet, of... Zou dat 'm zijn, ik weet het heusch niet
meer, - kijk nu 's vlak achter vader... Ja, o ja, natuurlijk, ze praten samen, kijk maar.....’
M a d e l e i n e knikte even. Zij zag ze nu ook, - nader komen, - schuifelend tusschen
de menigte, - eerst de breede schouders van haar man, de stoere, hooge tors, - dan
een tengere, een weinig gebogen gestalte, - R o b e r t , - gevolgd door een met tasschen
en plaids beladen witkiel. Tusschen 't geroes der aangekomen reizigers kon
M a d e l e i n e nu flauw iets onderscheiden van hun stemmen, zij zag haar man
lachend naar buiten wijzen, den ander 't hoofd op zij buigen, turen met nieuwsgierige
blikken, - beide uitgestuwd, gescheiden van de saamgepakte massa in de lichte
ruimte...
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En eindelijk, terwijl E v e r t , haar man, de tasschen op den bok deed plaatsen, zijn
orders gaf omtrent den koffer, die moest bezorgd worden, eindelijk in de
herfstschemering een bekende stemmeklank, die jarenlang gezwegen had voor haar,
een abrupte, heldere lach, een lange, krachtige handdruk........
E v e r t , wat bruyant met zijn forsch, maar snel bewegend lichaam van gezonden
man, gewend door sport en buitenleven de spieren lenig te houden, praatte tusschen
de begroeting door, met zijn diepe stem telkens de woorden der anderen onderbrekend,
de handen weggezonken in de zakken van zijn macintosh.
‘Nu amice, hoe denk je er over?’ lachte hij met zijn jovialen, zwaren lach. ‘Thuis
moet je ons maar eens op je gemak bekijken, je hebt ons nou allemaal gezien, nu
nog even kennismaken met den bruigom, - hoe vind je toch die kleine E l l y , die al
trouwen wil? - nee, de bruigom, die zit op den bok, die past op de paarden... Hallo
M a x ! vertoon je 's... En nu vooruit! - M a x , jij naar binnen... R o b e r t , ouwe jongen,
jij komt naast me, trek het dek maar goed over je heen. 't Is hier niet het klimaat van
de Preanger, maar ik beloof je, je zult een goeie kampong hebben op Beukenhof, en
ik ben allemáchtig blij, dat je gekomen bent!’....
Over de glimmende, vochtige keien gleed het rijtuigje heel snel en bijna geluidloos
op zijn gummibanden door de stad, waar de eigenaardige volksdrukte in den vroegen
avond reeds begon te leven en 't belgeklingel aan de paardenhalsters maar even
opklonk, flikkerend als een kleine vonk van scherp waarschuwend geluid in den
hellen brand van het stadsrumoer.
De mist, vaneen gescheurd door het fel stralend licht uit winkels, waarvan de bonte
uitstallingen met haar flonkerglanzen den gloed opvingen en hem uitzonden in de
vroolijke straten als vergoeding voor den zonneschijn heel dien langen dag ontbeerd,
lag nog in witte wazen onbewegelijk over de stille grachten, omhullend de oude,
hooge boomen met
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hun dorre, druppende takken, en als wist hij zich hier demeerdere, weefde hij boven
het donkere water zijn sluiers hechter tusschen hemel en aarde, en liet als machtig
vorst genadig toe, dat de matte lichten der lantaarns aan den wallekant en langs de
bruggen als zachtgele topazen in bleeke aureool zijn vaal gewaad tooiden.
In vluggen, gelijkmatigen draf trokken de paarden het breakje door de avond-drukke
stad, door de zwarte, eenzame boschlanen naar den langen, rechten buitenweg, waar
boom na boom plotseling vochtig opglom onder de ros flitsenderijtuiglampen en
even snel verzonk tusschen de kille, witte waden, die zwaar wolkten over de lage
weivlakten.
M a d e l e i n e leunde tegen het neergelaten zeil, aldoor uitziende door de ruit naar
de twee mannen op den bok, de stevige, hooge figuur naast den smallen rug, de
hoofden telkens weer naar elkaar gebogen, in druk gesprek van vrienden, die na lange
scheiding elkander terug vinden. En terwijl haar oogen rustig staarden naar de donkere
ommelijnen, die in de snel komende duisternis samensmolten tot één forsche schaduw,
haar lichaam zacht voortgedragen op de glijdende, kalm-rhythmische beweging der
wielen, gewiegd op 't gelijkmatig hoefgetrappel en belgeklingel der paarden, dansten
luchtig als fladderende vlinders door haar hoofd al haar kleine gedachtetjes: dat het
toch eigenlijk dom was geweest met dit gure weer de break te nemen, maar E v e r t
had niet anders gewild, - dat ze gezien had hoe R o b e r t 's tasschen alle met groote
initialen waren gemerkt, - dat de naaister morgen zou komen voor E l l y , - dat zij
nu tóch vergeten had peren te bestellen, - en dat..........
Zoo heel klein en weinig inspannend al die futiele gedachtetjes, die kwamen, die
gingen, die dwarrelden en neerdaalden als blanke bloesems, zonder dat zij moeite
deed ze te verzamelen, en wier ijlen, vergankelijken glans zij geen seconde miste,
toen ze waren verstoven..... Al die dartele, kleine vlinders, spelend en stoeiend om
het stille, heldere waarheidslicht, dat ze overmoedig hadden omfladderd en dat bleef
schijnen, ongedoofd....
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En rustig nu, - heel rustig, - terwijl zij E l l y en M a x hoorde fluisteren, hun gestalten
zag dicht naast elkaar, nu en dan een enkelen onduidelijken klank opving van het
gesprek op den bok, kwam in haar ziel het ernstig denken, dat zich niet verbannen
laat, maar heerscht als oppermachtige, voor wien al 't kleine wijkt, die het verleden
dringt binnen enge grenzen, waar herinnering tastend gaat langs bekende wanden
naar vensters, die zij wijd opent...... Zoodat daar geen duisternis meer woont en geen
schemering...............
Hoog in de boomen tusschen de grauwe nevels verscholen op krakende takken
krasten een paar kraaien, verschrikt klapwiekend om 't plotseling opklinkend geluid.
Maar 't vogelgekrijsch, dat rauw de stilte scheurde, stoorde M a d e l e i n e niet. Ze
waren hier overal, die sombere vogels, op Beukenhof, en in de duinen achter de
plaats, - heele vluchten - overal.
Ze waren er ook dien middag, dat R o b e r t was gekomen om afscheid te nemen,
- nu bijna twaalf jaar geleden, - E l l y , klein meisje nog, dat spelend zat op zijn knie,
zij zelf een jonge vrouw van nog geen dertig, - en thans haar kind over eenige dagen
getrouwd, - R o b e r t terug, vlak bij haar, hun gast zooals vroeger......... En toch het
denken thans zoo klaar en zoo rustig..... Zoo heel anders dan op dien wonderstillen,
laatsten dag, op hun laatste wandeling, toen ze waren gegaan, R o b e r t en zij, langs
't smalle boschpad naar de duinen, die zonder één scherpe lijn opdoezelden onder
den matten winterhemel, die zonneschijn gaf noch regen, - een droomerigroerlooze
omgeving, waarin alleen 't grijsgroen helm slap tegen 't zand gebogen, iets bracht
van kleur. In zijn donkerblauw pak, - hij droeg nooit een overjas, - 't grijze petje
achter op 't hoofd, de handen in de zakken, was hij naast haar gegaan, een ernstige,
donkere boy. En zacht, als was hij bang geweest door luide woorden iets te verstoren
in die atmosfeer van rust, had hij haar gezegd: dat hij nu was gekomen om afscheid
te nemen, zij wist, waarom hij wegging.... voor jaren.... Maar als zij
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wilde,....... zij beschikte over zijn geluk.... Toen had ze, - hoe was 't mogelijk, dat zij
zelfs nú nog zoo iets onbeduidends zich herinnerde, dat zij nú nog wist, hoe ze in
dat moment aldoor had moeten kijken naar een klein sneetje aan zijn kin van 't
scheren, - toen had ze plotseling gelachen, - hard en schel, zooals nooit te voren, en zelf verschrikt om den valschen klank van niet te weerhouden emotie, die brak
in haar schaterlach, zooals een droeve snik soms weent door 't vroolijkst lied, had
ze in haar ellende iets van verbazing gevoeld over R o b e r t , die de oogen niet van
haar afgewend, niets scheen te hooren dan 't klateren van haar lach door 't eenzaam
duin, zonder te beseffen, dat er een vrouweziel in schreide.... Met een uiterste
inspanning van heel haar wilskracht had zij onverschillig glimlachend geluisterd
naar zijn verwijten over haar koelheid, haar koud verstand, dat zoo wreed kon zijn,
en bang door een enkel woord van troost of meelijden haar strijd te verraden en al
haar sterkte te verliezen, had zij zwijgend zijn smart aangezien, - al het vreeselijke,
dat er is in de smart van een man, voor wien het uiten van 't leed reeds een lijden
is.... Maar toen hij daarna, als bij 't ontwaken uit boozen droom in nachtzwarte
realiteit, schuldbewust en boetvaardig als een zondaar, die om erbarmen smeekt,
klein en vernietigd voor haar stond en zich zelf een ellendeling noemde, een
gewetenlooze, die de vriendschap schond, - toen had zij zacht zijn hand genomen,
en terwijl hij de andere voor de oogen bracht, zich de lang terug gedrongen tranen
haastig weg gewischt, die schroeiden op haar wangen..............
Zijn blik, die opnieuw den haren zocht, vond haar rustig.................... Als wist zij van
geen smart............ En plotseling op een toon van luchthartigheid, die hem zoo weinig
eigen was, dat zij er van schrikte, - te meer nú om den schrillen overgang - plotseling
was hij beginnen te spreken over zijn plannen in Indië, zijn aanstaande reis, de
passagiers aan boord, onder wie eenige
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kennissen. En met elk woord, dat hij tot haar zei als tot een kind, dat den diepen,
moeilijken ernst van het leven nog niet begrijpen kan, had zij gevoeld hoe met
reuzenkracht zijn ziel zich trachtte los te worstelen van haar eerste aandoeningen,
hoe hij met nog iets van nerveuze trilling in zijn stem zich herwon, - fier na 't
oogenblik van zwakheid, waarin een vrouw zich de sterke had bewezen, en eindelijk
bij 't afscheid nemen, met E v e r t en E l l y nu ook om hen heen, hadden zij
doodvermoeid de ijskoude handen in elkaar gelegd en snel weer los gelaten, uit angst,
dat nog in 't laatste moment de warmte van hun schijnvroolijke woorden zou
verstijven..........
Het Leven, de eenige vertrouweling in dat mysterie van strijd, was ten slotte
barmhartig geweest en had zachtkens dagen gezonden van stille vertroosting, die
fluisterde, dat de overwinning, terwijl M a d e l e i n e meende nog te strijden, reeds
was behaald, dat de droeve herinnering niet anders was dan de nog schrijnende
wonde, die langzaam heelen zou, wanneer nog andere dagen kwamen, waarin zij
zou beseffen, hoe juist datgene, wat zij als zwakheid had beschouwd, haar sterk had
doen zijn........
Sterk ter wille van het kind, dat zij te lief had om het te mogen, te kunnen opofferen,
sterk om haar man, wiens levensgeluk zoo gaaf was, dat het niet door haar aan flarden
mocht worden gescheurd. En toch zwak dacht zij, omdat zij den moed niet bezat,
die zoovelen het eigen geluk tot den hoogsten prijs - met het geluk van anderen doet koopen.
Er kwam een tijd van niet terug willen zien naar wat voorbij was, uit vrees voor
lijden opnieuw, want zij voelde, hoe zij niet nóg eens, - zelfs niet in gedachte, - dien
strijd zou kunnen strijden, omdat zij maar een klein, zwakafhankelijk vrouwtje was,
meende ze, dat het eigen geluk voor altijd verbonden wist met het geluk van anderen,
dat zij bewaakte als haar liefsten schat.
In haar teere handen droeg zij heel dien fragielen rijkdom. Zonder haar zorg zou
hij verloren gaan, in scherven breken, - onherstelbaar..........
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En de stille dagen, die steeds duidelijker begonnen tefluisteren van vertroosting,
brachten bijna ongemerkt het verleden ver, ver weg, en in haar ziel een kalmte van
hopen en gelooven eerst, maar allengs van klaar, zeker wéten....................
't Was op een winteravond geweest in E v e r t 's kamer, waar ze altijd theedronken,
E l l y naar bed, haar man bezig iets na te zien aan zijn jachtgeweren. Zij, wat moe,
was gaan liggen op zijn divan... En had in zich gevoeld een rust zoo effen, zoo
onverstoorbaar, dat zij besefte nú te moeten spreken in zachte woorden..... En zoo
had ze verteld, kort, maar heel voorzichtig toch uit vrees te kwetsen, zelve wetend,
hoe smart kan wonden ..... Maar nog vóór alles gezegd was, had E v e r t 't licht der
groote, omkapte lamp, waarin ze onder 't praten aldoor had liggen turen, met zijn
hooge, forsche gestalte verduisterd, zich over haar heen gebogen, haar opgenomen
in zijn sterke armen en meegedragen naar een stoel bij den haard. En vast haar aan
zijn borst geprest, en haar lang, láng gekust met ongewone innigheid..... Toen ze nog
iets had willen zeggen, was hij haastig opgestaan, en nadat hij een paar blokken op
't vuur had geworpen, ijverig voortgegaan met het onderzoeken van zijn geweren,
als kon hij aan niets anders denken.
En zóó bezig was hij den ganschen avond gebleven, dat het werkelijk zou geweest
zijn, of hij haar aanwezigheid niet bemerkte, wanneer hij niet af en toe met iets van
kinderlijke vreugde in zijn trouwe, lichte oogen haar had toegeknikt, - ‘dag M a d i ,
dag vrouwtje’ - en inniger dan woorden konden gezegd hebben, voelde zij hoe zijn
gedachten voortdurend bij haar waren.
Maar toen zij eindelijk, nadat ze elkaar in dat zwijgen en in die hartelijke blikken
zoo heel goed hadden begrepen en elkander zoo heel nabij waren gekomen, toen ze
eindelijk de armen om zijn hals en haar bleek gezichtje tegen zijn warme wang legde
en hem toefluisterde: ‘E v e r t , weet je wel, dat jullie beiden me bewaard hebt, jij en
E l l y , wéét
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je 't wel?’ maakte hij zich wat verlegen uit haar omhelzing los, en zei kuchend om
zijn aandoening te verbergen: ‘Denk je er aan, kindje, dat morgen die fazanten naar
den Haag verzonden worden?’..............
Hel klingelden de paardebellen door de breede, dampige oprij; het was M a d e l e i n e ,
of het zacht-rhythmisch geklank, dat zij heel den weg onafgebroken, maar als
onbewust had gehoord, haar thans wekte uit haar mijmering, en haar denken uit
bekende, maar toch verwijderde en verlaten streken terugvoerde tot de werkelijkheid.
Op korten afstand begonnen de lichten der lantarens van 't huis door de nevels te
dringen, de schellen tingelden gelijk, aldoor, - aldoor, - langzamer -, tot het geluid
verstomde met een korten, laatsten ruk van heftigen klank.
M a d e l e i n e richtte zich op. In de schemering zag ze R o b e r t staan bij 't portier
met uitgestrekte hand om haar behulpzaam te zijn bij 't uitstappen, zijn stem was
vroolijk tusschen de lachende stemmen van E l l y en M a x . Naast hem ging zij de
zwarte, vochtige stoep op, de warme, lichte hall binnen, waar chrysanthen, wit en
lila en goud, in zacht-kleurige groepen bloeiden tusschen palmen en evergreens. In
de wijde deuropening tegen den donkeren achtergrond, waar de hooge boomen in
duisternis ruischten, stond E l l y , opgewonden pratend, met oogen glanzig en wangen
blozend van jong geluk: ‘Alles, àlles ter eere van mij, oom R o b e r t , 't heele huis
vol bloemen!’ en zich plotseling tot haar vader wendend: ‘'t Is toch een grappig
moedertje, dat ik heb; verbeeld je, die dacht me daar nu, dat de trein, omdat hij twee
minuten te laat kwam, minstens verongelukt was,’ en geen antwoord wachtend,
vervolgde ze snel: ‘M a x , ga even mee, je moet de cadeau's nog zien, die vanmorgen
gekomen zijn.’ Ze boog zich over de balustrade van de trap, wenkte haar bruigom
en verdween lachend in druk gesprek.
Nu stonden zij te zamen: M a d e l e i n e , en haar man, en R o b e r t .....
O! de gedachten, die ver terug zweefden in aan-
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grijpend zwijgen, dat met grooter teederheid dan woorden zouden bezitten, beseffen
deed, wat in hun zielen leefde.....
Zij las de weifelende, bijna angstige vraag in R o b e r t 's scherpe, verouderde
trekken, zij zag E v e r t , gebogen over de bloemen, een paar fijne chrysanthenblaadjes
verfrommelend tusschen zijn vingers.
Als nu die beiden begrijpen wilden, wat haar hart in dit oogenblik trachtte hun te
zeggen, zooals E v e r t haar begrepen had op dien stillen avond, dat zij elkander zoo
goed hadden verstaan in haar eenvoudige, oprechte bekentenis, zoo rustig en eerlijk
uitgesproken, dat daardoor niet slechts alle schuld was opgeheven, maar ook de
vriendschap van lange, lange jaren was bewaard, - ongeschonden door het korte
oogenblik van zwakheid, dat geen macht bezat over het geluk van het heden.
M a d e l e i n e trad op haar man toe, legde haar hand op zijn arm, reikte R o b e r t
de andere: ‘'k Ben blij, dat je gekomen bent, we hebben naar je verlangd,’ fluisterde
ze met warme hartelijkheid, en terwijl haar wangen plotseling begonnen te gloeien
en een vochtig floers voor haar oogen waasde, voelde zij, hoe E v e r t zich bukte en
haar kuste, - haar kuste met die zachte, alles-zeggende liefde, die heel diep en alleen
van haar geweten in hem leefde als een mysterie, dat hun beiden slechts in heilige
oogenblikken werd geopenbaard .... Een mysterie, als een machtig verbond, hoog en
sterk boven het kleine, alledaagsche leven, dat met zijn vluchtige emoties daaraan
niet raken kon........
En met een helderen glimlach van geluk, dat de smart van den strijd nooit vergeet,
maar na de duisternis zich vertroost gevoelt door de vreugde der overwinning,
luisterde ze, hoe E v e r t terwijl hij haar hand vast in de zijne hield, met een stem,
waarin iets trilde van lang bedwongen aandoening, tot zijn vriend zei: ‘B o b , 't kan
me spijten, beste kerel, dat je niet zoo'n goed lot in de wereld hebt getroffen als
ik!’...................
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De vaccinatie
Door H. IJsebrands.
Sedert J e n n e r in Mei 1796 zijn eerste inenting met koepokstof verrichtte, om
daardoor te trachten het woeden der gevreesde pokken, die bijna jaar op jaar een deel
van de bewoonde wereld, zoo niet die geheele wereld teisterden, te stuiten, tot op
dezen dag, is menig woord over de vaccinatie gewisseld, menig geschrift over dit
onderwerp verschenen, waarin beurtelings de vaccinatie werd geroemd als een van
de grootste zegeningen der menschheid, en gelaakt als iets den beschaafden, den
denkenden, den godsdienstigen mensch onwaardig. Vooral in de laatste maanden is
de vaccinatiekwestie weder bij vernieuwing aan de orde gesteld, zoowel door vóórals tegenstanders, getuige, om alleen te blijven bij wat op eigen bodem verscheen:
de Pokkenepidemie te 's Gravenzande in 1894, dissertatie van Dr. J.M.W.
S c h e l t e m a 1900. Medische Bezwaren tegen vaccinatiedwang van J o h . P.
S c h o u t e n , Arts te Bolnes 1902. Het vaccinatiedebat voorkomende in het Januari
nummer 1903 van het Tijdschrift voor Physische Therapie en Hygiëne en een artikel
van den Arts E. v a n D i e r e n in het Weekblad van het Nederlandsch Tijdschrift
voor Geneeskunde van 14 Maart 1903. En waar nu door onze regeering is aanhangig
gemaakt eene wijziging van de wet op de vaccinatie, daar kan men schier geen courant
ter hand nemen,
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of men vindt die wetswijziging daarin besproken, meestal in afkeurenden zin, daar
de een klaagt: wij behouden te veel, de ander: wij behouden te weinig dwang.
Nu is, daar onze wet op de vaccinatie ieder ouder in de kwestie betrekt, dit
vraagstuk reeds daardoor ook voor iedereen van groote beteekenis, afgezien nog van
het nut of het nadeel der vaccinatie zelf, en is het begrijpelijk dat men er veel over
spreekt en schrijft. Jammer echter is, dat menigeen, hetzij vóór- hetzij tegenstander
zich niet binnen de perken weet te houden, en daardoor het vraagstuk, opgesloten in
deze twee dillemma's: vaccineeren of niet vaccineeren, dwang of geen dwang, niet
nader tot de oplossing brengt, maar integendeel den strijd bitter en daardoor
onvruchtbaar maakt, terwijl het toch steeds ieder weldenkend mensch er om te doen
moet zijn de tegenpartij te winnen, en niet haar af te stooten.
Maar er is nog iets anders, en wel dit. Wat over het vaccinatievraagstuk wordt
geschreven is voor het grootste deel vervat in z.g. streng wetenschappelijke
geschriften, vakbladen en -boeken. En toch zijn het niet enkel de geleerden, de
vakmenschen, die hier oordeelen moeten. Al mogen wij aan de leden onzer
volksvertegenwoordiging den eisch stellen, dat zij, als zij straks geroepen worden
hunne stem uit te brengen over het nu ingediende z.g. pokkenwetje, dat niet
ongemotiveerd zullen doen, maar vooraf degelijke studie zullen maken van dit
vraagstuk, niet zij alleen hebben te oordeelen, want het geldt hier onze zaak, de uwe
en de mijne, lezers, omdat wij staan voor het vraagstuk: vaccineeren of niet, dwang
of vrijheid, naar welke zijde zullen wij trachten onzen invloed te oefenen? Doch dan
is het noodig goed op de hoogte te zijn, en maar niet in het blinde meepraten, of
meestemmen. Daarom is het, dat schrijver dezes het vaccinatievraagstuk, zoo goed
hij dat kon, heeft onderzocht, en zijn resultaat hier wil meedeelen, daarbij trachtende
deze drie vragen te beantwoorden:
A. Eischt onze wetgeving op het gebied der vaccinatie verandering?
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B.
C.

Is vaccinatie nuttig?
Heeft de staat het recht tot vaccineeren te dwingen?1)

A.
‘Onderwijzers, onderwijzeressen of leerlingen, die niet blijkens verklaring van een
geneeskundige, met goed gevolg of meer dan eens de inenting der koepokken hebben
ondergaan, of aan de natuurlijke kinderpokken (variolae) hebben geleden, worden
in de scholen niet toegelaten.
De vorm, de plaats en wijze van inlevering en bewaring dier verklaringen wordt
bij algemeenen maatregel van inwendig bestuur geregeld.’
Aldus luidt Art. 17 van de wet van 4 Dec. 1872. Staatsblad No. 124 tot voorziening
tegen besmettelijke ziekten. In Art. 30 van diezelfde wet wordt genoemd de straf op
de overtreding van dit en andere Artt. gesteld, bij Koninklijk Besluit van 28 Febr.
1873 Staatsblad No. 35, aangevuld bij K.B. van 27 Mei 1873 St.bl. No. 76 en
gewijzigd bij K.B. van 14 April 1875 St.bl. No. 69 is de algemeene maatregel, in al.
2 van Art. 17 genoemd, vastgesteld, en daarmede is de Nederlandsche wetgeving op
het gebied van vaccinatie ten einde. Wel wordt in Art. 18 van genoemde wet op de
besmettelijke ziekten nog gezegd, dat elk gemeentebestuur op bepaalde tijden
gelegenheid moet geven tot kostelooze inenting en herinenting, en eveneens is bij
verschillende Koninklijke Besluiten een en ander geregeld aangaande de statistiek
der verrichte vaccinatiën, en aangaande subsidiën te ver-

1) Gebruikte litteratuur behalve de reeds genoemde:
Mr. L.W.C. K e u c h e n i u s . Een woord bij de opening der Eerste Algemeene Vergadering
van den Bond tegen Vaccinedwang 1881.
Mr. L.W.C. K e u c h e n i u s . Vaccine en Vaccinedwang 1888.
Vaccinevereering. Met een open brief van Jhr. Mr. A.F. d e Savornin Lohman 1892.
Jozef K o r ö s i . Kritik der Vaccinations-statistik u.s.w. 1890.
Jozef K o r ö s i . Neue Beiträge zur Frage des Impfschutzes 1891.
Mr. W. D i c k e . De Vaccinatie (Dissertatie) 1892.
Dr. A.W.H. W i r t z . Overzicht van de Opkomst der Animale Vaccinatie in Nederland 1898.
Dr. G. B o r n e . Vaccination et Revaccinations obligatoires 1902.
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leenen onder bepaalde voorwaarden aan vaccinatiebureaux en parcs vaccinogènes,
maar dit raakt niet het hart der kwestie. Dit zit geheel in Art. 17.
En wat wordt nu in Art. 17 bepaald? Eigenlijk alleen dit, dat noch kinderen, noch
onderwijzers eenige school mogen bezoeken zonder gevaccineerd te zijn, of aan de
pokken te hebben geleden.
In den vorm van eenige vragen kunnen wij terstond het totaal onvolledige van dit
artikel aantoonen. Laat men allereerst maar eens hiernaar onderzoek doen, wat scholen
zijn, en de wet laat u in het duister. De debatten in de Kamers naar aanleiding van
dit artikel gevoerd en de verschillende processen, later hierover aanhangig gemaakt,
toonen genoegzaam, dat er geen eenstemmigheid heerscht bij het beantwoorden van
de vraag, wat men onder scholen heeft te verstaan. Dat de inrichtingen voor lager
onderwijs hierin begrepen zijn, is duidelijk; maar de gymnasia, en de hoogere
burgerscholen, en de academiën, die toch ook hooge scholen heeten? Verder ook
ambachts-, naai-, brei- of bewaarscholen? En hoe moet er gehandeld worden met
Zondagscholen en catechisatiën, die men godsdienstscholen kan noemen?1)
Doch er is meer, n.l. deze vraag: wat is inenting der koepokken?
Op het oog lijkt deze vraag vrij onnoozel, doch ze is het geenszins, want juist over
den aard der in te enten stof laat de wetgever ons in het duister, en zijn, of liever
waren de medici het niet allen eens. Wij laten rusten de praktijk van hen, die, zooals
Mr. K e u c h e n i u s meedeelt in zijn Vaccine en Vaccinedwang bldz. 32, inentten
met gewone koemelk, doch mogen den wetgever toch wel dezen eisch stellen, dat
hij zich uitspreke over wat onder inenting der koepokken moet worden verstaan. Er
is n.l. drieërlei methode van enten.
De eerste, door J e n n e r zelf beoefend, bestond hierin, dat hij de stof, bekomen
uit eene pokpuist veroorzaakt door toevallige aanraking van eene menschelijke hand
met den

1) Uitvoerig is dit vraagstuk besproken door W. D i c k e t.a.p. bldz. 108-124.
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uier van een aan koepokken lijdend rund, voortentte van arm op arm, (Jennersche
methode, of enten met humane lymphe).
Deze methode voldeed echter op den duur niet. Zooals Dr. W i r t z t.a.p. bldz. 5
meedeelt, waren er vier redenen, waarom men van de Jennersche methode afzag.
Vooreerst de meening, dat de koepokstof verzwakte.
Ten andere beschikte de geneesheer niet altijd over een voldoende hoeveelheid
lymphe.
Ten derde was men niet meer genoodzaakt vaccine uit de entpokken te verzamelen,
waartegen menigmaal bezwaar werd gemaakt.
Eindelijk kwam in latere jaren als hoofdbezwaar, dat door de Jennersche methode
ziekten, in de eerste plaats syphilis, overgebracht konden worden.
Zoo kwam men tot een tweede methode. De koepokstof werd van den mensch
teruggeënt op eene vaars. Dit is het eerst gedaan door Dr. M. T r o j a te Napels in
1805. Van de aldus gekweekte vaccine, die men animale lymphe noemde, in
tegenstelling van de Jennersche humane, maar die beter den naam van retrovaccine
kan dragen, entte men weder op den mensch. (Napelsche methode).
In 1843 is door N e g r i een derde methode in toepassing gebracht. Ten behoeve
van de praktijk is hij er toe gekomen de vaccine van rund op rund voort te kweeken,
zooals J e n n e r het deed van mensch op mensch. Hij gebruikte daartoe alleen z.g.
oorspronkelijke koepokstof, d.i. zulke, die verkregen werd van runderen, die de
koepokken hadden, en niet dus pokstof, die reeds door een menschelijk lichaam was
heengegaan (Negrische methode). Deze lymphe kan men in waarheid de animale
noemen, en de koepokstof, door de pares vaccinogènes in Nederland verstrekt, is
zuiver animaal, d.w.z. door inenting van kalf op kalf verkregen uit oorspronkelijke
koepokken.
Welke van deze methoden moet nu worden gevolgd? Van toepassing der 2e
methode in de laatste decenniën hebben wij niets kunnen vinden, wèl echter van de
1e en van de 3e methode, nl. aldus: Terwijl sommige medici
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uitsluitend animale lymphe gebruiken, zijn er nog andere, die met de eens door hen
ontvangen animale lymphe nu verder enten van arm op arm, en dus humane lymphe
gebruiken.
In de laatste jaren echter zijn de medici van naam het er vrijwel over eens, dat de
animale lymphe niet alleen de voorkeur verdient, maar uitsluitend moet worden
gebruikt, omdat de humane lymphe te veel gevaar voor besmetting oplevert.
Maar hiermede is de vraag: waarmee moet worden ingeënt, nog niet beantwoord.
Immers, waar de wetgever tot vaccineeren dwingt, diende hij zeer zeker te bepalen,
dat in het belang der gezondheid goede lymphe wordt gebruikt, en de vraag rijst, wat
goede lymphe is. Het ligt voor de hand, dat de wetgever zich hier late voorlichten
door deskundigen; maar waar het gevaar geenszins denkbeeldig is, getuige menig
voorbeeld (vergelijk Vaccinevereering bldz. 76-90), dat door het gebruik van
verkeerde lymphe gevaar voor ziekte en dood ontstaat, daar moet door den wetgever
waarborg worden gegeven aangaande de zuiverheid en betrouwbaarheid der stof.
‘Zonder zulke wettelijke maatregelen,’ schrijft Mr. K e u c h e n i u s (t.a.p. bldz. 31)
kan als tot beteugeling van kinderpokken deugdelijke koepokstof worden aangewend
alles, wat de geneesheeren of vaccinateurs als zoodanig wenschen te doen doorgaan,
en waartoe zij evenzeer het onschadelijkste vocht als het snelst werkende, doodelijke
vergif mogen bezigen, mits het door hen slechts vaccinelymphe of koepokstof
genoemd worde, en de schijn daarvan bewaard blijve.’
Met het gezegde is evenwel het gebrekkige der wet nog niet geheel aangetoond.
Er is nog meer. Volgens Art. 17 moet de geneesheer eene verklaring afgeven, dat de
onderwijzer of leerling met goed gevolg, of meer dan eens de inenting der koepokken
heeft ondergaan, of aan de natuurlijke pokken heeft geleden. Die verklaring is van
den volgenden vorm en inhoud:
De ondergeteekende gevestigd te verklaart de koepokinenting verricht te hebben
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aan geboren den wonende te en zich persoonlijk overtuigd te hebben, dat zich daarna
koepokken hebben ontwikkeld, die een zoodanig beloop hebben gehad, dat zij
voorbehoeding tegen de kinderpokken zooveel mogelijk waarborgen.
(Dagteekening)
(Handteekening)
En nu vragen wij, waar is hier de grens? Waaraan heeft de vaccinateur zich te
houden? Hoe is het beloop van koepokken, die zooveel mogelijk voorbehoeding
tegen kinderpokken waarborgen? Of zit die waarborg ook in het aantal? Gaat men
de statistieken na, dan vindt men verschillende cijfers voor 1, 2, 3, 4 en meer goed
en minder goed ontwikkelde pokken. Hoe moet de medicus nu handelen? De eenige
maatstaf is zijn eigen verantwoordelijkheidsgevoel. En, om nu maar een paar uitersten
te nemen, een vurig voorstander kan eischen dat er 50 goede pokken zich ontwikkelen,
en een tegenstander kan, om aan de wet te voldoen met 2 prikjes van het lancet
volstaan. Wie dan ook de praktijk raadpleegt zal bevinden, dat de eene medicus hierin
geheel anders handelt dan de andere. En, al wederom, waar de Staat tot vaccineeren
dwingt, daar zorge hij ook door wettelijke voorschriften, dat de onderdanen niet aan
de willekeur der vaccinateurs worden overgeleverd.
Uit dit alles blijkt zonneklaar, dat de wet op de vaccinatie dringend verandering
behoeft.
Reeds is, zooals wij in den aanvang van dit opstel schreven, eene wijziging van
Art. 17 door de Regeering aan de Tweede Kamer voorgesteld, inhoudende de bepaling
dat, terwijl voor openbare scholen de dwang gehandhaafd blijft, onder zekere
voorwaarden bijzondere scholen vrijstelling kunnen bekomen, met dien verstande
evenwel, dat bij uitbreking van eene pokkenepidemie de vrijstelling terstond weder
wordt ingetrokken.
Het is te hopen, dat de volksvertegenwoordiging in groote meerderheid dit
wetsvoorstel verwerpe. En dat wel om deze redenen.
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Vooreerst laat het al het gebrekkige van Art. 17 bestaan, brengt ons dus niets vooruit
op het spoor eener goede wetgeving.
En ten andere, kenmerkt de voorgestelde maatregel zich door verbazende halfheid.
Is de regeering tegen vaccinatiedwang, ze schaffe den dwang af. Is ze er vóór, men
trekke de lijn consequent door. Doch wat is nu het geval? In beginsel verklaart de
regeering zich vóór vaccinatiedwang; immers alle openbare, en bij pokkenepidemie
ook alle bijzondere scholen, mogen alleen door gevaccineerden worden bezocht.
Maar waarom dan onder zeer moeielijke voorwaarden de bijzondere scholen
gedeeltelijk vrijgesteld? Heeft men ongelijk, wanneer men ironisch beweert dat
Minister K u y p e r het Openbaar Onderwijs gaat bevoorrechten, terwijl toch de Vrije
School altijd zijn sympathie heeft gehad? Immers komt zijn redeneering, sprekende
uit de voorgestelde wetswijziging, hierop neer: vaccinatie is heilzaam, want anders
zou de regeering er niemand toe dwingen. Voor zoover de kinderen nu de openbare
school bezoeken, zal ik, regeering, hen met de zegeningen der vaccinatie begiftigen;
maar de kinderen der bijzondere scholen, voor die komt het er minder op aan. De
billijkheid brengt dus mede, dat men allen over één kam schere, en dus ieder of vrij
late, of dwinge.
In Engeland is voor eenige jaren de verplichting tot vaccineeren ook onder zekere
voorwaarden opgeheven, en het gevolg is geweest dat in eenige maanden door 278000
personen bezwaren tegen de vaccinatie werden ingebracht, die dus ook voor hunne
kinderen vrijstelling kregen. Dienzelfden weg zou het bij ons ook opgaan. Nu reeds
wordt door meer dan een gezegd: ‘Ik wacht nog een poosje, met mijn kind te laten
inenten, want de dwang gaat er af.’ En vraagt men naar de reden, waarom men zijn
kind aan de vaccinatie wil onttrekken, dan is het antwoord: ‘Het doet zoo'n zeer’. En
om die reden zal menigeen gemoedsbezwaren hebben.
En bovendien, naar alle zijden is de voorgestelde wetswijziging onbillijk. De
tegenstanders van vaccinatiedwang klagen: ‘Welk een voorsprong hebben de
voorstanders van

Onze Eeuw. Jaargang 3

969
vaccinatie boven ons, tegenstanders, want wij moeten eene menigte formaliteiten in
acht nemen.’
De voorstanders van bijzonder onderwijs, tevens voorstanders van vaccinatie,
klagen: ‘Als het Bestuur onzer school vrijstelling aanvraagt, moeten wij òf onze
kinderen aan besmetting blootstellen, òf ze zenden naar eene school, waar het
onderwijs ons gemoed bezwaart.’
De voorstanders van openbaar onderwijs, tegenstanders van vaccinatiedwang
klagen: ‘De bijzondere school wordt voorgetrokken.’
Hoe men het dus ook wende of keere, in elk opzicht is het z.g. pokkenwetje, er
een van dien aard, dat het maar het best is, het zoo spoedig mogelijk op te bergen
opdat wij eindelijk eens krijgen een flinke wet op de vaccinatie.

B.
Bij het voorafgaande hebben wij uitsluitend gelet op wat onze wet op de besmettelijke
ziekten ons thans geeft, of de regeering ons wil geven, zonder ons eenigszins ook
maar in te laten met het eigenlijke vaccinatievraagstuk, waartoe wij thans overgaan.
En dan moeten wij beginnen met te wijzen op een fout, die maar al te veel gemaakt
wordt, deze n.l., dat men niet juist onderscheidt, en het vaccinatievraagstuk verwisselt
met den vaccinatiedwang, of m.a.w. dat de een zegt: vaccineeren is nuttig, dus moet
er vaccinatiedwang zijn, en de ander: dwang is nooit goed, en daarom niet vaccineeren.
Doch zoo sticht men verwarring en daarom willen wij de kwestie liever aldus
poneeren: Is vaccineeren nuttig, ja dan neen?
In het tweede geval moet n a t u u r l i j k alle dwang ophouden. Dwingen tot iets
wat niet nuttig is, getuigt slechts van onverstand. Alleen in het eerste geval, wanneer
vaccineeren heilzaam is, kan men discussieeren over het àl of niet wenschelijke van
dwang.
Hiervan uitgaande doen wij dus onderzoek naar het nut der vaccinatie. Het spreekt
vanzelf, dat wij hier een uitsluitend medisch terrein betreden, en daarom het oor
moeten leenen aan de medici, die, en dit kunnen wij wel
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van te voren zeggen, bijna allen voorstanders zijn van vaccinatie, hoewel er toch
enkele medici van meer of minder naam zijn, die òf sceptisch zijn ten opzichte van
het nut der vaccinatie, of als besliste tegenstanders zich doen kennen.
Terwijl men nu vroeger, in de eerste jaren na de uitvinding van J e n n e r geloofde
aan de absolute immuniteit voor pokken der ingeënten, is men al vrij spoedig daarvan
teruggekomen, geleerd door de ervaring, dat de pokken nog vaak sporadisch, nu en
dan epidemisch, een enkele maal pandemisch optraden; en voor de hand lag, dat de
bewering nu ook opkwam: de vaccinatie is waardeloos; maar al komen na vaccinatie
nog gevallen van pokken voor, daarmede is de waardeloosheid der inenting nog niet
uitgemaakt, evenmin als het opgaat te zeggen: na invoering der vaccinatie verdwijnen
eensklaps de pokken, ergo is vaccineeren een absoluut voorbehoedmiddel. Hier moet
en kan alleen een degelijk onderzoek baten, (en zulk een onderzoek is dan ook door
menigeen ingesteld), gepaard aan wat wij zouden willen noemen medische zekerheid
over het causaal verband tusschen vaccinatie en afneming der pokken.
Volkomen juist is, o.i. wat Dr. Va n D i e r e n hieromtrent zegt: (Vaccinatiedebat
bldz. 32).
1e. Als in een land na het invoeren van de vaccinatie de pokkensterfte nooit meer
zoo hoog stijgt als te voren dikwijls het geval was, dan geeft dat te denken: welnu,
dat geldt voor alle beschaafde landen. Let wel, ik ben voorzichtig; ik zeg niet, die
waarneming bewijst afdoende dat de vaccinatie helpt, maar ik zeg alleen, die
waarneming geeft te denken.
2e. als in de landen, waar de vaccinatie verplichtend is gesteld, de sterfte aan pokken
voortdurend geringer is, dan daar, waar ze slechts vrijwillig wordt toegepast (België,
Frankrijk, Rusland) dan worden we reeds veel gunstiger gestemd voor dit middel;
3e als de toestand het gunstigst blijkt daar, waar ook de revaccinatie verplichtend
is gesteld (Pruisen), dan beginnen wij het nut waarschijnlijk te achten;
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4e als in een goed begrensde bevolkingsgroep de pokkensterfte direct na het invoeren
der vaccinatie voor goed sterk daalt, en wanneer diezelfde ervaring wordt opgedaan
bij overeenkomstige bevolkingsgroepen in verschillende landen op verschillende
tijdstippen, dan beginnen we de zekerheid te naderen; welnu, ten deze beroep ik mij
op de legerstatistieken;
5e en als dan verder blijkt, dat bij een pokkenepidemie de niet ingeënten honderd
maal meer kans, ja nog grooter kans hebben van aan pokken te sterven, dan de
ingeënten, dán heeft men niet het recht om het nut der vaccinatie nog langer te
betwijfelen, want dan heeft men zekerheid.’
Over elk van die vijf punten volgt thans een en ander ten bewijze.
1. Vóór de invoering der vaccinatie werd niet overal opgave gedaan, en werden
zelden statistieken gemaakt, aangaande pokkenepidemiën en pokkensterfte; toch
beschikken wij over voldoende materiaal om ons een oordeel te vormen, materiaal,
deels bestaande in cijfers, deels in andere, soms nog meer zeggende gegevens. Zoo,
om bij het laatste te beginnen, zegt H i l d e b r a n d t , eene pokkenepidemie in
Brunswijk in 1787 beschrijvende, dat, wie sterft zonder aan de pokken te hebben
geleden, ‘er dieselbe im Mutterleibe müsse überstanden haben,’ en verhaalt K r a n t z
van een eiland bij Groenland, waarop drie kleine kinderen werden aangetroffen, wier
vader eerst het heele dorp begraven had en toen zelf gestorven was, allen aan de
pokken.
En nu de cijfers. In Zweden, waar sinds 1774 de jaarlijksche sterfte aan Variola
bekend is, bedroeg deze voor de jaren 1774-1800 per jaar per 100000 inwoners 205.
Voor Kopenhagen was het gemiddelde voor de jaren 1750-1800, 357. Voor
Kopenhagen was dit gemiddelde voor de jaren 1750-1760, 676. Voor Londen was
dit gemiddelde voor de jaren 1700-1800, 245, terwijl uit andere gegevens ook een
gemiddelde sterfte blijkt van jaarlijks 250 à 300 per 100000.
En nu na de vaccinatie? Wij willen niet overdrijven en stellen dus tegenover de
genoemde cijfers geen andere
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uit de jaren onmiddellijk na 1800, toen, zooals bekend is, bijna nergens de pokken
woedden; maar nemen eene reeks van jaren omstreeks 1870, in welk jaar weder een
vreeselijke epidemie uitbrak.
Welnu, in ons eigen land, Nederland, stierven in de jaren 1866-1881, in 16 jaren
dus, aan de pokken 23381 personen, dat is gemiddeld per jaar 1461. Rekent men nu
de bevolking van ons land in die jaren op 3½ millioen, (zeker niet te hoog, waar
thans de bevolking meer dan 5 millioen bedraagt,) of 35 × 100.000, dan krijgt men
voor die jaren een gemiddelde van 42 per 100.000. Nu waren van die 16 jaren de
laatste 5 veel gunstiger dan de andere, welnu, wil men liever die laatste 5 jaren niet
meerekenen, en alleen tellen het epidemiejaar 1871 met de voorafgaande en de
volgende 5 jaren, dan krijgt men deze cijfers: in elf jaren, stierven er 23181 of per
jaar 2108 of per 100.000 60. Nog sterker. In de 3 jaren 1780, 71 en 72, de kritieke
jaren waren deze cijfers respectievelijk 20224, 6741 en 193, dus nog steeds beneden
de cijfers van vóór 1800, waar het minimum 205, het gemiddelde 250 à 300 is. Zelfs
in 1871, toen de epidemie juist heerschte, en er 15787 stierven, dus meer dan tweemaal
zooveel als in de overige genoemde 15 jaren te zamen, is het sterftecijfer per 100000
inwoners 452, belangrijk lager alzoo, dan het gemiddelde voor Kopenhagen in de
jaren 1750-1760.
Wil men hiertegen aanvoeren, dat juist Nederland tot de z.g. slecht entende landen
behoort, en goed entende landen wellicht andere cijfers zouden opleveren, welnu, in
Zweden, waar reeds in 1810 de vaccinatie werd uitgeoefend, en in 1816 bij de wet
verplichtend werd gesteld, stierven er in 1801-1810 gemiddeld per jaar per 100000
68.6 in 1810-1855 16.9 en in 1866-1881, dezelfde jaren die wij voor Nederland
namen 23.1.
Ook de andere landen wijzen alle dezelfde uitkomsten aan, zoodat wij wel
gerechtigd zijn tot deze uitspraak: Uit een over lange jaren loopende waarneming is
gebleken, dat na invoering der vaccinatie de pokkensterfte is afgenomen.
2. Wij gaan thans over tot vergelijking van landen mèt,
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en landen zonder verplichte vaccinatie, en beginnen weder met Nederland, waar,
zooals bekend is, in 1872 zijdelingsche dwang werd ingevoerd. Wij nemen nu ter
vergelijking niet de epidemiejaren 1871 en 1872, maar de jaren 1866-1870 en
1873-1877. Welnu, in het eerste vijftal jaren vóór den vaccinatiedwang zijn er aan
de pokken overleden 2854 en in het tweede vijftal, na invoering van den dwang
kwamen voor 835 sterfgevallen. Noem dit toeval, goed, maar dan is het toch wel
toevallig, dat ditzelfde toeval overal zou voorkomen. En dit toch is het geval. In alle
landen, waar entdwang is ingevoerd, zien wij terstond na die invoering een daling
in de pokkensterfte intreden. Naast die beschouwing en vergelijking van een land
op zichzelf in verschillende tijdperken, staat die van verschillende landen en steden.
Welnu, de statistiek wijst alweder aan, dat in goed entende streken de sterfte lager
is dan in slecht entende.
Nemen wij daartoe als voorbeeld de groote steden van Duitschland (goed entend)
en de groote steden in slecht entende landen, dan zien wij dat dáár in Duitschland,
waar de toestand het ongunstigst is, deze toch nog veel gunstiger zich vertoont, dan
de gunstigste toestand elders1).
Of wil men liever eene vergelijking niet tusschen steden, maar tusschen landen,
welnu, uitzonderende alweder de jaren 1871-1875, toen Europa door de bekende
pandemie geteisterd werd, geven wij de cijfers aan voor Duitschland en Oostenrijk,
het eerste goed, het tweede slecht entend.

1) Ter vergelijking geven wij hier enkele opgaven, alle weder per jaar en per 100.000 inwoners,
verzameld tusschen de jaren 1875-1886.
Berlijn

1.6

Parijs

33.4
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0.6
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89.2
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Petersburg
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113.0
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0.2
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61.4
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29.8
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In Duitschland stierven in de jaren
1816-70

p. jaar 7-62

en in de jaren 1875-86

p. jaar 1.91

In Oostenrijk stierven in de jaren 1848-70 p. jaar 16-85
en in de jaren 1875-84

p. jaar 39-94

alles weder per 100000 inwoners, zoodat wij gerust kunnen zeggen: in landen of
streken of steden met goede vaccinatie is de pokkensterfte geringer dan in landen
etc. met slechte vaccinatie.
3. Wij noemden zooeven Duitschland, en wezen er op, dat daar van 1875-86 de
sterfte aan pokken slechts 1.91 bedroeg, welnu, in Duitschland is niet alleen de
vaccinatie, maar ook de revaccinatie verplichtend gesteld. In 1874 werd daar bepaald,
dat ieder kind moet gevaccineerd zijn, vóór het een jaar oud is, en gerevaccineerd
vóór het twaalfde jaar. En nu de uitkomst? Wij geven hier al wederom op de
gemiddelde sterfte per 100000 inwoners, en dat wel voor de burgers, niet voor de
militairen, eensdeels omdat wij daar straks op willen terugkomen, anderdeels omdat
wij onze statistieken niet te gunstig willen nemen, en de pokkensterfte in het Duitsche
leger belangrijk lager is dan in het overige deel des volks.
Dat gemiddelde dan bedraagt voor de jaren 1850-1874 het getal 49, en voor de
periode daarna nog iets minder dan 2. Vergelijken wij hiermede nog eens Oostenrijk,
dan zien wij, dat daar vóór 1874 het gemiddelde sterftecijfer 53 bedraagt, weinig
verschil dus met Duitschland, terwijl nà 1874 dat gemiddelde 62 is, met als maximum
94.8 in 1882 en als minimum 14.9 in 1893, maar in Oostenrijk bestaat dan ook geen
wettelijk voorgeschreven revaccinatie.
Ons dunkt, dat hieruit wel blijkt dat daar, waar revaccinatie is ingevoerd, de
toestand gunstiger is, dan in andere landen.
4. En thans gaan wij over tot de legerstatistieken, en wel die van Duitschland,
Frankrijk en Oostenrijk.
In Duitschland is de revaccineering der recruten ingevoerd in 1834, de revaccinatie
voor het geheele volk in 1874. In Oostenrijk is inenting der recruten ingevoerd in
1886. In Frankrijk wel in 1876 ingevoerd, maar eerst sedert 1882
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streng toegepast. De uitkomst valt gemakkelijk uit deze vergelijkende tabel op te
maken, waarin alle opgaven weder zijn gegeven per 100000 en per jaar.
In de jaren D u i t s c h l a n d .
Oostenrijk.
Frankrijk.
Ziektegevallen Sterfgevallen Ziektegevallen Sterfgevallen Ziektegevallen Sterfgevallen
1867-1874 122.5

4.9

1875-1882 5.7

1198.6

67.2

233.5

16.91)

0

163.3

15.8

1883-1892 2.4

0

46.1

2.3

1875-1886 4.7

0

317.5

18.5

1886-1892 2.6

0

35.9

1.3

Uit deze vergelijkende tabel blijkt zeer duidelijk:
a dat daar, waar de recruten worden gevaccineerd, het aantal ziekte- en sterfgevallen
aanmerkelijk daalt;
b dat het goed entende Duitschland, wat het leger betreft, in veel gunstiger condities
verkeert, dan het slecht entende Oostenrijk of Frankrijk;
c dat bij invoering van revaccinatie voor het geheele volk, het leger een lager
percentage aanwijst, dan voorheen.
Ons dunkt, dat wij, zooals Dr. v a n D i e r e n zeide, nu toch al wel de zekerheid
beginnen te naderen, dat er verband is tusschen vaccineeren en revaccineeren
eenerzijds, en afneming van ziekte- en sterfgevallen aan variolae anderzijds, en dat
het laatste een gevolg is van het eerste.
5. Het laatste punt rest ons nog, de ziekte- en sterftekans aan pokken voor
gevaccineerden en ongevaccineerden. De eisch, door tegenstanders der vaccinatie
hier aan de statistiek gesteld is niet gering. Immers, men vraagt niet minder, dan eene
opgave voor een bepaald land, of voor een bepaalde streek, van alle personen, met
aanwijzing van ouderdom, en al of niet gevaccineerd zijn, en zulke opgaven bestaan
nergens. Dan is uw zaak ook hopeloos, zeggen de tegenstanders. Neen zoo erg is het
niet. Als wij maar weten, hoeveel menschen ziek waren of gestorven zijn, en hoe
oud

1) Bij deze gemiddelde opgave voor Frankrijk tusschen de jaren 1867-1874 zijn door ons niet
gerekend de epidemiejaren 1870 en 1871, omdat wij daarover geen statistische opgave konden
vinden. Alleen is ons bekend, dat er gedurende die epidemie in het leger aan de pokken
overleden zijn 23.469. De cijfers 233.5 en 16.9 zijn dus zeker veel te laag.
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zij waren, hoeveel van dat aantal waren ingeënt, en hoeveel ingeënten en oningeënten
aan de pokken hebben geleden, en daaraan zijn gestorven, dan zijn wij klaar. Stel
b.v. er sterven in een land in een jaar 20000 menschen, waarvan 15000 ingeënt, en
5000 niet. Daarvan leden aan pokken 5000 ingeënten en 4000 niet ingeënten, en
stierven dus aan andere oorzaken respectievelijk 10000 en 1000, dan concludeeren
wij: Van 15000 ingëenten stierven 5000 dus ⅓ of 33⅓% en van 5000 niet ingeënten
4000, dus of 80% aan de pokken, dus is de sterftekans voor niet ingeënten 2 of
240% maal grooter dan voor ingeënten.
Deze methode, door K o r ö s i , den bekenden statisticus uit Budapest bedacht, en
door ons thans slechts zeer elementair weergegeven, om niet al te uitvoerig te worden,
is door hem toegepast, en wel, nu niet wat sterfte, maar wat ziekte betreft, op 20574
personen in 19 hospitalen in Hongarije, gedurende het jaar 1886, met onderscheiding
van alle zieken naar den leeftijd, naar de kwalen waaraan zij leden, en naar het al
dan niet gevaccineerd zijn. Zijn resultaten deelt hij mede in de beide door ons
genoemde werken van zijn hand. En wat blijkt nu? Dit, dat van 1-5 jaar de niet
ingeënten viermaal meer gevaar loopen aan variolae te lijden dan wèl ingeënten,
welk cijfer voor den leeftijd van 5-20 jaar 4½ en van 20-30 jaar 2 bedraagt. Boven
de 30 jaar stonden hem niet genoeg personen ten dienste, om daaruit eene eenigszins
betrouwbare conclusie te trekken.
Doch ook naar de sterftekans heeft hij een onderzoek ingesteld, loopende over
20306 personen, en komt dan tot dit resultaat dat niet inenten het gevaar aan de
pokken te sterven verhoogt voor den leeftijd van 1-5 jaar met 250 procent, voor den
leeftijd van 5-20 jaar met 900 procent en voor den leeftijd van 20-30 jaar met 1700
procent.
Zulke cijfers spreken.
Toch, hoeveel die cijfers, berustende op officieele gegevens ook zeggen, toch zou
het voorbarig zijn nu te beweren: tegen het nut der vaccinatie kan niets meer worden
ingebracht. Want niet alleen kan, maar is er een
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en ander tegen aangevoerd, en wel allereerst dit: Niet vaccineeren, maar isoleeren
en desinfecteeren zijn de afdoende middelen tegen de pokken, en dus moet er in die
richting worden gestuurd. Vooral legt de nota der Nederlandsche regeering,
opgenomen in Vaccinevereering, daarop den nadruk. Voor verschillende landen gaat
die nota na, hoe het verloop der pokkenepidemiën in de vorige eeuw is geweest, en
redeneert dan aldus:1) Het is waar, dat na de invoering der vaccinatie overal de
pokkensterfte snel daalt, maar uit het post nu tot het propter te concludeeren, zou
zeer voorbarig zijn. Daar kunnen allerlei andere oorzaken hebben medegewerkt, of
uitsluitend gewerkt, om die sterfte te doen afnemen. Doch wat zien wij? Zoodra een
land gaat besluiten goede maatregelen te nemen ter desinfecteering en isoleering,
daalt de pokkensterfte voorgoed, ergo helpen deze maatregelen afdoende. Maar wat
is deze redeneering anders dan ook uit het post tot het propter te besluiten? Dit is
zuiver meten met twee maten.
Wil men uit het afnemen der pokkensterfte na invoering van strenge isolatie tot
het causaal verband tusschen die twee besluiten, dan moet men ditzelfde verband
aannemen voor de vaccinatie.
Dr. S c h o u t e n , in zijn Medische bezwaren legt eveneens den nadruk op
desinfecteeren en isoleeren, en niemand zal ontkennen, dat deze middelen uitstekend
werken, mits ze worden toegepast. En hier juist schuilt de groote moeielijkheid.
Alleen door dwang, door zeer sterken dwang zal men de menschen kunnen bewegen
al hunne kranke huisgenooten naar barakken te zenden, terwijl nog steeds de
mogelijkheid openblijft, dat de patiënt, vóór hij in de barak aankomt, anderen besmet.
En hoe moeten bij isoleering de verplegers of verpleegsters handelen? Dr. S c h o u t e n
t.a.p. bldz. 76 geeft ons dit aan. ‘Verplegers en verpleegsters kunnen zich naar
hartelust laten vaccineeren en revaccineeren’!!! Hoe het intusschen in ons eigen
land met het isoleeren gesteld is, leert ons de epidemie te Oud-Beierland in 1883,

1) Vaccinevereering bldz. 45, 47, 50, 53, 54 enz.
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waar de toepassing der wettelijke voorschriften veel tegenwerking ondervond.
(Vaccinevereering bldz. 61).
Wat nu het desinfecteeren betreft, alweder, het is een uitstekend hulpmiddel, doch
praktisch onuitvoerbaar. Iedere poklijder verlangt naar de hulp van zijn medicus en
zoo hij dat niet doet, is zijn huisgezin nochtans verplicht den geneesheer kennis van
het ziektegeval te geven, en hem bij den lijder toe te laten, opdat deze, als het geval
dan is geconstateerd, naar eene barak worde vervoerd. Doch wil men nu uitsluitend
zijn kracht zoeken in desinfectie, gepaard met isolement, dan is het zeer zeker eisch,
dat de medicus, vóór hij een anderen patiënt bezoekt, of ook maar met iemand in
aanraking komt, zichzelf geheel desinfecteere, wat practisch onuitvoerbaar is.
Nu, bij bestaande vaccinatie, moet bij een eventueel pokkengeval ook wel degelijk
desinfectie en isolatie worden toegepast, doch, waar het nut der vaccinatie blijkt,
daar is het beter voorkomen dan een eenmaal bestaand kwaad uitroeien, en dat de
vaccinatie nuttig is, wel, Dr. S c h o u t e n , heeft (zie Vaccinatiedebat bldz. 45 en 46)
zelf erkend, dat vaccinatie tijdelijk immuun maakt voor pokken.
Van dit punt mogen wij niet afstappen, zonder nog het oor geleend te hebben aan
een ander bezwaar, door de tegenstanders der vaccinatie aangevoerd, dat n.l. aan de
inenting gevaren verbonden zijn; en iedere medicus geeft toe, dat die gevaren bestaan.
De vraag is alleen, of zij niet zooveel mogelijk kunnen worden afgeweerd, en of zij
zoo groot zijn, dat zij tegen het nut der vaccinatie opwegen. En dan is na invoering
der animale vaccinatie werkelijk het gevaar voor besmetting door vaccineeren,
bepaaldelijk wat syphilis betreft, zeer verminderd, zoo niet geheel opgeheven, mits
de noodige voorzorgen slechts worden in acht genomen. Die voorzorgen beginnen
bij het parc vaccinogène, waar geen lymphe worde afgeleverd, die niet eerst deugdelijk
is onderzocht, en verkregen alleen van kalveren, die na het winnen der vaccine zijn
geslacht en gezond bevonden. De vaccinateur zorge, maar dat is iets dat vanzelf
spreekt, voor zuiver houden van zijn instrumenten, en aseptisch verbinden
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der wonden. Waar dit wordt in acht genomen, daar kunnen zeer zeker zich nog
ziekteverschijnselen voordoen, maar wat is absoluut zonder gevaar?
En zijn de gevaren aan de inenting verbonden nu nog zoo groot? Leest men
Medische bezwaren van Dr. S c h o u t e n bldz. 47-69 dan zegt men: de zaak staat
hopeloos, laat ons toch ophouden met vaccineeren. Tot dezelfde conclusie komt men,
als men leest, wat door denzelfden geneesheer op het vaccinatiedebat in Utrecht in
zijn inleiding is gezegd, nl. dit: (t.a.p. 24) ‘Elke vaccinatie wordt gevolgd door
ziekelijke afwijkingen. Soms doen zich voor heftige lokale verschijnselen, begeleid
door hooge koorts en door complicatiën van den kant van respiratie- en digestie
organen en der nieren. Erisypelas (roos) komt v e e l v u l d i g voor en is nooit met
zekerheid te voorkomen.’ Edoch diezelfde Dr. S c h o u t e n , verklaart dienzelfden
avond in het debat (t.a.p. bldz. 47): ‘Ik wensch er tegen op te komen dat ik zou
beweerd hebben, dat die gevaren z o o g r o o t e n v e e l v u l d i g zijn.’ Nu weet
ieder wel, wat hij er van te denken heeft; doch als schrijver dezes tegenstander van
vaccinatie was, zou hij in dit geval zeggen: non tali auxilio. Terecht voerde Dr.
V r o e s o m d e H a a n dan ook tegen hem aan, dat het Genootschap ter bevordering
der Koepokinenting in Rotterdam in 1901 20186 vaccinaties en revaccinaties had
verricht, waarvan het verloop bij allen was nagegaan, met dit resultaat, dat geen enkel
ernstig gevaar was gebleken. En nog sterker komt de overdrijving van de gevaren
uit, door de mededeeling, dat hij (Dr. V.d.H.) Dr. S c h o u t e n alle adressen der
gevaccineerden had opgegeven, met uitnoodiging samen te onderzoeken of er ook
schadelijke gevolgen waren, op welk verzoek, in 1901 gedaan, 7 Januari 1903 nog
geen antwoord was ingekomen.
Wij meenen dus, gerust te kunnen zeggen, dat de gevaren ver in de minderheid
blijven tegenover het nut der vaccinatie.
Wil men eindelijk nog aanvoeren, dat de chemische samenstelling der vaccine
niet bekend is, dan antwoorden wij met de opmerking, dat dit eveneens het geval is
met
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menig ander middel van organischen oorsprong, en dat er wel geen medicus in
Nederland gevonden zal worden, die precies de samenstelling weet van vleesch en
groenten, die ieder dagelijks zonder eenig bezwaar tot zich neemt.

C.
Het zou zeker gemakkelijk vallen, nog meer, veel meer te zeggen over het nut der
vaccinatie, maar het voorafgaande is, naar onze meening, duidelijk genoeg, om aan
te toonen, dat zij, die vaccinatie en revaccinatie voorstaan, goeden grond onder de
voeten hebben. Is dit zoo, dan komt de vraag op, of er nu ook vaccinatiedwang mag
bestaan, en dit vraagstuk moet uit een tweeledig oogpunt beschouwd worden, nl. uit
een staatsrechtelijk, en uit een godsdienstig oogpunt.
Heeft de Staat het recht zijn burgers te dwingen zich te onderwerpen aan eene
operatie, al is zij dan nog zoo klein? Ziedaar de vraag, die beantwoord zou moeten
worden, doch aan welker principieele beantwoording wij ons thans niet zullen wagen,
omdat wij dan den voet zouden moeten zetten op het doornige veld der bespiegelingen
over de grenzen der staatsmacht in het algemeen. Doch wij behoeven dit ook niet te
doen. Het treft nl. zoo, dat het antwoord op de door ons gestelde vraag van
staatsphilosophie, door den diepst denkenden juist onder de tegenstanders der wet
van 1872, is afhankelijk gesteld niet van eene theorie over de grenzen der staatsmacht,
maar van de beslissing eener ‘quaestio facti,’ waaromtrent ons althans redelijke
twijfel niet mogelijk schijnt. Immers, de heer L o h m a n schrijft1): ‘Ik was....
tegenstander van inentingsdwang, tenzij bewezen kon worden, dat oningeënten voor
anderen gevaarlijker zijn dan ingeënten.’ Indien wij dit bewijs dus leveren, zijn wij
gereed, en wij meenen het te kunnen leveren.
Voorop staat dit: Vaccineeren maakt niet absoluut, doch slechts relatief immuun.
Leverde inenting absolute beschutting, dan waren de oningeënten alleen gevaarlijk

1) Vaccinevereering blz. 5.
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voor zichzelf; nu kunnen ook gevaccineerden aan de pokken lijden en sterven, alleen
is de ziekte- en sterftekans veel geringer (zie bldz. 976).
Nu volgt hieruit dit: Waar de niet-gevaccineerden, onder overigens gelijke
omstandigheden, vier- of vijfmaal meer kans bieden, door de pokken aangetast te
worden dan de wèl-gevaccineerden, leveren zij:
1o het gevaar op spoediger door de pokken te worden aangetast, en dus besmetting
onder het volk te brengen,
2o als meer vatbaar, het gevaar om, als goede geleiders der besmetting, deze onder
het volk te verbreiden.
Dit gevaar is niet denkbeeldig, maar bestaat werkelijk. Nu kan men wel hiertegen
aanvoeren, dat meer dan eens eene pokkenepidemie uitgebroken is, terwijl de eerste
lijder gevaccineerd was, maar dit argument houdt natuurlijk geen steek, omdat het
hier niet gaat om één speciaal geval, maar om den algemeenen regel. Wij willen zelfs
toegeven, dat het gebeuren kan, dat bij eene reeks epidemieën de eerste ziektegevallen
voorkomen bij veel meer wèl- dan nietgevaccineerden, doch verzoeken dan wel in
aanmerking te nemen het aantal van hen, die wèl- en die niet-ingeënt waren. Stel
b.v. het aantal gevaccineerden op 900, dat der niet-gevaccineerden op 100, dus op
1/10 van de geheele bevolking. Nu zal 60 maal de eerste poklijder een gevaccineerde
zijn, en 40 maal niet, dan mag men niet concludeeren, dat de ingeënten het eerst
worden aangetast. Integendeel. Volgens de verhouding van 1: 9 zouden, zelfs als in
90 gevallen de eerste lijder gevaccineerd was, de kansen nog maar gelijk staan, en
wij aarzelen dan ook geen oogenblik te verklaren, dat de niet-ingeënten een gevaar
opleveren voor de samenleving.
Een analoog voorbeeld maakt de zaak nog duidelijker. Er zijn huizen gedekt met
riet, anderen met pannen, zink, of iets dergelijks. De huizen van de eerste soort, met
een brandbare bedekking, leveren natuurlijk meer brandgevaar op, dan die van de
tweede soort, met een onbrandbare bedekking. Nu zal niemand beweren, dat in een
huis van de tweede soort geen brand uitbreken kan, of ook, uit het
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feit, dat er in een stad als Amsterdam veel branden voorkomen in huizen met pannen
gedekt, en nooit in een huis met riet gedekt, de gevolgtrekking maken, dat
rietbedekking dus geen brandgevaar oplevert, want er zijn in Amsterdam zulke huizen
niet. Maar wat doet men wel? Men prijst den maatregel van bestuur, waarbij bevolen
wordt, dat binnen de bebouwde kom eener gemeente riet niet als bedekking mag
worden gebruikt, omdat het brandgevaar oplevert.
Welnu, dit passe men slechts toe op het vraagstuk van den vaccinatiedwang, en
zegge: taak der regeering is te zorgen, dat in een welgeordende maatschappij geen
ongevaccineerden voorkomen, uitgezonderd natuurlijk de kinderen, die te jong en
alle personen, die te zwak zijn voor deze operatie, ter beoordeeling van den
geneesheer-vaccinateur, die hierin handelen moet naar eer en geweten.
In de tweede plaats wordt gevraagd: Heeft de staat het recht, om, ook al is dit voor
wering eener epidemie nuttig, eene operatie te gelasten, en dus de burgers aan het
lijf te tasten, of moet het lichaam der onderdanen der regeering heilig zijn? Is dit
laatste het geval, dan kieze men partij voor absolute weerloosheid, en verwerpe het
bestaan zelfs van legers. Wat doet de staat thans? Uit de burgers recruteert hij zich
zijn leger, om het in tijd van oorlog te kunnen gebruiken tegen den vijand, en dan
de lichamen der soldaten prijs te geven aan den dood. Nu zouden wij vragen: wat is
erger aan het lijf tasten; het eerste of het laatste? Als men bedenkt, dat in het laatste
geval de burgers gedwongen worden, hun geheele lichaam met al hun tijd en krachten
over te geven, om als het gevaar dreigt, tot behoud van het geheele land, dat lichaam
te verliezen, en in het tweede geval een kleine operatie te ondergaan, opdat er geen
gevaar dreige, en er dus geen lichamen verloren gaan, en de burgers gespaard blijven,
dan kan het antwoord, dunkt ons, niet twijfelachtig zijn, maar moet het luiden: door
het leger legt de staat erger dwang op, dan door de vaccinatie.
Maar de staat treedt zoo in de rechten der ouders,

Onze Eeuw. Jaargang 3

983
luidt een nieuw bezwaar. Willen de ouders hun kinderen laten vaccineeren, goed,
maar de ouders alleen zijn in deze zaak meester, en de staat mag niet in hun rechten
ingrijpen. Ons antwoord luidt: Dat recht der ouders is slechts betrekkelijk, en niet
volstrekt. In elken geordenden staat zijn er reeds wetsartikelen, waartegen niemand
protest aanteekent, die de absolute vrijheid der ouders over hunne kinderen beperken.
Als voorbeeld noemen wij het verbod eigen kinderen te mogen dooden, of prijs te
geven aan de prostitutie. Het is hier weder dezelfde vraag, zij het in anderen vorm,
als die ons straks bezig hield, die n.l. naar het geoorloofde van entdwang. Nu zagen
wij boven, hoe, zelfs volgens de praemissen van Mr. L o h m a n , die waarlijk geen
voorstander van staatsalmacht is, daar hij juist voor de vrijheid der burgers opkomt,
de staat den onderwijzer mag noodzaken zich te doen vaccineeren. Wij zagen, dat
zulks mag op dezen grond, wijl een oningeënt onderwijzer, de kinderen met wie hij
van dag tot dag in één lokaal verkeert, aan te groot gevaar blootstelt. Nu mag men
zich onzentwege gerust de macht en het recht der ouders over het lichaam van hun
kind zeer groot denken en zeer heilig, grooter en heiliger dan de macht en het recht
van den onderwijzer over zijn eigen lichaam zal toch wel niemand haar noemen.
Welnu, waar dan de laatst genoemde macht voor wettelijk gebod en wettelijken
dwang op dit stuk geenszins onaantastbaar is gebleken, daar zal ook, waar de motieven
dezelfde zijn, de eerstgenoemde eveneens zich moeten laten welgevallen, op dit punt
aan banden te worden gelegd; zoodat wij zien, dat, van welke zijde ook beschouwd,
het recht tot vaccinatiedwang op deugdelijke staatsrechtelijke gronden berust.
Thans rest ons nog het bespreken der gemoedsbezwaren, die voortspruiten uit een
godsdienstig oogpunt, en dan sta op den voorgrond dit, dat wij gaarne het recht van
gewetensbezwaren erkennen, en willen dat de regeering hiermede rekening houde.
Doch dan moeten er ook werkelijk zulke bezwaren zijn, en moet hij, die ze heeft,
ook weten dat, en waarom hij ze heeft. Een enkel: ik heb er bezwaar tegen,
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kan natuurlijk niet volstaan. En evenmin richt men iets uit met groote woorden, als:
het getuigt van verblindheid des harten, het is een Godonteerende gruwel, het is een
satansmiddel. Dat zijn wel woorden, maar geen bewijzen.
Doch, waar werkelijk zulke bezwaren bestaan, daar brengt o.i. het recht dat ieder
heeft op vrijheid van conscientie mede, dat de staat zijn bezwaar eerbiedige.
Voor werkelijk bestaande bezwaren moet en zal er ook wel iets op te vinden zijn.
Maar in de meeste gevallen wil het ons voorkomen, dat menigeen zegt ze te hebben,
zonder te weten waarin zijn bezwaar eigenlijk bestaat. Van al de werken, door ons
genoemd en geraadpleegd, is er dan ook slechts één, dat werkelijk gewetensbezwaren
noemt n.l.: Bezwaren tegen den vaccinedwang door M.J. v a n d e r H o o g t . Deze
schrijver geeft een drietal uitspraken der Heilige Schrift aan, die men als bezwaren
kan laten gelden. ‘Zijt niet bezorgd tegen den morgen, want de morgen zal voor het
zijne zorgen’ heeft Christus gezegd, en daarom is het ongeoorloofd
voorbehoedmiddelen te gebruiken tegen rampen, die mogelijk niet komen. ‘Die
gezond zijn hebben den medicijnmeester niet van noode, maar die ziek zijn’, luidt
een tweede woord des Heeren, daarom mag door een geneesheer geen operatie op
een gezonde worden toegepast ten einde hem te beschermen tegen eene ziekte,
waarvan volstrekt niet bewezen is, dat hij haar onder de leden heeft, of dat zij over
hem komen zal. ‘Gij zult den Heere, uwen God niet verzoeken’ is een derde gezegde,
en dus heeft men geen vrijheid zichzelven of door eigen toedoen anderen ziek te
maken en daardoor moedwillig het leven in gevaar te brengen.
Wat nu de eerste uitspraak betreft, moet men hierop letten, dat Christus niet spreekt
over het zorgen, maar wel over het bezorgd zijn, en dat Hij voorzorgsmaatregelen
nergens afkeurt. Integendeel. Hij prijst den onrechtvaardigen rentmeester, die, als
hij het gevaar ziet komen, bijtijds zijn voorzorgsmaatregelen neemt (Lukas 16: 1-13).
Hij noemt de maagden, die uit voorzorg olie medenemen, terwijl hare lampen gevuld
zijn en lang kunnen branden, maar die dit
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alleen doen, voor het geval, dat zij eens olie te kort kwamen, wijs, en de anderen,
die dezen maatregel verzuimden, dwaas. (Matth. 25: 1-12). En wat Christus ons hier
leert, wordt op menig gebied door iedereen in toepassing gebracht. Daar zijn er slechts
weinigen, die gewetensbezwaren hebben tegen assurantie, of die, om de vruchten in
hun tuin te beschermen, geen schutting durven plaatsen, omdat zij 't ongeoorloofd
achten hun have tegen een brand, hun vruchten tegen een Noordenwind, die mogelijk
niet komen zal, te beveiligen. En wie zal het afkeuren, dat iemand bij betrokken lucht
een parapluie medeneemt? Hij weet immers ook niet of het zal gaan regenen. En is
dat niet een voorbehoedmiddel tegen een gevaar, waarvan de komst niet in onze,
doch alleen in Gods hand ligt? Deelt men dus het eerste bezwaar, het is best, doch
men zij consequent, en trede nooit of nergens prophylactisch op.
Aangaande de tweede uitspraak zouden wij willen vragen eens te letten op het
verband, waarin ze voorkomt. Men vraagt aan Christus, waarom Hij met zondaren
eet en drinkt, en dan geeft Hij het bekende antwoord, dat dus blijkbaar niet een
medische, maar een ethische uitspraak is. Daarmede is de kracht van dit woord op
het geval, dat ons bezig houdt, gebroken, en blijft van de argumentatie niets over,
dan wat reeds in het eerste bezwaar was genoemd. En al weder vragen wij naar de
praktijk. Het is toch immers voldoende bekend, dat iedereen tegenwoordig zijn
varkens inent tegen de gevreesde vlekziekte. Welnu, kan men dan niet evengoed
zeggen: (en wij schrijven dit geenszins neer met eenige profane bedoeling, doch
alleen om der waarheid getuigenis te geven) de gezonde varkens hebben den veearts
niet noodig?
Rest ons nog: ‘Gij zult den Heere, uwen God niet verzoeken.’ Doch is het God
verzoeken, wanneer ik gebruik maak van middelen, door God mij ter hand gesteld?
Al geven wij gaarne toe, dat veel medici (wij zeggen helaas!) niet met een
Godsbestuur rekenen, daarom is de medische wetenschap toch wel een gave, een
zeer schoone gave Gods. Er zijn dan ook inderdaad zeer velen, die God uit den
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grond huns harten hebben gedankt voor de zegeningen, die Hij in de vaccinatie aan
de menschen, die geen zegen hadden verdiend, heeft geschonken. En wij willen
daarom de kwestie juist omkeeren, en zeggen: als wij weten, dat vaccineeren ons
kan beschutten tegen pokken, en wij maken van dat middel geen gebruik, dan stellen
wij ons roekeloos aan gevaar bloot, en dan juist verzoeken wij God.
Zoo blijft er van de genoemde gemoedsbezwaren niet veel over, doch waar ze
gedeeld worden, daar heeft zeer zeker de wetgever er mede te rekenen.
Toch hoort men juist in ons land veel over gemoedsbezwaren tegen de vaccinatie
spreken. Vraagt men naar de oorzaken van dit verschijnsel, dan zeggen de
tegenstanders van vaccinatiedwang: De schuld ligt bij hen, die vóór vaccineeren zijn.
Zij werpen de gemoedsbezwaren op, om dan ons, tegenstanders, te verwijten dat wij
slechts een kudde godsdienstige dweepers vormen, en alles, wat niet voor fijn wil
doorgaan in hun schuitje te krijgen, maar wij tegenstanders van vaccinatiedwang
hebben wel degelijk andere bezwaren.1) Doch de ervaring leert, dat de voorstanders
van vaccinatie en vaccinatiedwang juist die gemoedsbezwaren niet over- doch eer
onderschatten, en er daarom vaak geen rekening mee willen houden. Zou het niet
eenigszins anders zijn? ‘Arglistig is het hart, meer dan eenig ding,’ zoo verwijten de
tegenstanders aan de voorstanders van dwang, doch zou dit wapen niet hen zelf
treffen? Wij kunnen begrijpen, dat ons volk, aan vrijheid gewoon, zich tegen elken
dwang aankant, terwijl het tevens alles wat nieuw is aarzelend aanvaardt, zoo het er
zich niet heftig tegen verzet. Wie nu dat verzet steunt, wie nu maar tegen dien dwang
ageert, is, of heeft veel kans te worden, een populair man, en zou dat niet bij velen
de reden zijn, waarom zij het vuur van verzet aanstoken, en daardoor de
gemoedsbezwaren overdrijven? Wij willen niemand beschuldigen, doch vragen
alleen, en constateeren dit, dat het vreemde feit zich voordoet, dat de tegenstanders
van den

1) Vgl. Schouten t.a.p. bldz. 7 van het Voorwoord, en Vaccinevereering bldz. 21, 22, 32 en
vervolgens.
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dwang zelven verklaren, de gewetensbezwaren zijn niet overwegend, en nochtans
op die gewetensbezwaren in vage termen zinspelen. Laat men ook in dezen eerlijk
zijn, en aan ieder bezwaar zijn juiste plaats geven.
Wij komen dus tot deze slotsom. Vaccineeren is nuttig, vaccinatiedwang is
geoorloofd. Daarnaast willen wij gaarne erkennen, dat er bij andere personen bezwaren
kunnen zijn èn tegen de vaccinatie zelve, èn tegen den dwang. Waar nu onze
wetgeving op dit punt veel, om niet te zeggen alles te wenschen overlaat, daar hopen
wij, dat zij worde vervangen door eene betere, die, steunende op het nut der vaccinatie,
deze verplichtend stelt voor iedereen, daarbij evenwel rekening houdende met
werkelijk bestaande bezwaren, doch niet schromende denkbeeldige bezwaren te
negeeren.
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Onze leestafel.
Dr. A.E.J. H o l w e r d a , Hoogleeraar te Leiden. Bijzondere Universiteiten
en Bijzondere Professoren. - E.J. B r i l l , 1903.
Professor H o l w e r d a begrijpt waarom vele antirevolutionairen en katholieken met
den geest van ons universitair onderwijs niet onvoorwaardelijk zijn ingenomen. ‘De
kerken hebben, - zoo meenen zij, - vooral in dezen tijd van ongeloof - een grootsche
roeping in de maatschappij te vervullen; de mannen, die men daarbij noodig heeft,
behooren universitair gevormd te worden, doch men mist de Universiteit, waar men
ze vormen kan.’ ‘Er is een katholieke en antirevolutionaire wetenschap, die even
goed haar recht van bestaan hebben als de “ongeloovige.” Voor haar eischt men
gelijkheid van rechten met deze.’
Inderdaad kan het niet geloochend worden, dat onze universiteiten enkel aan de
denkwijze van een gedeelte van het Nederlandsche volk beantwoorden. Toch zijn
zij staatsinstellingen, op kosten van de geheele natie onderhouden, en nu spreekt het
wel van zelf dat, als twee groote groepen met hunne opvattingen omtrent godsdienst
en zedelijkheid daar vrij wel buiten staan, zulk een toestand zich niet kan handhaven,
‘tenzij men van de leer uitgaat, dat het eene gedeelte van het volk bestemd is met
zijn denkwijze omtrent wetenschap, godsdienst en zedelijkheid aan het andere de
wet voor te schrijven.’
Liberalisme is niet zelden ‘maar een woord.’ Volgt men het voorbeeld der
kerkelijke partijen, welke alle geestesrichtingen, die haar niet aanstaan, tot één geheel
samenvatten, dan zal men als liberalen bestempelen mannen als L e i b n i t z ,
L e s s i n g , H e g e l , die door hun historischen blik in staat waren het betrekkelijk
recht van de meest uiteenloopende richtingen te waardeeren, en zoo door hun
voorbeeld een heilzame macht in onze moderne beschaving zijn geworden. Doch er
is een ander, meer vulgair en helaas meer verspreid liberalisme, dat een duidelijken
familietrek met het Jacobinisme vertoont. Het keurt de bonte verscheidenheid in de
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wereld der geesten af en loopt door zijn dwepen met afgetrokken begrippen als de
mensch, de wetenschap op tirannie uit. Ziedaar het liberalisme, waarvan Prof.
H o l w e r d a evenzeer als de voortreffelijke geschiedschrijver E d u a r d M e y e r
getuigt, dat het onhistorisch is, kinderlijk absoluut in zijn oordeelvellingen, steeds
geneigd om zijn eigen standpunt als het eenig juiste, dat der tegenstanders als
volslagen verkeerd te beschouwen. Het is er niet op uit om te begrijpen wat in de
wereld der geesten leeft, maar om voor te schrijven hoe de wereld moet worden
ingericht. Eerst maakt het wetten en dan kijkt het of het volk er wel in past. Met
snijdende ironie zegt Dr. H o l w e r d a : ‘Gelukkig is voor het pasklaar maken thans
de guillotine uit de mode geraakt; men doet het thans met anathema's als “reactionair,”
“niet op de hoogte van zijn tijd,” enz. enz.’
Ziedaar het liberalisme, dat de geesten in West-Europa gedurende meer dan een
halve eeuw overheerscht heeft en nergens een zoo vasten zetel verkreeg als in
Nederland en aan Nederland's universiteiten.
Onder den invloed van dat liberalisme is het nooit gelukt een antirevolutionair of
een katholiek te ontdekken, die knap genoeg was om professor in het staatsrecht te
worden. Toch is er een antirevolutionair en katholiek staatsrecht. Zoo is er een
antirevolutionair en katholiek strafrecht. Zelfs maakt het groot verschil, van welke
richting de vertegenwoordiger van zulke vakken is. Een kundig liberaal zal misschien
zeggen: wij weten niet waarom wij straffen en kennen geen ander recht dan wat in
de wet beschreven is. Uit een voor een paar maanden verschenen staatsstuk blijkt,
dat de kerkelijke mannen een geheel ander standpunt innemen. Straf, vergelding van
misdrijf, zoo heet het daar, heeft tot doel: handhaving der rechtsorde in de
maatschappij. De overheid ontleent haar recht en den plicht om te straffen aan den
wil Gods, volgens welken de maatschappij bestaat. Straf is dus middel, moet zoo
wijs mogelijk gekozen worden, terwijl ‘van Boven’ de taak is opgelegd om te straffen.
Men bespeurt het: hier worden groote natuurlijke noodzakelijkheden, goddelijke
ordinanties aangenomen, welke boven de individuen staan en die dezen enkel hebben
te erkennen. Door hun eenzijdig streven naar vrijheid, door hun zucht alles uit den
mensch te verklaren, alles van menschelijk inzicht en menschelijk goedvinden te
doen afhangen, staan de liberale Girondijnen op het hellend vlak van het politiek
atomisme, van dat onbeperkt individualisme, hetwelk den wil der meerderheid
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als recht aanmerkt, het Gezag aan de clubs en de massa op straat overlevert, zoo ten
slotte de hand aan het anarchisme reikt.
Bij andere vakken maakt het minder uit van welke richting de professor is. Een
streng geloovig chemikus past dezelfde methoden van onderzoek toe als zijn
agnostische ambtgenoot. Toch brengt ook eenzijdige natuurstudie, zegt Dr.
H o l w e r d a , een gevaar met zich. Wat als mechanische natuurbeschouwing recht
heeft te bestaan, wordt zoo licht tot een mechanische wereldbeschouwing verheven.
‘Dan komt men in de streken van het bot dogmatisch ongeloof, dat alle hoogere
aandoeningen, die men toch heeft, al wil men het niet weten, eigenlijk slechts als
een soort van contrabande bij zich toelaat.’ Natuurlijk mist men dan den zin voor
het zieleleven van zijn medemensch, en is b.v. dientengevolge, hoe bekwaam ook,
een slecht arts.
Volgens een der steile dogma's van den liberalen koran moet er volstrekte scheiding
zijn tusschen kerk en staat, en eveneens tusschen geloof en wetenschap. Vandaar dat
men in 1876, toen de nieuwe wet op het Hooger-onderwijs gemaakt werd, besloot
de theologie voortaan als godsdienstwetenschap te behandelen, en het aan de
kerkgenootschappen over te laten voor de vakken van kerkelijk belang hoogleeraren
te kiezen. Hier nu blijkt hoe onmogelijk het is met den besten wil ter wereld bij de
aanstelling van hoogleeraren enkel met kennis te rade te gaan. Als er een hoogleeraar
voor christelijke archeologie aangesteld moest worden, zou de knapste stellig een
katholiek zijn. Maar de zoodanige zou evenmin passen in onze theologische faculteit
als een uiterst bekwaam kerkhistorikus of exegeet, die den godsdienst voor een
pathologisch verschijnsel, voor een kinderziekte der nog onmondige menschheid
hield.
Eén ding, zegt Dr. H o l w e r d a terecht, staat dus boven allen twijfel, dat iedere
universiteit uitdrukking geeft aan zekere denkwijzen over wetenschap niet alleen,
maar ook over godsdienst en zedelijkheid. Hij voegt er aan toe dat onze Nederlandsche
universiteiten behoefte hebben aan nieuw bloed, aan zoogenaamd geloovige
wetenschap. ‘Zij zijn in het minst geen opzettelijke vrijdenkersacademies, doch zij
loopen groote kans meer dien kant uit te gaan, naarmate het religieuse element zich
meer terugtrekt. Reeds dit is een groote zegen, als het geloof ook in zijn meest forsche
vormen, belichaamd in zijn voortreffelijkste vertegenwoordigers, als in tastbare
werkelijkheid voor ons staat. Men zal dan gaan gevoelen, dat men een macht
tegenover zich heeft, waarmee rekening dient
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gehouden te worden en die men althans dient te begrijpen.’ Ja, de godsdienst brengt
ook direct bij de studie een hooge kracht mede... De wetenschap bij Gods genade is
hoog idealistisch en soms sterk genoeg haar weg te gaan buiten allen godsdienst om.
‘Doch deze staat nevens haar, niet tegen haar over, en kan haar bondgenoot worden.
Zelfs is er wel geen macht geschikter, om een door benepen verstandigheid
toegeschroefde menschenziel weer open te sluiten voor de heerlijke veelzijdigheid
van ons geestesleven, dan de godsdienst.’
Ook op de studenten kunnen de mannen van waarachtig geloof, volgens Dr.
H o l w e r d a , een heilzamen invloed oefenen. Op de onbeperkte vrijheid, welke zij
genieten, wenscht hij niets af te dingen. Het neemt niet weg, dat ook die vrijheid,
gelijk trouwens alles in deze wereld, hare schaduwzijde heeft. ‘Een student, die aan
de academie komt, is als een jonge hond, die in het water geworpen wordt en dan
maar moet zien te zwemmen.’ Een onafhankelijkheidszin, die zich buiten omgang
met menschen van meer leeftijd houdt, is ‘ziekelijk.’ De opvoedende kracht, die er
van religieuse mannen uitgaat, kan niet te hoog worden aangeslagen. Door hen kan
men de geestelijke nooden van zijn volk leeren verstaan, ook al deelt men ze niet.
Daarom is het van zooveel belang, dat de toekomstige geestesaristocratie in een
atmosfeer wordt opgevoed, waar iets meer heerscht dan onverschillige
verdraagzaamheid. ‘Verlichte menschen kunnen zoo razend dom zijn; een spoortje
ernstige studie zou kunnen doen inzien, dat de Amazonenrivier eer naar hare bronnen
terugvloeit, dan dat het menschelijk geslacht in zijn geheel den godsdienst zou prijs
geven.’
Daar Dr. H o l w e r d a wil, dat onze universiteiten, vastgeworteld in de
verschillende levenskringen onzer maatschappij, daardoor juist de algemeene liefde
oogsten, en zoo aan plotseling opkomende stormen het hoofd zullen kunnen bieden,
keurt hij de stichting van bijzondere universiteiten af. Er komt nog iets bij. Juist
omdat deze man met een ruim gemoed, deze warme patriot levendig belangstelt in
de opvoeding onzer katholieke en anti-revolutionaire jongelingen, wil hij dat zij zich
niet terugtrekken in een kring, vanwaar het terrein hunner toekomstige werkzaamheid
slechts uit de verte en uit een bepaald oogpunt wordt beschouwd. Op het gebied van
universitair onderwijs behoort het ideaal te blijven: de kinderen van één volk op één
school. ‘Bekend is het, dat niets de menschen zoozeer tot elkander brengt als omgang.’
Wat op het terrein van
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het lager onderwijs onmogelijk is gebleken, kan en moet binnen de sfeer der
universiteit bestaan.
Maar dan betaamt het aan Vereenigingen, die waarborgen opleveren, dat het haar
werkelijk evenzeer om wetenschap als om godsdienst en zedelijkheid te doen is, de
bevoegdheid te verleenen bijzondere professoren aan te stellen. ‘Zelfs zal het aan
het wezen der zaak niets afdoen of men een meer zelfstandige inrichting van Hooger
onderwijs in het leven roept, mits deze zich slechts nauw bij een openbare aansluite,
en er eene aanvulling van zij.’ Zulke bijzondere professoren behooren het ‘jus
examinandi’ te bezitten; ‘onze toestanden zouden zich heel wat moeten wijzigen,
wilde een docent zonder dat recht algemeenen invloed uitoefenen’. Een student kiest
dan den professor, bij wien hij examen denkt af te leggen1). Een zeker toezicht der
Regeering op de benoemingen zal hier van pas zijn, ‘al zal iedere Vereeniging voor
Hooger onderwijs bij de keuze van een titularis, dien zij naast de rijksprofessoren
als vertegenwoordiger eener bepaalde richting wil laten optreden, wel steeds
voorzichtig zijn. Ook zal men bij beoordeeling van dergelijke benoemingen nooit
geheel mogen vergeten, dat zelfs bij de Rijks-Universiteiten niet zelden personen
worden aangesteld, vooral op grond van verwachtingen.’
Ik weet niet wat de achtenswaardige universitaire mannen van den ouden stempel
tot dat alles zullen zeggen. Mij lacht het zeer toe. Volgens mijn bescheiden oordeel
blijkt uit het geschrift van Dr. H o l w e r d a , hoe verkeerd het is den menschelijken
geest in tweeën te splitsen, verstand en hart enkel aan elkander over te stellen, te
meenen dat iemand met een ruim gemoed er bekrompen denkbeelden op na kan
houden, of omgekeerd, dat een persoon met kleine begrippen en een engen horizont
tegelijk groot en koninklijk van zin kan zijn. Dr. H o l w e r d a 's merkwaardig boekje
draagt op iedere bladzijde de sporen van de wisselwerking tusschen een breede
denkwijze en een royale gemoedsgesteldheid. Zoo vertoont overal bij den mensch
het gevoelen het merk van het denken. Hier, in den mikrokosmos, gelijk in den
makrokosmos, ligt aan iedere tegenstelling eenheid ten grondslag.
V.D.W.

1) Volgens den standaard, door Prof. H o l w e r d a goedgekeurd, zou, meen ik, aan de
zoogenaamde Vrije Universiteit het recht om doctoren in de classieke letteren te creëeren
kunnen worden toegekend. De aldaar geschreven dissertaties zijn waarlijk van geen geringer
gehalte dan die, welke aan onze Universiteiten worden saamgesteld.
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Wat nu? Eene vraag bij den dood van Dr. S c h a e p m a n door een
Burgerman. - Utrecht, Wed. J.R. v a n R o s s u m , 1903.
Het antwoord luidt: voortgaan op den weg door Dr. S c h a e p m a n bewandeld en
door L e o XIII met zoo grooten nadruk aanbevolen. Voortgaan op den weg der
rechtvaardigheid, der christelijke liefde, der politieke wijsheid. ‘De sociale wetgeving
met den aankleve van dien moet het voornaamste en het eerste punt blijven op het
program der staatkundige werkzaamheden.’ G r o e n v a n P r i n s t e r e r heeft reeds
gezegd: ‘De socialistische idealen zullen verwezenlijkt worden door niet-socialisten.’
Wanneer die profetie door samenwerking van geestelijken en leeken vervuld wordt,
wanneer de leeringen des Pausen over de oplossing van het arbeidersvraagstuk ‘als
ingeving van den H. Geest’ worden aangenomen en in daden omgezet, zullen ‘de
voortbrengers van onzen rijkdom’ in breede stroomen tot de Kerk terugkeeren. Maar
als dat niet geschiedt, dan zal de goddeloosheid steeds wijder om zich grijpen, dan
zal het talrijk volk der barbaren, dat in den schoot onzer beschaving wordt geherbergd,
belust en begeerig naar schatten en genietingen, overtuigd van hun recht op een deel
van al dat goede, in opstand komen; er zal een maatschappelijke omwenteling plaats
grijpen, welke, naar den aard van dergelijke beroeringen, op namelooze weeën en
groote eigendomsvernietiging zal uitloopen, doch de massa's, die in beteren toestand
dachten te geraken, ten slotte in nog dieper ellende zal storten.
Toch is het niet zeker, dat op den weg der maatschappelijke hervormingen zal
worden voortgeschreden; want voor arbeiderspensioneering en meer dergelijke
wenschelijke maatregelen zouden groote offers van de zoogenaamde bezittende
klasse worden gevergd; er is kans, dat de Regeering, dat het huidig Christelijk kabinet
en de thans bestaande parlementaire meerderheid het vertrouwen der kleine luyden
zal verspelen en meer dan wenschelijk is den Mammon naar de oogen zien, nu de
bazuinklank van S c h a e p m a n 's stem verstomd is. Daarom tracht onze katholieke
‘burgerman’, die een man van veel geleerdheid blijkt te zijn, door een breede reeks
van citaten zijne geloofsgenooten te overtuigen, dat het socialistisch gevaar steeds
nader komt en dat het spoedig voor de met aardsche goederen gezegenden wellicht
te laat kan zijn om te bedenken, dat zij slechts rentmeesters van het hun toevertrouwde
zijn.
‘De sociale wind zit in de lucht en kan elk oogenblik in een storm overslaan’ heeft
Dr. A. K u y p e r gezegd. Men make zich
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niet diets, dat de sociale quaestie een tijdelijke ongelegenheid is. Struisvogelpolitiek
zou ons in het verderf sleepen. Samenwerking der katholieken, zegt onze auteur, met
alle welgezinden, voor zoover het kan zelfs met socialisten, moet thans het
wachtwoord zijn.
Hoe men ook over de Roomsch-Katholieke kerk moge oordeelen, erkend moet
worden dat zij practisch is. Zij verstaat de teekenen der tijden. De indrukwekkende
rij citaten aan encyclieken en bisschoppelijke mandementen, aan geschriften van
S c h a e p m a n , B r o e r e , Dr. N o l e n s , P e s c h , C a t h r e i n , aan de ‘Voce delle
Verità’, het ‘Katholiek Sociaal Weekblad’ enz. ontleend, houden allen één koers.
Niet zonder grond is er door de Kroniek van 24 Jan. 1.1. verklaard: ‘Het Katholicisme
en het Socialisme zijn de groote machten van onzen tijd.’
Dit geldt nog in anderen zin dan het daar bedoeld werd.
Wanneer het Katholicisme zich als internationale macht doet gelden en ons een
algemeene sociale wetgeving bezorgt, dan kunnen, zonder dat de nijverheid van ons
eigen volk geknakt en de nationale rijkdom over de grenzen gejaagd wordt, de
wenschen van den ‘Burgerman’ ten behoeve van den omhoogstrevenden vierden
stand wellicht vervuld worden. Gevaarlijk zou het zijn alhier inkomsten- en
vermogensbelasting, ‘vooral in de hoogere klassen’, aanzienlijk op te drijven, wanneer
niet evenredige verzwaring van belastingdruk in omringende landen daarmede gepaard
ging. Dat begrijpt ieder. Het ligt niet op mijn weg over de door onzen auteur
voorgestelde tabaksbelasting en over andere door hem aanbevolen maatregelen te
spreken. Men leze zijn geschrift en oordeele zelf.
V.D.W.
Dr. P.V. S o r m a n i . Gymnasiaal en Middelbaar Onderwijs. - P.
N o o r d h o f f . Groningen 1903.
Wijziging van onze onderwijs-wetgeving is te verwachten. Reeds is er een
staatscommissie benoemd, welke zich de taak ziet aangewezen een plan van
reorganisatie te ontwerpen. Onder deze omstandigheden verdient het toejuiching,
dat de Rector van het stedelijk gymnasium te Nijmegen, een man naar wiens oordeel
men gaarne luisteren zal, daar hij zoowel door kunde als door practische ervaring
hoog staat, zijn opmerkingen en wenken op het papier bracht.
Om den geest te doen kennen, die uit zijn geschrift spreekt, wensch ik op twee
punten de aandacht te vestigen. Dr. S o r m a n i acht het niet raadzaam de historische
lijn te verlaten. Men heeft
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het in 1876 hier te lande gedaan, toen men verschillende doctoraten in de letteren
instelde: een ijdel werk, waarop thans weder moet worden teruggekomen. Nu staat
men bereid om andermaal een sprong in het duister te wagen; van verschillende
kanten wordt namelijk de verdeeling der propaedeusis over drie scholen aanbevolen.
Van die nieuwigheid wil onze auteur niet hooren. In de tweede plaats blijkt het uit
zijn geschrift, dat hij het hooge en edele in de opvoeding der jeugd wenscht te
handhaven en om die reden aan het plat utilisme, dat dreigt den geest van ons
onderwijs te bederven, weerstand biedt.
De Hoogere Burgerscholen verzorgen thans de opleiding van aanstaande artsen
en ingenieurs. Dr. S o r m a n i wenscht, dat zij tot hare oorspronkelijke bestemming
terugkeeren, en algemeene beschaving verschaffen aan die breede klasse der burgerij
welke, het lager onderwijs te boven, wel naar meer verlangt, maar geen universitaire
vorming beoogt. Slechts één school, het gymnasium, moet voorbereiden tot de
universiteit. Dan blijft de ideale opleiding behouden ook voor de aanstaande studenten
in de geneeskunde en de natuurkundige vakken. Dan worden aan de hoogleeraren
discipelen toegezonden, die op één hoogte van kennis staan en niet, zooals thans, nu
sommigen van het gymnasium, de meesten van de Hoogere Burgerschool komen,
ongeschikt zijn om op dezelfde collegebanken plaats te nemen. Natuurlijk mogen
de hoogleeraren eischen, dat de studenten in de geneeskunde en in de natuurkundige
vakken bij hun komst aan de academie rijp zijn voor Hooger onderwijs. Om dat doel
te bereiken wil Dr. S o r m a n i het Grieksch op het gymnasium laten vervallen voor
de leerlingen van de afdeeling B, terwijl het Latijn behouden zal blijven voor allen.
Zijn leus is: half werk is geen werk; dus flink Latijn leeren en geen Grieksch; dus
aan wiskunde, natuurkunde, scheikunde, niet onthouden wat onmisbaar is. Het urental
voor moderne talen worde voor A en B beiden eenigszins verhoogd. Wat afdeeling
A. aangaat, zouden de in dit opzicht benoodigde uren, zonder groot nadeel te vinden
zijn door een sterke inkrimping van den tijd, die thans aan wiskunde wordt besteed.
Het is voldoende, wanneer de leerlingen van afdeeling A. zooveel wiskunde leeren
als noodig is om met hare strenge methode bekend te raken.
Dr. S o r m a n i gaat niet mede met hen, die in den laatsten tijd het woord
‘overlading’ tot een wapenkreet hebben gemaakt. Neurasthenie, de kwaal van onzen
tijd, erfelijk en besmettelijk als weinige, wordt niet zoozeer door het gymnasium als
wel buiten de
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school, door het moderne leven, bevorderd. De hedendaagsche literatuur brengt in
handen van jongens en meisjes allerlei boeken, die met de zedelijkheid ook het
zenuwgestel ondermijnen. Avonden in schouwburgen doorgebracht, bals waar de
kinderen zich allerminst kinderen mogen toonen, liefhebberijcomedies, dat alles
eischt veel van de krachten. Het huiselijk leven mist de oude kalmte en regelmaat.
Natuurlijk is het een kwelling, dit zij erkend, uren lang onafgebroken op een
schoolbank te moeten stil zitten. Aan het Nijmeegsch gymnasium worden om die
reden na ieder lesuur vijf minuten in de open lucht doorgebracht.
Toch bestaat er ook volgens Dr. S o r m a n i overlading. maar in de lagere school.
‘Als onze kinderen tot 6 jaar in huis en tuin hebben rondgespeeld, gaan ze meestal
als gezonde, bloeiende kleinen naar school. Zie ze eens na een half jaar. Ik heb over
dit punt met tal van onderwijzers en doctoren gesproken; allen zijn het er over eens,
dat men een zesjarig kind niet vijf uren daags mag bezig houden Dat is de ergste
overlading: aan het begin.’
Overlading is er verder op de hoogste klasse der scholen voor M.U.L.O., als het
toelatingsexamen tot gymnasium of H.B.S. in het zicht komt. Om die reden zou Dr.
S o r m a n i een 7de klasse aan bedoelde scholen willen zien toegevoegd. Dan zouden
de onderwijzers alleen aan die leerlingen hunner 6de klasse een getuigschrift voor
gymnasium of H.B. uitreiken, die in alle opzichten het praedicaat ‘goed’ verdienden;
alle anderen zouden verplicht worden het zevende jaar mee te maken.
Aan het demoraliseerend ‘blijven zitten’, een der grootste kwalen van ons
onderwijs, wenscht Dr. S o r m a n i een einde te zien gemaakt. Zou ¼ van onze
jongens en meisjes lagere school en gymnasium in 12 jaar doorloopen? Daar verreweg
de meesten toch 13 jaar noodig hebben, kan er geen ernstig bezwaar zijn tegen de
uitbreiding der propaedeusis tot 13 jaar.
Vijf jaren zouden er altijd voor het aanleeren der klassieke talen moeten beschikbaar
blijven. Maar die tijd zou dan ook voldoende zijn, indien er voor andere vakken in
de voorafgaande jaren meer tijd beschikbaar werd gesteld, zoodat het urental voor
klassieke talen ten slotte niet behoefde verminderd te worden. Natuurlijk zou het ook
daartoe noodig zijn het voorbereidend onderwijs over 13 jaar uit te strekken. Het
komt Dr. S o r m a n i voor, dat het wenschelijk zou zijn aan het vijfjarig gymnasium
twee beginklassen zonder Latijn toe te voegen. De keuze van een levensstaat zou
zoo tot een rijper leeftijd, dan waarop zij thans geschiedt, kunnen verschoven worden.
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In het belang van het Gymnasium, dat op zijn lagere klassen van vakleeraren weinig
gediend is, wenscht Dr. S o r m a n i testimoniumcolleges aan de universiteit hersteld
te zien. Alle aanstaande leeraren moeten ééne der beide afdeelingen van het
Gymnasium doorloopen en daarna, aan de Universiteit gekomen, ten minste het
literarisch of het mathematisch candidaatsexamen afleggen. De doctorsgraad met
het volle jus docendi behoort niet verleend te worden, tenzij de kandidaat een
getuigschrift overlegge, dat hij met vrucht aan de twee gymnasiale vóórklassen,
natuurlijk tegen vergoeding, een tijdlang onderwijs heeft gegeven. ‘Een slecht leeraar
is soms voldoende om den geest aan een geheele onderwijsinrichting te bederven.’
Personen, die, na herhaalde proeven, ongeschikt blijken, moeten bijtijds op zijde
geschoven worden, want beter ten halve gekeerd dan ten heele gedwaald. Men zal
Dr. S o r m a n i toestemmen, dat een dergelijke maatregel in het voordeel van ons
onderwijs zou zijn.
V.D.W.
Dr. J.M. H o o g v l i e t . Lingua. Een beknopt leer- en handboek van
Algemeene en Nederlandsche taalkennis. Meer bepaaldelijk bestemd voor
leeraren en onderwijzenden in moderne en oude talen. Amsterdam. S.L.
v a n L o o y . 1903.
Dr. H o o g v l i e t heeft verscheidene der hier uitgesproken denkbeelden sedert twintig
jaren in losse bladen en door mondelinge voordrachten onder het publiek verspreid.
Thans heeft hij zijn gedachten tot een stelsel saamgevoegd en is als ontwerper van
een nieuwe wetenschap opgetreden.
Die nieuwe wetenschap beoogt een algemeen taalkundig inzicht te wekken. Zij
wil een universeele spraakleer zijn, aan welke voor de wetenschappelijke vorming
van den taalleeraar nog hoogere waarde wordt toegekend dan aan de bijzondere
grammatica van Grieksch, Latijn of welke taal ook.
Voor het schrijven van dit boek heeft Dr. H o o g v l i e t de grammatica niet alleen
der voornaamste Indo- Europeesche talen, maar ook die van Hebreeuwsch, Arabisch,
Oeral-Altaïsch, Polynesisch, Chineesch, Japansch en Bantoe-talen geraadpleegd.
Maar al steunt hij op de uitkomsten der vergelijkende taalwetenschap, toch is het
hem niet om deze laatste te doen. Zijn doel is te toonen, dat alle eigenaardigheden
in de spraakleer der afzonderlijke talen telkens slechts ‘nuanceeringen zijn van iets,
wat tot het algemeen menschelijk denken en voelen behoort en juist om die reden
overal, hier onder
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dezen, daar onder gindschen vorm, wordt teruggevonden.’ Hij slaat dus ‘bruggen
over alle schijnbaar zoo diepe kloven, die de levende talen van de doode, de
Indo-Europeesche van de niet Indo-Europeesche-, de beschaafde talen van de
onbeschaafde gescheiden houden.’ Hij bouwt die bruggen op zulk een wijze dat de
kloven uit het gezicht verdwijnen en het geheele terrein één enkele uitgestrekte
hoogvlakte wordt.
Dr. H o o g v l i e t ontveinst zich niet, dat het den lezer eenige inspanning zal kosten
het thans aangeboden boek door te werken. Daar staat tegen over dat die moeite
beloond zal worden. Immers de blik zal zich verruimen; dien ten gevolge zal men
bij het onderwijs de beteekenis der taalkundige leerstof beter in het juiste licht kunnen
stellen; de uren, aan theoretische spraakleer gewijd, zullen niet langer als vervelend
en onaangenaam, maar als een pittige afwisseling worden aangemerkt, terwijl aan
de traditioneele verdeelingen en bepalingen der afzonderlijke grammatica's veel
minder gewicht zal worden gehecht.
Dikwijls is de vraag gesteld, waarom de dieren niet spreken. Is het omdat zij niets
te zeggen hebben? of missen zij de organen, vereischt om gearticuleerde klanken
voort te brengen? Dr. H o o g v l i e t geeft het juiste antwoord, waar hij gewaagt van
een ‘begrippenweefsel’, dat enkel bij den mensch voorkomt en steeds identisch in
alle talen wordt aangetroffen.
De hond heeft met den mensch het zinnelijk wereldbeeld gemeen, maar het brein
van den laatste beschikt daarenboven nog over een onzinnelijk wereldbeeld, over
een stel kategorieën of meest algemeene begrippen, die als de kern der werkelijkheid
te beschouwen zijn, en zonder welke van een logos in den tweeledigen zin van woord
en gedachte geen sprake zou zijn.
Langdurig nadenken heeft Dr. H o o g v l i e t tot een geheel eigenaardige theorie
gebracht betreffende de manier, waarop de mensch dien kosmos van ijle begrippen
met zich ronddraagt. Hij stelt dat wij voortdurend onbewust, bezig zijn figuren te
trekken. Het wezen van iedere begripsonderscheiding, zegt hij, wordt door een goed
gekozen teekening ‘eenvoudiger, vollediger, nauwkeuriger uitgedrukt dan door eenige
beschrijving in woorden zou kunnen geschieden.’ Bij een gedachte, als: ‘de bakker
brengt aan zijn klanten het brood’, is het hoofdelement een beweging of handeling,
welke door een trillende lijn wordt voorgesteld, die twee malen een rechten hoek
vormt. De bakker zij een blok boven de lijn, de plaats waar de lijn haar oorsprong
neemt. Het brood zij een
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tweede blok onder het zijwaarts afgebogen deel der bewegingslijn, een blok, waardoor
de handeling bepaaldheid erlangt. Een derde blok, dat de klanten vertegenwoordigt,
geve aan de omgebogen lijn haar bestemming. Van die klanten ga weer een nieuwe
handeling, van dit derde blok een nieuwe trillende lijn uit, welke het gebruiken van
het brood afbeeldt.
Men zegt misschien: Dr. H o o g v l i e t schijnt tot de mannen van ‘le type visuel’
te behooren. Want de meesten zien van dat alles niets. Maar dat is geen bezwaar.
Zooals onze auteur opmerkt, hebben de individuen, die zich van een taal bedienen,
in den regel niet het minste besef van de begripsonderscheidingen, welke in die taal
doorloopend voorkomen. Er is dus een onbewuste factor, welke aan de taalvorming
deelneemt. Dat de werking der interne grammatica, door welke uit den chaos der
zinnelijke indrukken een denkbare wereld ontstaat, het best te vergelijken zou zijn
met een vluchtige visie van lijnen en vormen, is, zooals onze auteur nadrukkelijk
erkent, enkel een hypothese. Krachtig bepleit hij zijn recht om van die hypothese
gebruik te maken, welke door hare groote lenigheid hem veroorlooft de meest
uiteenloopende verschijnselen van taalkundigen aard op aanschouwelijke wijze voor
te stellen.
Zijn fijn taalgevoel doet hem de grenzen ontdekken, buiten welke zijne hypothese
ophoudt bruikbaar te zijn. Voor zoover de spraak niet enkel aan het denken, maar
ook aan het gevoelen van den mensch uitdrukking geeft, is er volgens hem geen
figuur, die de verhouding der opeenvolgende gedachten afbeeldt. Zeg ik b.v.: ‘ik ben
moe van het stijgen; maar klimmen is gezond’, dan grijpt er een overgang in de
gedachte plaats, welke ‘niet een zienderwijze afmeten, maar een voelenderwijze
afwegen van het een tegen het ander’ vereischt. Enkel de beteekenis van de
‘zinstukwoorden’, zegt onze auteur, berust op een inwendige gezichtsvoorstelling,
terwijl dus, maar, want, opdat, ofschoon termen zijn, die een geheelen volzin
vertegenwoordigen. Hoe zou er een aaneensluitend beeld mogelijk zijn, waar de
opvolgende gedachten elkanders nabijheid slechts ter nauwernood verdragen? ‘De
ikheid verspringt. Bij een gedachte als: ‘klimmen is gezond’ is men eigenlijk niet
meer geheel dezelfde persoon als bij de gedachte: ‘ik ben moe van het klimmen.’
Natuurlijk kan er binnen het bestek van een korte aankondiging niet over dat alles
worden uitgeweid. Ik bepaal er mij dus toe te zeggen, dat het werk van Dr.
H o o g v l i e t van oorspronkelijkheid getuigt en dat het op iedere bladzijde het
kenmerk draagt
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door iemand geschreven te zijn, die jaren lang zich met liefde verdiept heeft in dat
heerlijk, maar meest raadselachtig gewrocht van den menschelijken geest, in dat
duizelingwekkend wonder der taal, waaraan de groote schare achteloos voorbijgaat.
Het boek van Dr. H o o g v l i e t is wel geschikt om den zoon der aarde te overtuigen
dat hij nog iets meer is dan een stuk natuur, nog ietsmeer dan een klein fragment in
een reusachtig mechanisme, dat er iets is als de Logos, als het oneindig rijk des
Geestes. Zonder het te bedoelen kweekt het piëteit tegenover het onzienlijke.
Dr. H o o g v l i e t heeft zijn boek in drie stukken afgedeeld. Het eerste draagt tot
opschrift: de denkende mensch; het tweede: de menschelijke taal; het derde: de
spraakleer in engeren zin. Natuurlijk zijn er aanmerkingen te maken. Ik zou zelfs
dadelijk een heel lijstje kunnen neerschrijven, naar aanleiding van het eerste gedeelte.
In hoofdzaak zouden mijn grieven hierop neerkomen, dat de auteur te veel een
kluizenaar is naar den geest, dat zijn werk zich te weinig aansluit bij wat door anderen
gedacht en gevonden is, dat dientengevolge zijn terminologie soms meer van de
gewone afwijkt dan strikt noodig is, dat om dezelfde reden b.v. een zoo kardinaal
verschil als door K a n t tusschen het transcendentaal en het empirisch ik gemaakt is
over het hoofd wordt gezien.
Dr. H o o g v l i e t behoort tot hen, die veel over de zaken zelve denken, weinig
vragen naar de gedachten van anderen. Chacun a les défauts de ses qualités. Hier
winnen de deugden het verre van de gebreken. Geen taalleeraar mag het boek
ongelezen laten. Daar de auteur, zooals de titel van zijn boek aanduidt, bij de
beschouwing van de taal in het algemeen telkens het Nederlandsch te pas brengt,
kan ieder, die onze moedertaal lief heeft, er wijzer door worden. Een belangrijk stuk
van het boek is dat, waar Dr. H o o g v l i e t , in strijd met de meestal heerschende
opvatting, betoogt, dat een zuiver logische indeeling der woorden, ‘geheel los en vrij
van de toevallige vormverschijnselen der afzonderlijke talen’, mogelijk is. Op
treffende wijze wordt aangetoond, dat er iets geschieden moet om het denken aan
het werk te zetten en dat dientengevolge de verbale en de pronominale wortels de
oudste zijn. Het verschil tusschen praeposities en conjuncties wordt in het licht
gesteld, een verschil, dat oppervlakkige rhetoriek gewoon is weg te goochelen door
de vermelding, dat beiden niets anders dan betrekkingen uitdrukken. Met fijn
taalgevoel wijst Dr. H o o g v l i e t aan waarom, als ik zeg: deze kamer, hier, nu, ‘juist
daardoor dat de ikheid niet genoemd wordt’, zij meer op den voorgrond treedt dan
wanneer
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het heet: mijn kamer, mijnentwege enz. De participia worden uitnemend als
‘halfzinwoorden’ gekarakteriseerd. Er wordt verklaard, waarom wij, doelende op de
toekomst, den vorm van het verleden bezigen in uitdrukkingen als: ‘indien het morgen
eens regende, viel het plan in duigen’. Op meer bevredigende wijze dan indertijd
door R e n a n is gedaan, wordt er gesproken over wat men met een dwazen term het
geslacht der woorden noemt. Er wordt aangetoond, dat wat een diepgaand verschil
in karakter tusschen de talen heet, op de keper beschouwd dikwijls bloot een
onderscheid in schrijfwijze is, dat voor wie achter de schermen weet te zien het
monosyllabisch Chineesch een taal is als iedere andere, dat wel in sommige talen de
woordstukjes wat losser, in andere wat stijver zijn aangeschroefd, maar dat dit enkel
een gradueel verschil uitmaakt. Zoo zou ik nog veel meer kunnen opsommen. Doch
genoeg. Mijn slotwoord kan enkel zijn, dat ieder beschaafd mensch het met groote
geleerdheid en in philosophischen geest geschreven boek van Dr. H o o g v l i e t lezen
moet. Zoover mij bekend is, werd nog nooit, behalve door Mr. K i n k e r , een zoo
algemeene taaltheorie in het Nederlandsch voorgedragen, maar bij hem was zij de
toepassing van een philosophisch stelsel, terwijl Dr. H o o g v l i e t juist omgekeerd
door geduldige beschouwing van taalkundige feiten tot zijne algemeene theorie en
een daarmede strookende psychologie werd gebracht.
V.D.W.
D. M e r e j k o w s k y . Tolstoï et Dostoïewsky. La Personne et l'Oeuvre.
Préface du Cte P r o z o r . Lib. acad. P e r r i n et Cie. Paris 1903.
Zoo goed als er schrijvers zijn die lijden aan gemis van perspectief, zijn er ook die
lijden aan een manie van perspectief. Dat M e r e j k o w s k y tot de laatste behoort
bleek mij onlangs, toen mij een bevriende hand de vertaling bezorgde van zijn bekende
russische brochure: ‘Over de oorzaak van het verval en over de nieuwe stroomingen
in de hedendaagsche russische letterkunde’, en kan thans ieder blijken, die kennis
neemt van deze breedopgezette, biografische en literaire studie. Ongetwijfeld is deze
belangrijk en heilzaam, waar we nu eens een Rus hooren over deze russische schrijvers
en predikers. Evenals wij bewondert M e r e j k o w s k y de ‘portée symbolique’ die
verwerkt is in 't russische realisme en fijn is zijn onderzoek, waar hij in den artiest
To l s t o y reeds den aanstaanden prediker To l s t o y ziet opduiken. Scherp - en
naar ik meen terecht - ook zijn oordeel over ‘le christianisme étroit, exclusif,
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ascétique, et rationnel de To l s t o ï ’ (bl. 101), en eigenaardig zijn conclusie: ‘on
tremble pour To l s t o ï : il semble parfois qu'il est digne de pitié, cet homme de notre
temps, dont la situation est si désesperée, cet homme solitaire et ignoré, malgré toute
la gloire qui l'entoure. Par contre, d'autres fois nous le voyons si grand qu'on dirait
qu'il a mérité l'immensité de ses souffrances. En tous cas, ceux-là seuls qui ne l'aiment
pas peuvent croire à la santé, au calme, au bonheur, à la “résurrection” de L.
To l s t o ï ’ (bl. 272).
Meer houdt hij van 't werk van D o s t o ï e w s k y , die zoo diep het zielelijden dier
russische, revolutionaire ketters begrijpt, die evenals hij schreeuwden om bevrijding
van russische orthodoxie en despotisme, en in hun opstand vaak tot misdaad en
losbandigheid moesten komen, want ‘il y a des pensées qui allument la chair et le
sang mieux que ne font les appétits les plus débridés. Si les passions ont leur logique,
la logique a aussi ses passions. Et ces passions nous sont surtout propres à nous,
enfants de ce siècle’ (bl. 252).
Waar hij zoo blijft bij vergelijkende literaire kritiek is zijn woord, ook waar 't wel
eens te hard kookt en overkookt, belangrijk, maar o wee, waar hij gaat kegelen met
philosophieën en gaat jongleeren met eeuwen, culturen en religies, een kunst waarin
hij zijn veelbewonderden N i e t z s c h e nog verre de baas is.
Dan eischt hij ten slotte van ons: ‘nous devons réaliser le grand symbole, l'union
suprême d'ou sortira une religion nouvelle et un second avènement, non plus
mystérieux et caché comme le premier, mais visible, puissant et glorieux. Et ce sera
la religion du terme suprême, - la religion de la Fin. Ici, il faut faire une réserve’ (bl.
308) - ja, in 't laatste hebt u wel gelijk, en meer dan een reserve moeten wij hier
maken. Niet alleen dat we ons niet wenschen te buiten te gaan aan goedkoope
profetiën, maar ook van dat geallegoriseer met bijbelwoorden hebben we onze
bekomst. Dat herinnert ons aan dat woelig geprofeteer van het Anabaptisme, aan
welke periode onzer cultuur, die van het huidige Rusland ons telkens doet denken.
Na de heerschappij van 't Anabaptisme kwam bij ons die van de Reformatie. Zal 't
zoo ook in Rusland gaan? Dan kunnen we vrede hebben met veel van die wilde
woorden en ze voor een goed deel boeken op rekening der, zooals doorgaans 't geval
is met russische boeken, niet onberispelijke vertaling - misschien wel zoo slecht
omdat ze zich komt aanmelden ‘avec l'autorisation de l'auteur’?
G.F.H.
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Feesten door Jac. v a n L o o y . Amsterdam. S.L. v a n L o o y . 1903.
Als een volgend geslacht aan het onze zal vragen wat het toch eigenlijk wilde en
bereikte met zijn evangelie van de woordkunst, dan kan het met tevreden gebaar dit
boek aanreiken. Want het geheele boek van het begin: ‘Zeg man,...Juffrouw
B r o e n s e spookte in haar witte nachtgoed uit de lakens overeind’, tot de slotalinea:
‘En ze liepen wat ze konden. Achter mekaâr geraakt, want zij had de zorg voor haar
rokken. Ze liepen, ze liepen. En wanneer ze dan zijn gebiederig gezicht zag omkijken
en sporen tot haast, voelde Marie zich ondanks haar ontsteltenis en verwarring, van
een lachbui bestoken en herhaalde ze al loopend: “sHèb ik 't niet gedacht”’, - het
geheele boek is één pracht van taal, één feest van woordkunst. Vooral een meester
is van L o o y in de gecondenseerde beschrijving. Hij ziet alle détails, maar vóór hij
ze zegt, vereenigt hij ze, en geeft dan in één woord, één beeld het geheel mèt al zijn
onderdeelen. Daardoor is zijn werk zoo gedegen, zoo vol, en geeft elke bladzijde
minstens één verrukkelijke teekening. Wie nog denkt dat lezen het liefste
digestiemiddel of de nobelste afleiding tegen treinverveling is, kan hier - tenminste
als hij kan lezen - tot het inzicht komen dat lezen hard werken is.
P o t g i e t e r had dat ook dat volle, gedegene der gecondenseerde beschrijving maar v a n L o o y is objectiever, koeler, klaarder. Toch is P o t g i e t e r s tekort m.i.
winst. P o t g i e t e r was wel artiest, teekende graag, maar wilde toch ook spreken
tot hoofd en hart. De artiest dreef bij hem den mensch niet uit. Va n L o o y is alleen
artiest, natuurlijk daarom geen onmensch, neen, misschien wel even voortreffelijk
mensch als P o t g i e t e r , maar in zijn werk spreekt hij alleen tot de zinnen, tot de
hoogste zintuigen misschien, goed, maar niet tot het hart. Dit laatste laat hij aan
anderen over. Ook waar zijn prachtige Feest IV, de verjaardag van den zieken
huisvader, reeds vanzelve spreekt tot 't hart van den lezer, onthoudt de schrijver zich
hiervan geheel. Zijn subjectiviteit is geheel schuil gegaan achter de objectieve
beschrijving.
Is dit nu onvoorwaardelijk te prijzen? Met een enkel woord is deze moeilijke
kwestie niet uit te maken. Ik vrees, dat ook hier ‘jede Consequenz führt zum Teufel’
(Luther). De volmaaktste beschrijving vergoedt toch niet het gemis eener uitgesproken
overtuiging? Brengt dit aristocratische zwijgen van eigen zieleleven, niet 't gevaar
mede dat de artiest de gemeenschap met het leven verliest, daar het leven zich nu
eenmaal moet uiten en gemeen-
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schap zoekt? En zal een volgend geslacht na 't lezen van dit wonder van woordkunst,
niet tot het onze zeggen: ‘nu weet ik wat gij bereikt, maar ook wat gij verloren hadt
met uw evangelie’?
G.F.H.
Middelnederlandse Marialegenden vanwege de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde uitgegeven door Dr. C.G.N. d e Vo o y s .
Eerste deel: Onser liever vrouwen miraculen (naar het Katwijkse
handschrift). Leiden, E.J. B r i l l , z.j.
Dit is een heuchelijke uitgave voor de beminnaars van het Nederlandsche proza.
Sinds toch reeds in 1851 v. Vloten door zijn Verzameling van Nederlandsche
Prozastukken van 1229-1476 gebroken had met den sleur het Nederlandsche proza
te laten aanvangen met de hervorming, en wat daaraan voorafging te smalen als: ‘vrij
wonderlijke vertalingen van latijnsche misboeken en stichtelijke geschriften in
monnikenlatijn,’ is de belangstelling voor de taal van R u u s b r o e c en J a n v a n
R o d e onder ons met den dag toegenomen. En vooral sinds die taal door de werken
van S t i j n S t r e u v e l s , Te i r l i n c k , G e z e l l e e.a. weer een levende is geworden,
grijpen wij met graagte naar die oude middelnederlandsche boeken, waarin wij die
natuurlijk-openhartige en ongekunstelde taal in haar frissche jeugd kunnen genieten.
Dit genot blijft ook, waar wij die legenden zelf nog al eens gekunsteld en vervelend
vinden, en wij ons alleen verbazen over de goedgeloovigheid der tijdgenooten,
waarvan wij hier telkens hooren: ‘Ende si dancten ende loveden gode vanden sconen
mirakel dat daer ghesciet was’ (bl. 21). Ook maar een overzicht te geven van de 206
Maria-legenden, hier door Dr. d e Vo o y s voor het eerst met zorg uitgegeven, zou
reeds langdradig worden. Liever schrijven wij een legende af, opdat de belangstellende
lezer uit dit specimen zien kan, wat dit boek hem niet en wat wèl geeft. No. 6 luidt
dan aldus: ‘Daer was een broeder ende diende maria der moeder gods seer devotelic
Ende dat benyde die duvel ende quam tot hem in die ghedaente van onser liever
vrouwen maria ende seide hem veel dinghen Ende die broeder twivelde daer an ende
seidet sinen prior Doe seide die prior “lieve kint als si weder tot di coemt So selstu
in hoer aensicht spuwen. ende ist die duvel hi is so hoverdich hi en sel dat niet moghen
liden Ende ist maria die moeder gods die is so oetmoedich ende lijdsaem si en sel iu
daer of gheen scult gheven” Die broeder seide hi soude dat doen Daer na quam die
duvel weder
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in mariën ghelijc ende sprak totten broeder Ende die broeder spoech hem in sijn
aensicht Doe wort die duvel ghescandeliziert ende voer mit een lelic gheluut ende
mit stanc van den broeder Ende die broeder bleef voort an dienende maria der moeder
gods seer devoteliken’ (bl. 30).
G.F.H.
P. A l b e r s S.J. Geschiedenis van het herstel der hierarchie in de
Nederlanden. Eerste Deel. Met een inleiding van Z.D.H. Mgr. H. v a n
d e We t e r i n g , aartsbisschop van Utrecht. - Nijmegen, M a l m b e r g ,
1903.
Opgedragen aan ‘het doorluchtig episcopaat van Nederland’, voorzien van een
inleiding van den aartsbisschop van Utrecht zelven, goedgekeurd door de
vertegenwoordigers der Societas Jesu hier te lande, samengesteld door een der eerste
katholieke geschiedkenners in Nederland met behulp van de in openbare en
particuliere archieven bewaarde gegevens, mag dit monumentale boek, waarvan
thans het eerste deel voor ons ligt, als eene merkwaardige verschijning beschouwd
worden.
Het is hier niet de plaats om eene zuiver wetenschappelijke kritiek op het werk te
oefenen, alleen om het aan te kondigen en met genoegen kwijt ik mij van de
aangename taak.
De schrijver geeft blijken van algemeene bekendheid met de te behandelen stof,
zoowel als van wetenschappelijken zin, door hem in de school van L u d w i g
P a s t o r , vroeger hoogleeraar te Innsbrück thans leider van het Oostenrijksche
Historische Instituut te Rome, ontwikkeld. Van hemzelven, van eigen oordeel in de
behandelde kwestiën is slechts weinig sprake; hij schonk er de voorkeur aan op het
voorbeeld van zijn leermeester ‘de bronnen te laten spreken’ en wat zij opleverden
met oordeel tot een geheel samen te voegen. Zoo ontstond een geheel, dat als zuiver
wetenschappelijke arbeid ongetwijfeld lof verdient, een vertrouwbaar relaas van alles
wat er gebeurde binnen den kring van de feiten, die de auteur wenschte te behandelen.
Men zoeke hier geen letterkundige schoonheden, geen krachtige uitingen van
zelfstandige beoordeeling, geen verdediging van eigen opvatting: men zoeke er
slechts wat de schrijver wilde geven: een geregeld verhaal van voorgekomen feiten
in bevattelijken vorm.
Het boek beperkt zich streng, zeer streng tot de te behandelen stof. Een uitermate
kort woord over den toestand der katholieke Kerk vóór 1795, in een paar bladzijden
samengevat, dient tot punt van uitgang. Dit nu is mijns inziens minder gelukkig
gezien, al is
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het zeer goed te verklaren, zelfs tot op zekere hoogte wegens den omvang van het
onderzoek te billijken. Juist het in de 16de, 17de en 18de eeuw in de katholieke Kerk
ten onzent voorgevallene is van uiterst veel gewicht voor de kennis der redenen, die
tot de wederoprichting der hierarchie in 1853 hebben geleid, en men kan deze m.i.
niet voldoende verklaren door zonder meer een, zij het volledig verhaal te doen van
wat na de Grondwet van 1798 over die wederoprichting valt te vertellen. Niet het
minst de in 1723 gedane poging om de hierarchie te herstellen diende te worden
vermeld, al is zij geschied tegen den wensch van Rome en volgehouden door eene
kleine minderheid slechts, die zich daardoor buiten de Kerk heeft gesteld gezien.
Niet het minst de langjarige strijd tusschen de wereldlijke en de ordensgeestelijkheid,
die ook nog bij het herstel van 1853 zekere rol schijnt gespeeld te hebben, de oude
tegenstelling tusschen leeken en geestelijkheid, die daarbij ten eenenmale onmisbaar
is1), heeft belang voor de kennis der historische ontwikkeling van het denkbeeld van
herstel der hierarchie. Uit een historisch oogpunt zou ik dus tegen de hier gevolgde
wijze van behandeling ernstig bezwaar hebben: de historische lijn, de wording van
den in de 19de eeuw bestaanden toestand, is hier niet genoeg in het oog gehouden.
Als verhaal van het na 1795 gebeurde - enkele zaken van vóór dien tijd worden
in een paar bladzijden afgehandeld - heb ik overigens allen lof voor het boek. Het
spreekt uitvoerig over de zoo belangrijke besprekingen tijdens koning L o d e w i j k ,
waarvan zoo weinig bekend was; het behandelt in den breede de onderhandelingen
tijdens koning W i l l e m I, voorafgaande aan het concordaat van 1827, waarover
veel nieuws wordt aan den dag gebracht, ook uit de stukken in het Rijksarchief en
bij de Haagsche Nunciatuur bewaard; het beschrijft niet minder uitvoerig de pogingen
om dit concordaat tot uitvoering te brengen, ook nadat de belemmerende Belgische
moeilijkheden waren geëindigd met de algeheele afscheiding van België; het eindigt
met de onderhandelingen van 1841 over de toen voorgenomen uitvoering. Een aantal
bijlagen verhoogt de waarde van dit merkwaardige geschrift, waarop wij na de uitgave
van het tweede deel hopen terug te komen.
P.J.B.
T. L u i t j e s . Theorie en Practijk van Binnenlandsche Kolonisatie. C.J.W.
G r e n t z e b a c h . Bussum. 1902.
Theorie en praktijk!.... waar de laatste zoo ontmoedigend was, waar de sch. verklaart
zich nergens zoo onvrij te hebben

1) Vgl. de studie van denzelfden auteur in de Studiën, dl. 59, afl. 5.
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gevoeld als in de kolonies, die den menschen een vrij leven zouden bezorgen, - heeft
hij niettemin den moed zijn theorie vol te houden, dat binnenlandsche kolonisatie,
mits dan toegepast naar zijn denkbeelden, het geluk kan brengen aan hen, die geen
vrede hebben met de productie-wijze der moderne samenleving. Wat in dit boek het
belangwekkendst is? - zeker niet het felle anathema, door den auteur geslingerd naar
de ‘slavernij kweekende maatschappelijke ordening’, zeker niet zijn reactionaire
afkeer van de arbeidsverdeeling, ‘een der vormen, waarin de slavernij wordt
geperfectioneerd’; ook niet wat hij meedeelt omtrent zijn zoozeer teleurstellende
ervaringen van de praktijk der kolonisatie; maar wel het opbouwend deel. Doch juist
hier biedt de ‘theorie’ weinig houvast voor stellige bestrijding. Hier volgt de eene
los in de lucht hangende stelling op de andere: Verdeeling van den arbeid is in eene
voortbrengende vereeniging van vrije menschen een onmogelijk en overbodig systeem.
De arbeid (ook met behoud en behulp van de machine) kan zoo goed, zoo goedkoop,
zoo gemakkelijk en zoo vruchtdragend mogelijk gemaakt worden zonder het
grondbeginsel: werkzaamheid van geest bij den werker, uit het oog te verliezen.
Daarbij kan de arbeid voor elk individu veelzijdig zijn. Het weglaten van machines,
die geestdoodenden arbeid vragen, zal de concurrentie eener kolonie op de
wereldmarkt niet onmogelijk maken, want de mensch zal daardoor winnen in
geestkracht en dus in productie-kracht; de concurrentie der ‘produktieve associaties’
zal bestaan niet in voortdurende prijsverlaging, maar in de voortbrenging van het
betere, het voortreftelijke. Het eenige, althans het ernstigste bezwaar bij dit alles is:
‘elementen samen te voegen die in elk opzicht elkaar aanvullen en door deze harmonie
grondslag leggen voor 't socialistisch leven’....
Inderdaad, dit is ‘theorie’ en van de allergrauwste!
H.S.
L.C. S c h u l l e r t o t P e u r s u m . De Socialistische Hemel op Aarde.
Een toekomst-verhaal, E m i l G r e g o r o v i u s naverteld. Uitgave D.
v a n S i j n e n Z o o n , Rotterdam.
Wij plegen geen herdrukken aan te kondigen, maar deze heeft dit eigenaardige dat
de eerste oplage tien jaar geleden in 15000 exemplaren verspreid werd en dat deze
tweede druk verscheen op verlangen o.a. van werklieden, die vroeger reeds in dit
boekske steun gevonden hadden tegenover de schoonschijnende beloften van
socialistische zijde. Laat ons dan memoreeren, dat in dit geschriftje de geschiedenis
der jaren 1909-1920 vóór-verteld wordt, de historie
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van de opkomst en het ondergaan eener socialistische samenleving. ‘Geen profetische,
maar een waarschuwende bedoeling’ heeft dit verhaal, zegt de schr. zich verwerende
tegen het verwijt dat deze voorstelling schromelijk overdreven is; ‘en waarschuwingen
wijzen op het ongewenscht einde waartoe een gevaarlijke weg kan leiden’... Men
kan, meenen wij, de onderscheiding tusschen waarschuwing en profetie aanvaarden
en toch wenschen dat deze ‘waarschuwing’ anders uitgevallen ware dan zij is. Het
moet ons wel van het hart: deze schildering is grof, heel grof. Wanneer het
uitgehongerde volk eindigt als kannibalen; wanneer menschen geslacht en opgegeten
worden; wanneer de predikant, die ook als offer van den honger zal vallen, eerst nog
wordt uitgenoodigd een stuk van zijn vrouw te nuttigen; dan vinden we dat hier niet
alleen op allererbarmelijkste wijze gezondigd wordt tegen den goeden smaak, maar
ook de ‘waarschuwing’ haar effect mist; - en het spijt ons dat deze zoo goed bedoelde
poging, om te doen zien welke toestand geboren zou worden na de verwezenlijking
van de idealen der socialisten, niet beter geslaagd is. Een populair geschrift, waarin
zonder melodramatisch bijwerk zou worden aangetoond wat onduldbare dwang, wat
onhoudbare ordening in de socialistische samenleving zou gevonden worden, zoodanig boekske zou groot nut kunnen doen.
H.S.
Verslag van de dertiende zitting van het Internationale Congres van
Americanisten, gehouden te New-York van 10-25 October 1902. (Door
Jhr. L.C. v a n P a n h u y s ). [Overgedrukt uit de Nederlandsche
Staatscourant van Woensdag 18 Maart 1903, no. 65].
Americanisten zijn bij ons te lande dun gezaaid; buitengewoon dun. De beste dien
wij hebben, man van naam in de wetenschappelijke wereld als anthropoloog en
navorscher der Indianen-stammen, Dr. H.F.C. t e n K a t e Jr., heeft sinds lange jaren
zijn vaderland vaarwel gezegd, en woont tegenwoordig in Japan, te Kobe, na vroeger
geruimen tijd in Amerika over zijn geheele uitgestrektheid vertoefd te hebben. Hèm
kon de Nederlandsche Regeering dus moeilijk als officieel persoon naar New York
afvaardigen, hoewel hij de oudste en beste brieven bezit.
Aan ons Rijks Ethnographisch Museum laat het Americanisme - in meer dan één
zin! - zich voorloopig nog weinig gevoelen. Daargelaten bittere gedachten aan
museum-stichtende mannen uit het voor ons zoo verre Westen, doet ook de studie
der Amerikaansche
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collectiën, opgetast in het beklemmend-nare magazijn aan de Leidsche Heerengracht,
weinig van zich hooren. Geen Carnegie's, - Mesdag niet te na gesproken -, maar
zeker geen Ducs de Loubat, geen Hamy's, geen Von den Steinen's of Stübel's.
Verwijten? Zijn dit wel verwijten? Wie Madrid kent, met zijn prachtig nieuw, in
± 1887 geopend Archeologisch en Ethnografisch Museum der Calle Serrano, waar
o.a. de zeldzame verzameling van Peruaansch pottenbakkerswerk, die in 1788 uit de
graven der Inca's werd opgedolven, zoo grootscheeps gehuisvest is, weet wel beter.
Dáár Rijksfinanciën, wier evenwicht het best wordt aangegeven door het agio van
het schaarsche goud boven de bankbiljetten der Spaansche Bank; en tòch kloeke,
kranige openbare gebouwen, werken uit den tegenwoordigen tijd, die iets zeggen en
die iets durven. Bij ons eene Staatskas, aan welke ieder jaar inkomsten toevloeien,
hooger dan de steeds verhoogde ramingen; doch bij de meeste openbare gebouwen
- Haagsche ministeries, Leidsche musea - een enghartigheid en kleingeestigheid, die
neerdrukken en ontmoedigen. Wat in Spanje veel te veel is, de ‘grandeza’, de
hooghartigheid in daden van meer beteekenis, ontbreekt bij ons in het publieke leven
maar al te vaak en al te pijnlijk.
Weinigen zijn het dan ook, die hun leven wagen op de steile, stikdonkere
kronkeltrappen van het gebouw - sit venia verbo! - waarin onze Staat zijne
Amerikaansche ethnografica te Leiden op de Heerengracht bewaart; weinigen, die
er daarna zich schuivende voortbewegen langs de slecht verlichte en volgepropte
toonkasten. Indien men niet Americanist reeds is, dan zal men het te Leiden in dat
‘Museum’ niet worden, voorwaar!
Bij de enge keuze van personen die in deze richting ten onzent werken, heeft toen
onze Regeering - deels door een samenloop van omstandigheden, waardoor de
officieel meest aangewezen persoon, de Directeur van 's Rijks Ethnografisch Museum,
verhinderd was naar New York ter vertegenwoordiging op te gaan - iemand kunnen
afvaardigen, die ernstige studie heeft gemaakt van het leven van Indianen en
Boschnegers in Suriname, die dus met een tak van het Americanisme goed bekend
was: Jhr. L.C. v a n P a n h u y s .
Zijn Verslag aan den Minister van Binnenlandsche Zaken ligt nu in overdruk voor
ons, frisch geschreven, goed overzichtelijk, op meer dan eene plaats interessant. Wij
kunnen dan ook blijde zijn dat iemand ons vertegenwoordigd heeft uit een geslacht,
hetgeen sinds lang in West-Indië zijn sporen verdiend heeft, en tot wien President
R o o s e v e l t met recht op de audiëntie kon zeggen: ‘We are fellow-Dutchmen.’
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Naar den aard zijner studiën, en tevens naar den aard onzer onmiddellijke belangen,
heeft de heer Va n P a n h u y s den nadruk gelegd op de kennis, en het gebrek aan
kennis, onzer Westindische bezittingen; alsmede op de historische betrekkingen
tusschen Nederland en Nieuw-Nederland, dubbel dankbaar onderwerp onder
Knickerbockers en Holland-Society-leden, den minder vleienden herinneringen à la
Rip van Winkle ten spijt.
Want ook in dezen zijtak van het Amerikanisme valt veel te doen. Sinds Generaal
N e t s c h e r , voor eenige maanden gestorven, door wassenden leeftijd als historicus
is gaan zwijgen - de man, die, voor zijn tijd zoo hóógst voortreffelijk, de geschiedenis
van Nederland in Brazilië had te boek gesteld -, missen wij eigenlijk een
historicus-Americanist; Mr. Te l t i n g , die reeds de vrucht van Westindische
archiefstudiën publiceerde, zal misschien ook op het eigenlijke gebied van
geschiedschrijving zijn opvolger blijken. Doch ook hier zijn kapers op de kust. Indien
wij niet onze archieven over Amerika bewerken, dan zullen de Amerikanen het wel
voor òns doen; men denke aan de vermaarde monographie van J a m e s o n over
W i l l e m U s s e l i n c x , als stichter der Westindische Compagnie.
Maar de ethnographie onzer Westindische bezittingen nam de heer Va n
P a n h u y s meer speciaal voor eigen rekening, geleefd als hij heeft onder de
gemengde inlandsche bevolking van Suriname, geluisterd als hij heeft naar hun
muziek, geluisterd vooral ook naar de uitleggingen van hun ornamentiek, zoo
aarzelend in schamele hutten hem gegeven.
Ligt ook dit terrein van studie voor Nederlanders, inderdaad niet eenzaam en
verlaten? Herinnert de heer Va n P a n h u y s op blz. 25 niet aan Britsch-Guyana ‘Guayana’ zeggen de Spanjaarden terecht - waar een eigen wetenschappelijk tijdschrift
bestaat, ‘Timehri’, orgaan van de Royal Agricultural and Commercial Society of
British-Guiana? Dat Britsch-Guyana, waarheen - zoo vertelde mij een man, die het
uit eigen ervaring maar al te goed wist - een Surinamer een uitstapje gaat maken als
naar ‘een Westindisch Parijs’, met zijn spoorwegen, zijn electrisch verlichte steden,
Georgetown vooral, zijn modern-opgewekt leven, zoo hemelsbreed verschillend van
het stagnante verblijf in... ergens anders!
Of Fransch-Guyana dan, voor ons berucht door Cayenne-peper en
Cayenne-ballingen, doch waar ook het publieke leven heel wat warmer klopt dan
tusschen Corantijn en Marowijne? Vertelt de heer Va n P a n h u y s op blz. 25-26
daarvan geen bizonderheden, die doen watertanden?

Onze Eeuw. Jaargang 3

1011
Zeker, we zijn merkbaar op den beteren weg. Een energiek Gouverneur, volop
technicus, in den zetel te Paramaribo; een Aardrijkskundig Genootschap, dat, samen
met een Vereeniging voor Suriname, en met steun der Maatschappij tot Bevordering
van het Natuurkundig Onderzoek der Nederlandsche Koloniën, de ontdekkingstaak
van Suriname ernstig ter hand heeft genomen, en reeds meer dan een geografischen
triomf heeft gevierd met hare expedities, die nog steeds duren; een Koloniaal Museum,
dat, voortwerkend in de richting door den vorigen directeur, den warmgevoelenden
F.W. v a n E e d e n , met zooveel overtuiging ingeslagen, West-Indië in zijn soort
even belangrijk acht als Oost-Indië; een Geschied-, Taal-, Land- en Volkenkundig
Genootschap te Curaçao, door den energieken heer H a m e l b e r g tot leven gebracht,
en dat - naar de heer Te l t i n g in 1901 terecht in overweging gaf - zich moest weten
uit te breiden tot een Genootschap voor West-Indië in zijn geheel; eene Regeering,
vooral niet te vergeten, wie het ernst is met spoorwegbouw en electrische installaties,
naar den eisch des tijds, en welke Prof. We n t uitzond om dien zoo machtigen tak
van bestaan, den landbouw, in Suriname en de Eilanden na te gaan en tot beter bloei
te brengen; - waarlijk in de laatste vijf jaar, zeg sinds 1897, kunnen wij tevreden zijn.
Het daghet ditmaal óók in den Westen.
Doch er is véél te doen. Zal, als beste blijk dat de West nu niet steeds achtergesteld
blijft, steeds de Asschepoetster onzer koloniën is, na de voleindiging der
Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië - die, let wel, alléén Nederlandsch Oost-Indië
behandelt! - ook een diergelijk samenvattend werk over West-Indië verschijnen, een
verzamelwerk waaraan zoo dringend en dringend behoefte bestaat? Zal Suriname
zich aansluiten bij Curaçao, en het wetenschappelijk onderzoek in enze West nu eens
niet versnipperen, doch bijeengebrachte vruchten bieden? Zal Suriname zijn kwaden
naam verliezen van zoo iets te wezen als een achterland, een ‘dooie boel’? Zal de
oud-Hollandsche degelijkheid, die vroeger standaardwerken wist te schrijven over
onze toen zooveel uitgebreider West, ook nu het kleiner terrein weten te doorvorschen
en openbaar te maken? Zal... zoo kon men doorgaan met vragen.
Voor ons Nederlandsch Americanisme ligt de naastbijzijnde plicht onafwijsbaar
voor oogen. Wij moeten eerst ònze West tot meerder leven, zoo mogelijk tot luister
brengen, vóór wij ons ontheven kunnen achten van de drukkende schuld der lange
verwaarloozing. Terecht is het heele slot van 's heeren Va n P a n h u y s '
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verslag gewijd aan de bespreking der wetenschappelijke belangen van Suriname en
Curaçao. Met eerbied zien wij de rijk-geïllustreerde Amerikaansche uitgaven over
folklore, ethnografie, taalkunde, bouwwerken der Indianen zich gestadig
vermeerderen; met eerbied ook zien wij wat Franschen, Duitschers, Engelschen,
Spanjaarden, uitgeven op het wijde gebied van Americanistische studiën; maar willen
wij verhoeden, dat met dien eerbied zeer bittere ergernis over eigen tekortkomingen
samenga, dan zullen we alleréérst doch tevens allerbest zoowel praktisch als
wetenschappelijk moeten bewerken hetgeen ons nog uit onze grootere West-Indische
periode als erfdeel is overgebleven: Suriname, met Curaçao en onderhoorige Eilanden.
Dàt Americanisme dringe door in alle hoofdsteden van Nederland!
G.P. ROUFFAER.
Den Haag, 6 Mei 1903.
Uit onze Koloniën. Uitvoerig reisverhaal. door H. v a n K o l . - 1903.
A.W. S i j t h o f f , Leiden.
De Heer v a n K o l is een ijverig en ernstig opmerker; persoonlijk zag en onderzocht
hij in betrekkelijk korten tijd zeer veel op zijne Oost-Indische reis, en wat hij als
vrucht van eigen ervaring te boek stelt verdient ontegenzeggelijk in hooge mate de
aandacht. Dat geeft blijvende waarde aan zijn werk, hetwelk door den uitgever in
een smaakvol, doch niet onberispelijk kleed gestoken werd. Niet onberispelijk, want
sommige illustraties stellen geheel iets anders voor dan er onder staat.
Jammer is het, dat de schrijver zich niet zuiver bepaald heeft tot de beschrijving
zijner eigen waarnemingen, maar steeds afdwaalt op de wegen eener onvoldoend
gemotiveerde critiek over hetgeen vroeger geschiedde, of zich waagt op het veld der
algemeene bespiegelingen.
Zou het dus misschien niet geheel zonder bedenking kunnen heeten, zijn boek in
handen te geven van personen die, zelve niets van Indische toestanden en hunne
ontwikkeling wetende, allicht geneigd zouden zijn alles zonder nader onderzoek als
juist aan te nemen wat de heer Va n K o l zegt, - zeker is het dat zijne ervaringen
in Atjeh, de Minahassa, Bali en Lombok enz. de algemeene belangstelling moeten
wekken. En ook, dat zijn werk deze wensch doet opkomen: mochten meerderen
onder onze staatslieden het vroeger door G e v e r s D e y n o o t , thans door v a n
K o l gegeven voorbeeld volgen, om zich met eigen oogen te overtuigen van de
toestanden daarginds!
E.B.K.
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[Derde deel]
Januari-april 1903.
Een overzicht der stakingsgeschiedenis
Door Mr. L.J. Plemp van Duiveland.
Als een onpartijdig geschiedschrijver dien ik mij niet aan. Een zeker aandeel nam ik
in den strijd; ik ben noch de filosoof, noch de socioloog, noch de feitenverzamelaar
die terzijde heeft gestaan en wiens oordeel louter eenigermate bevangen zou zijn,
wijl ook hij tijdgenoot was.
Is daarom mijn kijk op de ‘stakingsgeschiedenis’ van voorjaar 1903 te subjectief,
dan dat mijn ‘overzicht’ van waarde zoude zijn voor anderen? De beslissing is niet
aan mij. Slechts dit staat vast, dat ik voor geen enkel feit opzettelijk de oogen sloot
of het anders voorstelde dan ik het zag.
De voornaamste feiten der stakingsgeschiedenis zou ik willen rangschikken in drie
perioden, niet tijdrekenkundig elkander opvolgend, maar elke een reeks van
bijzonderen samenhang vertoonende gebeurtenissen in zich besluitend. Van de eerste
periode is 31 Januari de kern, omgeven door de voorgeschiedenis der staking en de
dusgenaamde ‘capitulatie’ van spoorwegdirecties en Regeering. De tweede omvat
de revolutionaire beweging van Februari en Maart, het ontstaan van het ‘Comité van
Verweer’ en zijn verdwijnen, samenvallend met de opheffing der ‘algemeene
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werkstaking’. In de derde vinden de ‘stakingswetten’ haar plaats, met heel haar
politiek toebehooren.
Ten slotte zullen over de politieke, de economische en de moreele gevolgen der
stakingsgeschiedenis enkele woorden te zeggen zijn. Niet meer dan eenige,
betrekkelijk voor de hand liggende, persoonlijke beschouwingen; het weinige dat ik
mij gerechtigd acht den lezers van dit tijdschrift voor te leggen.
Geen rumoeriger en feller bewogen hoek van het arbeidsterrein in de laatste jaren
dan het havenbedrijf in onze hoofdstad.
Van 1896 dateert de vereeniging der vaste werkers bij de veemen en der
pakhuisbedienden. Sedert organiseerden zich de dokwerkers, de havenarbeiders, de
bootwerkers, en ontstond de ‘Nationale Federatie van Transportarbeiders’. Er ging
nauwelijks een jaar zonder groote werkstaking, of althans poging daartoe, voorbij.
Succes bekroonde vaak het streven naar lotsverbetering en drong tevens de werkgevers
op scheepvaartgebied tot organisatie hunnerzijds. Er werd onderhandeld, als tusschen
twee mogendheden; er werden tractaten gesloten. Een verhouding scheen aan het
groeien, die den organisaties aan weerszijden hooge eischen stelt, maar misschien
de beste waarborgen biedt tegen hevige botsingen en storingen in het bedrijf.
Een beletsel bleef, onwrikbaar en zeker nog in lange jaren niet uit den weg te
ruimen. Het streven der arbeidersorganisaties, op zich zelf onberispelijk, was alle
man in het havenbedrijf onder haar vleugelen te verzamelen. Onder de middelen nu,
gekozen om dat doel te bereiken, neemt dwang in allerlei vorm tegen de niet
aangeslotenen, een zeer voorname plaats in. Velen zijn geneigd die middelen wegens
het goede einddoel verschoonend te beoordeelen, maar zelfs zij zullen moeten
erkennen, dat nooit aan den werkgever de eisch gesteld mag worden dat hij der
arbeidersvereeniging de hand leene tot het oefenen van organisatiedwang op arbeiders.
Tegen elke poging van de eene zijde om alle niet-georganiseerde arbeiders uit het
bedrijf te bannen,
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stond dan ook een starre weigering anderzijds om zich in de vrije aanneming van
arbeiders de handen te laten binden.
Hier was belangenstrijd tusschen werkman en patroon. Maar een strijd waarin de
positie van dezen dààrom schier onneembaar was, wijl zij de stevige basis van den
werkelijken toestand in het havenbedrijf onder zich had. Er zijn te Amsterdam niet
slechts een groot aantal ongeorganiseerde arbeiders, maar er is - wat meer zegt overvloed van arbeidskrachten. In zulke omstandigheden het beginsel der vrijheid
van aanneming van werklieden prijs te geven, zou geweest zijn niet een daad van
edelmoedigheid, maar van roekeloosheid, een poging tot zelfmoord. Een economische
misslag bovendien van onberekenbare gevolgen; een kunstmatige beperking van de
arbeidsmarkt tegen alle lessen der ervaring in; een meedoogenloos lock-out van
duizenden om aan andere duizenden een hooger loon te verschaffen dan de wet van
vraag en aanbod - niet de eenige, maar toch altijd een zeer beproefde wet - gedoogt.
Daar de steen des aanstoots dus niet uit den weg te ruimen was, formuleerden zich
na elke nieuwe overeenkomst nieuwe eischen, kiemen van nieuwe conflicten. Nadat
de Vereeniging van Werkgevers op Scheepvaartgebied den 15den Januari een der
minst meegaande werkgevers, Blauwhoedenveem, bewogen had zijn weigering om
met anderen dan eigen werklieden te onderhandelen in te trekken, scheen voor een
tijd de vrede wederom verzekerd. Maar aanstonds werd een versche eisch naar voren
gedrongen: het ontslag der ‘onderkruipers’ die in het begin der maand het werk der
stakers aan het stoomschip Stassfurt hadden overgenomen.
De betrokken firma (W m . H. M ü l l e r & C o .) weigerde. De boycot werd over
haar uitgesproken, haar goederen ‘besmet’ verklaard. De werklieden der veemen
raakten ze niet meer aan; hun ontslag volgde. De boycot werd uitgebreid over de
vier veemen, over de Stoomvaart-Mij. Nederland. De veemen namen losse arbeiders
in dienst, die de spoorwagens vollaadden.
Nu richtte de Nationale Federatie van Transport-
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arbeiders tot de directie der H.IJ.S.M. het verzoek die wagens niet te laten rangeeren
of vervoeren, ten einde conflicten met haar personeel te voorkomen; inmiddels werd
het spoorwegpersoneel op alle mogelijke wijzen door de leden der
transportorganisaties bewerkt en werd, naar men mag aannemen, ook druk
onderhandeld met de besturen der bij de Federatie van spoorwegorganisaties
(voorzitter P e t t e r ) aangesloten vereenigingen. Bevel tot rangeeren werd niettemin
op 29 Januari door de H.IJ.S.M. gegeven. Een man weigerde, anderen volgden. Op
30 Januari werd in een vergadering van spoorwegpersoneel te Amsterdam, door de
overgroote meerderheid der 800 aanwezigen besloten de bevelen der Nederlandsche
Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel te Utrecht te gehoorzamen, ook tot
algemeene spoorwegstaking. Het manifesten-bewind begon.
Welke is de ware aard der spoorwegstaking van 31 Januari geweest?
Zoek het antwoord niet bij haar leiders of bij de demagogen die haar te baat namen
voor propaganda. Nu nog, maanden na dato, zal de een u zeggen, dat ‘het was en
bleef louter een solidariteits-staking’1); de ander dat zij was, volgens algemeene
erkenning ‘het gevolg van het doofzijn van directiën, regeering en publiek voor de
herhaalde waarschuwingen van het personeel, hetwelk dertien jaren lang tevergeefs
alle middelen tot herstel van grieven heeft uitgeput’2).
De verklaring is niet zoo eenvoudig. Zonder twijfel is de staking uitgebroken
wegens ‘solidariteit’ met de havenarbeiders, wier doel de vestiging van een
arbeidsmonopolie voor georganiseerden was. Maar de geweldige uitbreiding, die zij
plotseling verkreeg, is daarmede niet genoegzaam verklaard. Een deel van het publiek
heeft, na 31 Januari, de handen tegen elkaar geslagen van bewondering voor de
‘schitterende organisatie’; maar ook van die legende hebben de sedert gevolgde
gebeurtenissen niet veel over gelaten. Nauwelijks de helft van het spoorwegpersoneel

1) Oudegeest in De Nieuwe Tijd van 1 Mei, pag. 316.
2) Manifest van het Partijbestuur der Soc.-Dem. Arbeiderspartij, van 18 April.
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was ‘georganiseerd’ en welk weerstandsvermogen heeft die organisatie getoond,
toen het er op aankwam, niet één oogenblik eenparig met werken op te houden, maar
inderdaad te volharden, pal te staan als macht tegen macht?
Zet de steenen van een domino-spel, den eenen achter den anderen, overeind, en
gooi den achtersten omver tegen zijn buurman aan; in een ommezien liggen al de
acht-en-twintig plat. Het effect is verrassend. Het is een paniek, niet ongelijk aan die
welke in het einde van Januari het spoorwegpersoneel beving. De een viel tegen den
ander aan en deze viel om, op zijn beurt tegen een derde. Om dan te blijven staan,
daarvoor is meer zedelijke moed en vooral meer plichtbesef in de dingen des gewonen
levens noodig dan onze gemiddelde werkman bezit. Wie hem, helaas, het
gemakkelijkst en het aanhoudendst in schrift en woord bereiken, hebben er bij hem
het besef van zelfs een geringe mate van trouw jegens den werkgever of van eenige
zedelijke verplichting om mede te zorgen voor algemeene belangen, al lang uitgepraat.
Daarbij komt de schijnbare afwezigheid van elk persoonlijk gevaar, voor wie meedoet
in een beweging van duizenden. De begrijpelijke aantrekkelijkheid van een
afwisseling, van een paar dagen vacantie, in het eentonig leven van iederen dag. De
bekende voorliefde van den Hollander voor het ‘relletje.’ De angst om spelbreker te
zijn of daarvoor te worden gescholden. Persoonlijke ontevredenheden over ware of
vermeende grieven.
De grieven.... Er is een officieele enquête-commissie aan het werk en men zal
binnen het jaar in staat zijn het gehalte en de beteekenis der grieven, systematisch
gerangschikt, te leeren kennen en te beoordeelen. Het publiek is, dunkt mij, wat heel
vlug geweest in het aannemen dat er wel zeer vele en zeer ernstige grieven moesten
bestaan bij het spoorwegpersoneel. Dat deze ‘verklaring’ er zoo grif is ingegaan, is
begrijpelijk. Men stond versteld over de plotselinge uitbreiding en de schijnbare
eenparigheid van de spoorwegstaking, begreep er aanvankelijk niets van. Daar werd
eensklaps de volle aandacht getrokken op de
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campagne, door de grootste der spoorweg-vakvereenigingen sedert dertien jaren
gevoerd, en tot nu toe zoowel door het publiek als door de spoorwegdirecties in
beteekenis onderschat. De vereeniging bezat een ‘grievencahier’, vastgesteld in 1891,
één jaar nadat de algemeene arbeidsenquête-commissie in haar rapport over 't geheel
bevredigende arbeidstoestanden in het spoorwegbedrijf had geconstateerd. De
geschiedenis dezer vakvereeniging vindt men in het bekende artikel van den
Delftschen hoogleeraar P e k e l h a r i n g (Vragen des Tijds van Maart 1903), later
in brochure-vorm uitgegeven.
De heer P e k e l h a r i n g , wiens geschrift gretig gelezen is, heeft aan dat
grievencahier in zijn artikel een ruime plaats gegeven1). Hij erkende wel, dat, sedert
het opstellen ervan, aan eenige der geuite wenschen was voldaan: door de beperking
van het goederenvervoer op Zondag, in 1894 ingevoerd; door het nieuwe artikel 113
Alg. Spoorwegreglement van 1899, welks uitvoering den spoorwegmaatschappijen
op uitgaven van tonnen gouds te staan is gekomen; eindelijk door ‘verschillende
verbeteringen’, welke de maatschappijen zelf sinds 1891 hebben aangebracht. Maar
deze verbeteringen waren ‘niet zoodanige welke naar buiten spreken’. En hoe groot
de macht der reclame is, ziet men aan den hoogleeraar zelven die uit dit ‘niet naar
buiten spreken’ concludeert: ‘dat de ontevredenheid is gewekt door jarenlange
verwaarloozing van de belangen van het personeel’. Aan deze verwaarloozing hebben
volgens hem Regeering, volk en maatschappijen schuld.
De schuld der Regeering zie ik niet. Zij heeft eenige belangrijke maatregelen van
bestuur uitgevaardigd en voorts aan de jaarlijks herhaalde klachten der
sociaal-democrati-

1) Ziehier van den inhoud een resumtie:
1. Afschaffing van het boetenstelsel. 2. Aandeel in de winst, met intrekking der tegenwoordige
premiën. 3. Loonsverhooging. 4. Kortere diensttijd, behoorlijke rust. 5. Meer assistentie door
uitbreiding van personeel. 6. Behoorlijke maatregelen in 't belang van gezondheid en veiligheid
van 't personeel. 7. Alle fondsen in eigen beheer. 8. Het instellen van een scheidsgerecht.
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sche Kamerleden telkens gevolg gegeven door het instellen van een onderzoek, dat
- blijkens het door den Minister van Waterstaat bij de installatie der
enquête-commissie gezegde - veelal het ongegronde of sterk opgeschroefde der klacht
(het groote verschil tusschen het bruto- en het nettogewicht, zou de heer M e e s
zeggen) aan het licht bracht. Na de algemeene enquête van 1890 en haar uitkomsten
een tweede voor het spoorwegbedrijf in te stellen, daartoe spraken, zoo al misschien
de leiders, de feiten tot 1903 zeker niet luid genoeg. De wettelijke bevoegdheid der
Regeering om op grond van art. 27 der Spoorwegwet van 1875 de regelingen in te
voeren, welke thans bij den alg. maatr. van 7 April zijn vastgesteld, is hoogst
betwistbaar en kan slechts bij de thans gebleken bereidwilligheid der
spoorwegdirecties als bestaande worden aangenomen.
En de schuld van het ‘volk’, d.w.z. van het publiek. Wel, zulk een ‘schuld’ is altijd
een zeer vaag begrip; maar indien zij kan worden aangenomen, dan dient aan twee
voorwaarden te worden voldaan. De misstanden n.l. moeten zóó ernstig zijn, dat zij
een ingrijpen van ‘het volk’ in zaken, waarin het meestal luttel inzicht toont te bezitten
en die het gemakkelijk in 't honderd sturen kan, rechtvaardigt. En daarnevens moet
afdoende zijn gebleken, dat tegen goeden wil en beter kunnen in, de gewraakte
misstanden door de machthebbers zijn gehandhaafd. Aan geen van beide voorwaarden
was hier bij verre na voldaan en het publiek had zich dus gehouden aan den goeden
regel: to mind its own business. Het had het program van den
Vrijzinnig-Democratischen Bond in grooten getale kunnen onderteekenen, omdat
daarop staatsexploitatie van spoorwegen voorkomt; maar - of het zich daarmee van
zijn ‘plicht’ tegenover het personeel zou hebben gekweten? Heeft niet met rijkdom
van argumenten mijn vriend S m i s s a e r t in de laatst voorafgaande aflevering van
dit tijdschrift betoogd, dat zulk een verandering van bedrijfsvorm voor
model-toestanden onder het personeel volstrekt niet noodzakelijkerwijze hoogere
waarborgen biedt?
De schuld dan der directies. Ik ken mijzelven niet
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de bevoegdheid toe haar zoo grondig en deskundig te beoordeelen als ‘het publiek’.
Het is mij altijd wel voorgekomen, dat hoeveel de directies der maatschappijen ten
bate van het personeel ook hebben gedaan, zij de gelegenheid hebben verzuimd om
van het reusachtige, betrekkelijk winstgevende en met een vrij hoog ontwikkeld
werkliedenpersoneel toegeruste spoorwegbedrijf te maken een ‘modelindustrie’, met
toepassing van arbitrage-vormen; groepenvertegenwoordiging; zoo ruim mogelijke
deelneming in het beheer van fondsen; een begin van winstdeeling wellicht. Over
de loonen zwijg ik: de vraag is zeker gewettigd of met de verantwoordelijkheid die
b.v. een baan- of wisselwachter draagt, het weekloon dat hij geniet in
overeenstemming is; maar door die vraag te stellen, lost men de loonquaestie, van
zoovele andere factoren afhankelijk, niet op. Dit zou ik willen zeggen: de
spoorwegdirecties zijn niet geweest voorgangers op sociaal-industrieel gebied,
captains of industry. Haar werkgevers-standpunt is - al was er veel (in de eerste plaats
de quasi-militaire tucht die in het spoorwegbedrijf moet heerschen) wat de handhaving
daarvan verklaart - wat ouderwetsch gebleven.
Als zoodanig meen ik ook haar houding tegenover de Ned. Vereeniging van Spooren Tramwegpersoneel te mogen qualificeeren. Zeker, die vereeniging heeft zich tot
een waar agitatie-kantoor gemaakt, zij is niet slechts een verzamelplaats maar ook
een kweekplaats van ‘grieven’ geworden, en de taal harer leiders in vergaderingen
en pers stak schril af tegen den hoffelijken vorm, waarin zij - tot levendige voldoening
van ‘het publiek’ - zoo verstandig was haar schriftelijke remonstraties tot de directiën
te kleeden. Dat daarop niet geantwoord werd moge dus verschoonbaar zijn, beleidvol
was het niet, alleen reeds omdat aldus genegeerd werd een onloochenbaar en geenszins
onbeteekenend feit: het bestaan eener vakvereeniging die duizenden leden, werkzaam
in het bedrijf, omvatte. Te eeniger tijd moest de erkenning óók van deze vereeniging
den directies worden afgedwongen; het is op 31 Januari geschied en dat zij sedert
uit elkaar geslagen is, zou ik liever als de straf
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willen beschouwen die zij zich door eigen wanbeleid en onverstand heeft op den hals
gehaald, dan als een voor de regelmatige ontwikkeling van het arbeidsleven gelukkig
verschijnsel.
Er waren dus ‘grieven’; er was een totaal verwrongen en daardoor gemeengevaarlijk
geworden begrip van solidariteit; er was die besmettelijke en door actie en propaganda
van iederen dag bevorderde geest van ontevredenheid en verzet, die de tegenwoordige
arbeidstoestanden, ten onzent niet het minst, beheerscht; er was de onweerstaanbare
macht - vires acquirit eundo! - eener paniek. En dadelijk toen de eerste stap, half
tegen den wil der ‘leiders’, was gezet, nam de stakingsbeweging den aard eener
krachtproef aan. Het blijkt uit de houding der leiders in de laatste Januaridagen, hun
‘bevelen’, hun bedreigingen, hun eischen; den toon dien zij aansloegen en de viering
van hun overwinningsfeest.
Dáárom juist is de volledige capitulatie der directies op 31 Januari zoo gevaarlijk
geweest. Dáárom was het de plicht der Regeering die te voorkomen, hetzij door
dadelijk in te grijpen hetzij door, als zij hiertoe onmachtig was, den
spoorwegmaatschappijen een zóó stellige toezegging van den toch binnen eenige
dagen mogelijken steun te geven en op zóó besliste wijze een overgave zonder slag
of stoot te verbieden, dat deze zich moreel gerechtvaardigd, neen verplicht gevoeld
hadden het verkeer desnoods eenige dagen geheel te doen stilstaan. Het verkeer met
de hoofdstad wel te verstaan: een spoorwegstaking over het geheele land moest,
blijkens de latere verklaring van O u d e g e e s t zelf, schier een onmogelijkheid geacht
worden.
De harde woorden, der Regeering in de eerste dagen van Februari toegevoegd,
waren naar mijn onverzwakte meening ten volle verdiend. Wijselijk heeft het
ministerie vermeden over de conferentie van den Minister van Waterstaat met de
bestuurders der H.IJ.S.M. (waaraan een ministerraad van een half uur was
voorafgegaan) het volle licht te ontsteken. Dr. K u y p e r heeft alles geworpen op de
feitelijke onmacht van de Regeering om iets te doen.
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Zijn bekende verklaring van 25 Februari stelde den plicht van ‘ingrijpen op het eigen
oogenblik’ boven allen twijfel; kenschetste den snellen afloop van het op 31 Januari
uitgebarsten verzet als ‘verre van gewenscht’, maar klaagde dat men niets kón, dat
alle middelen ter bescherming en ter handhaving van het gezag ontbraken. Toch was
het blijvende gedeelte van de lichting 1902 reeds 31 Januari onder de wapens geroepen
(het werd denzelfden avond afgelast) en had dus binnen enkele dagen voorzien
kunnen zijn in de behoefte aan ‘krijgsvolk, dat er niet was.’ Vanwaar dan het
onvoldoende der verontschuldiging? Ligt het hierin, dat men niet kón zeggen, wat
de eigenlijke verklaring der raadselachtig schijnende slapheid van 31 Januari was:
dat de eene minister aan influenza-weeën leed en dat de andere het dien dag zoo
bijzonder druk had en dat de derde meende dat de ‘premier’ het maar moest weten?
Men zou zich hebben hooren toevoegen, dat op een voor het land zoo hachelijk
tijdstip de exceptio influenzae t' eenenmale onontvankelijk moest worden geacht.
De fout der Regeering op 31 Januari is, naar mijn meening, geweest, dat zij de
ware beteekenis eener ‘capitulatie’ en van de gevolgen daarvan niet terstond met
scherpen blik en wakkeren geest heeft ingezien. De Minister van Waterstaat heeft
later in de Kamer verklaard, dat toen hij de heeren van de H.IJ.S.M. van zich liet
gaan, hij veeleer den indruk had dat zij tot volhouden dan tot toegeven geneigd waren.
Daargelaten nog, dat de Minister, als hij een klaar besef van den toestand had gehad,
zich niet met een ‘indruk’ zou hebben tevreden gesteld, maar zou hebben willen
weten wat er ging gebeuren, bewijst deze waarneming enkel zijn gebrek aan
opmerkingsgave. De Raad van Administratie keerde terug naar Amsterdam onder
een gansch anderen indruk: dat de Regeering hem in den steek liet; - en daar
aangekomen, werd onmiddellijk tot volledige overgave besloten.
Die overgave is terecht genoemd een ‘verplaatsing van het gezag,’ een omkeering
in de arbeidsverhoudingen. Terstond werd dit aan beide zijden ingezien; het scherpst
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aan den kant der arbeiders. Nog denzelfden avond zeide de voorzitter der groote
vergadering van spoorwegpersoneel, bijeengeroepen om den geteekenden ‘vrede’ te
bekrachtigen, dat men voortaan alles zou kunnen verkrijgen wat met eenparigheid
geëischt werd; men had slechts een paar dagen vacantie te nemen met behoud van
loon. Twee dagen later prees Het Volk de staking der transportarbeiders aan als een
uitnemend middel om Regeering en wetgeving te dwingen tot vervulling van de
eischen der arbeiders op politiek en economisch gebied: ‘als zij het willen, hebben
we binnen enkele jaren het algemeen kiesrecht.’ Nog eenige dagen en P e t t e r en
O u d e g e e s t vaardigden het beruchte manifest uit, waarbij aan Regeering en
Wetgevende Macht werd verboden wetten in te voeren om den arbeiders het
‘stakingsrecht’ te ontnemen. Toen was de ware beteekenis van de capitulatie duidelijk
geworden voor een ieder, ook voor de Regeering. Maar had niet juist deze, alleen in
het land, haar moeten voorzien?
***
Het zag er zonderling uit in ons land gedurende de maand die nu volgde. Het
spoorwegpersoneel had het werk hervat; tusschen de haven-arbeiders en de directies
der groote transportondernemingen te Amsterdam waren overeenkomsten gesloten,
welke door een ruim verzekerde toepassing van het arbitrage-beginsel waarborgen
schenen te bieden voor een samenwerking van eenige regelmaat en duurzaamheid.
Maar overigens heerschte allerwege onrust.
In de hoofdstad allermeest. Daar had de Bond van Gemeentewerklieden, een
lichaam dat een groot gedeelte der 6000 werklieden omvat, die de gemeente na
velerlei vroeger particuliere bedrijven aan zich te hebben getrokken in haar dienst
heeft, aan het stedelijk bestuur een ultimatum gesteld, ter inwilliging, voornamelijk,
van looneischen. De loonen dezer werklieden, bij gemeentelijke verordening
vastgesteld, waren in den loop van eenige jaren in verhouding tot de algemeene
verhooging van den Amsterdamschen loonstandaard, laag geworden, lager dan die
in de meeste particuliere bedrijven, en gemeentebestuur en Raad, uiteraard
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minder vlug van beweging dan de private ondernemer, hadden met de herziening
van de loonregeling allerminst haast gemaakt. Er was nu werkelijk gevaar, dat de
hoofdstad van licht, water, tramverkeer en zelfs brandblussching zou worden
verstoken. Daarbij legden de koetsiers het werk neder en braken andere, partieele
stakingen uit. Gesteund door het publiek, dat van zijn sympathiseerende neigingen
voor de stakers ras begon te bekomen, heeft de Raad het ultimatum weerstaan; ook
ultra-radicale leiders gevoelden dat deze wijze van ‘onderhandelen’ nooit tot een
zelfs tijdelijken vrede kon leiden en rieden haar af. Met name de sociaal-democraat
H e n r i P o l a k , voorzitter van den diamantbewerkersbond en lid van den
Amsterdamschen Raad, heeft in die dagen bewezen niet slechts organiseerend, maar
ook leidend en beheerschend talent te bezitten en niet tevergeefs bij de groote
intellectueelen van het trade-unionism, de We b b 's, ter schole te zijn gegaan1).
Inmiddels zag ons land, plotseling, de doodgewaande ‘anarchistische’ beweging,
de Vrije-Socialisten, krachtig den kop opsteken. Voor de burgerij was dat weinig
minder dan een complete verrassing; zij besefte nauwelijks dat hier te lande nog
andere socialisten bestonden dan de leden der Sociaal-Democratische
Arbeiders-Partij. Die partij immers was ‘georganiseerd,’ had een eigen dagblad en
kon op stembustriomfen bogen, die de anarchisten uit kracht van hun beginsel
versmaden. De openbare meening, mede onder den invloed van de jarenlang
onafgebroken grootspraak der sociaal-democratische leiders, was dus vrijwel dat
deze partij heel het socialistendom van Nederland onder haar vleugelen borg, tot
plotseling bleek dat haar aanhang onder de arbeiders verre bleef beneden dien van
het sterk individualistische, tegen het ‘gezag’ in iederen vorm gekante, ‘vrije’
socialisme, vooral in de vakvereenigingen zeer talrijk vertegenwoordigd. Als een
daemon schoot, uit zijn studeercel, de grijze halfvergeten D o m e l a N i e u w e n -

1) P o l a k is de vertaler van de beide groote werken van S i d n e y en B e a t r i c e W e b b :
The History of Trade Unionism en Industrial Democracy.
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h u i s op en oefende door zijn verschijning en door zijn woord de oude suggestie op
de massa.
De sociaal-democratische aanvoerders, mr. T r o e l s t r a in de eerste plaats, zagen
in hoe diezelfde massa aan hun greep ontglipte. Reeds waren de staking van 31
Januari en haar beslechting geheel zonder deelneming hunnerzijds, hetzij aan de
voorbereiding hetzij aan de leiding, afgespeeld. Was O u d e g e e s t al overtuigd
sociaal-democraat, de andere spoorweg-potentaat, P e t t e r , wilde van
sociaal-democratie of bemoeiing der georganiseerde partij niets weten. De bevelen
en manifesten aan spoorweg-directies en personeel gingen van Utrecht uit en niet
van Amsterdam. De groote partij, de ‘eenige’ vertegenwoordiging der Nederlandsche
arbeiders, stond naast al deze ontroerende gebeurtenissen en mocht toezien. En daar kwam waarachtig nog D o m e l a N i e u w e n h u i s weer te voorschijn en trok
als in de oude dagen van den broederkrijg en de geboorteweeën het land door,
kwaaddoende - aan het land, maar ook aan de S.D.A.P.
Dit alles bracht in de georganiseerde partij een verschuiving naar den
revolutionairen kant teweeg. Gebiedend drong zich de noodzakelijkheid van agitatie
naar voren. Sanguinische naturen als H u g e n h o l t z hadden reeds aanstonds aan
hun militante neigingen bot gevierd; nu zond de partij haar theoretisch aangelegde
- en (het is daar zoo gesteld) juist dáárom meer revolutionair gezinde - krachten in
het vuur. Terwijl S c h a p e r , H e l s d i n g e n en toen ook nog T r o e l s t r a zelf, zich
min of meer op den achtergrond hielden, raasde R o l a n d H o l s t - mevrouw H o l s t ,
wil ik zeggen - in een stormvlaag de provinciën door, van stad tot stad, haat blazend
en opstand stokend, ‘klewang-wettende krijgsliederen’ uitschallend in gretig
luisterende ooren. G o r t e r , le doux poète, verliet Arcadië voor het straatgewoel, de
luit verwisselend voor het draaiorgel. Hen volgde de geleerde v a n d e r G o e s , het
hoofd van boekenwijsheid zóó vol, dat hij, op den katheder eener volksmeeting
geplaatst, het onderscheidingsvermogen tusschen wetenschappelijk betoog en
rechtstreek-
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sche opruiing van miliciens tot insubordinatie bleek te zijn kwijtgeraakt. Een
algemeene verbroedering tusschen de socialisten van allerlei gading scheen in den
strijd tegen de maatschappelijke orde te zijn geboren; men viel elkander om den hals,
niet verzuimend in stilte de zieltjes te tellen, die men elkander afwon.
Een allervreemdste maand is het geweest, Februari 1903. De Regeering had de
lichtingen 1900 en 1901 buitengewoon onder de wapenen geroepen: er stonden een
20.000 man in 't geweer, over verschillende garnizoenen verdeeld. Dat zij vastbesloten
was den slag, aan het gezag niet slechts van den werkgever in diens bedrijf maar aan
het gezagsbeginsel in den staat toegebracht, te herstellen, was duidelijk geworden.
Een deel van de pers der rechterzijde had om strenge wetten tegen staking gevraagd
en zelfs was er aan dien kant op vervroegde bijeenroeping der Tweede Kamer
aangedrongen om zulke wetten aan te nemen. Maar de Kamer bleef tot den vroeger
vastgestelden datum - 24 Februari - te huis, gelijk de Senaat was uiteengegaan,
zwijgend pereunte Sagunto, op den crisisdag - 31 Januari - zelven. Toch werd het
allengs duidelijker, dat aan den drang tot invoering van ‘stakingswetten’ zou worden
toegegeven en hierin vonden de socialisten een object, waarop zich hun volle actie
kon richten. Was het eerst maar wat gescherm tegen de ‘conservatieve pers’ en de
‘christelijke Regeering’ geweest en onsamenhangend gestook om van de behaalde
overwinning partij te trekken, hoe vaster vorm de geruchten van komende
wetsontwerpen aannamen, des te meer trok zich de revolutionaire beweging dáártegen
samen.
Op 20 Februari vormde zich, nog altijd slechts op die geruchten, het ‘Comité van
Verweer’. Het kwam tot stand in een bijeenkomst, te Amsterdam, van
arbeidersorganisaties, saamgeroepen door de spoorwegpersoneel-vereenigingen, de
Soc. Dem. Arb. Partij en den Vrijen Socialistenbond. Doel dier bijeenkomst was de
bespreking der oogenblikkelijke kansen eener algemeene werkstaking, voor het geval
de Regeering wetten tot het tegengaan van staking mocht
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willen invoeren. Vertegenwoordigd waren een veertigtal vakvereenigingen, waarbij
zich andere lichamen als de ‘Communistenbond’, de ‘Bond van miliciens en
oud-miliciens’ (eenig in Europa!), de vereeniging ‘Gemeenschappelijk Grondbezit’,
benevens de politieke organisaties der socialisten van verschillende leer, gevoegd
hadden. Besloten werd een comité van zeven leden te vormen, waarin zitting zouden
hebben twee vertegenwoordigers van het spoorwegpersoneel, twee van de
transportarbeiders, een van het Nationaal Arbeids-Secretariaat (een sterk onder
anarchistischen invloed staand comité van gedelegeerden van vakvereenigingen),
een sociaal-democraat en een ‘vrije’-socialist. Aan dit comité werd opgedragen een
‘krachtige agitatie te voeren ter handhaving van de vrijheid van den arbeider’ en het
werd gemachtigd om ‘zoodra het den tijd gekomen achtte, de noodige maatregelen
te nemen ten einde de werkstaking voor de vertegenwoordigde vakken te
proclameeren’. Die vakken, van den meest verschillenden aard, omvatten, naar werd
opgegeven doch buiten controle viel, ongeveer 90.000 werklieden.
Het verzet tegen het wettige landsgezag was hiermede georganiseerd. Er had zich
een macht in den Staat gevormd, die aan Regeering en Kamers de grens zou
voorschrijven, welke deze niet mochten overschrijden. De Regeering intusschen
aarzelde reeds lang niet meer. Haar ontwerpen lagen gereed en de vorming van het
Comité legde in regeeringskringen en ook daarbuiten slechts deze overtuiging vast:
dat die ontwerpen nu, wat het ook kosten mocht, wet behoorden te worden.
Men wist in de eerste levensweken van het beruchte Comité natuurlijk nog niet,
hoe jammerlijk onmachtig en onbekwaam het zich later zou toonen. Het begon met,
enkele dagen na de indiening der ‘stakingsontwerpen’ (25 Februari), een onbeholpen
gesteld schetter-manifest uit te vaardigen, later door andere gevolgd. Het schijnt in
de eerste dagen van Maart inwendig verdeeld te zijn geweest ten aanzien van de
vraag of reeds toen het oogenblik tot proclamatie van de algemeene werkstaking
gekomen
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moest heeten; althans er liepen toen vrij stevige geruchten, dat daartoe reeds zou
besloten zijn. Overigens heeft het Comité in de maand Maart vergaderd,
gemanifesteerd, meetings belegd, sprekers uitgezonden en pogingen tot organisatie
gedaan door aanwijzing van agenten in verschillende deelen des lands, verstrekking
van geheime instructies aan onder-comités enz. Maar inwendige eensgezindheid was
er niet. Reeds op 16 Maart publiceerde mr. T r o e l s t r a , na een twee dagen te voren
gehouden vergadering van het Comité te hebben bijgewoond, waarin hij zich tegen
het denkbeeld om eventueel alsnog tot een uitschrijven der staking over te gaan, niet
krachtig schijnt te hebben verzet, in zijn orgaan een artikel dat sterk de aandacht trok.
De raad werd daarin aan de arbeiders, vooral in het spoorwegbedrijf waar het
‘stakingsrecht’ weldra aan banden zou worden gelegd, gegeven om zoo spoedig
mogelijk hun eischen te formuleeren, ultimatums aan hun werkgevers te stellen en,
elk voor zich, partieel, economisch of hoe men het noemen wil, maar niet ‘politiek’,
niet als georganiseerd en ‘bewust’ proletariaat tegenover de ‘bezittende klassen’ en
haar regeering, te staken. Onder de arbeiders heeft dat artikel, vooral bij nawerking,
groote verontwaardiging gewekt; de burgerij putte er eenige meerdere gerustheid
uit, daar het er terecht een teeken van zwakheid in zag.
Toen was het met de eenheid in het ‘Comité van Verweer’ voorgoed gedaan. De
‘vrije’ socialisten, die met de algemeene werkstaking behalve een oogenblikkelijke
verstoring der bestaande orde een triomf voor een hunner meest geëerde theorieën
beoogden, waren woedend. Het Comité werd door onderling wantrouwen inwendig
opgevreten, het dacht erover zich te ontbinden. Op 2 April riep het de
hoofdbestuurders der aangesloten vereenigingen nogmaals bijeen om gezamenlijk
te overleggen. Maar deze bleken vol strijdlust, mede opgewekt door het juist op dien
dag door de Kamer genomen besluit om de behandeling der stakingswetten zoo
mogelijk nog voor Paschen (12 April) door te zetten. Zoo werd dienzelfden avond
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overeengekomen, dat de werkstaking voor het spoorwegpersoneel op Maandag 6
April zou worden uitgeschreven. En aldus geschiedde.
Erkend moet worden, dat de vele tientallen van hoofdbestuurders, die op dien
Donderdag aan de geheime beraadslaging deelnamen, voortreffelijk hebben weten
te zwijgen. Eerst Zondagmiddag ontving de Regeering bericht van wat er den
volgenden ochtend zou gebeuren1). Maar toen was ook het pleit beslecht.
Maandagmorgen stonden de soldaten overal, waar ze noodig waren; de
spoorwegdirecties bleken op een herhaling der staking uitnemend voorbereid; van
het personeel bleef een aanzienlijk gedeelte thans trouw op zijn post, deels tot beter
inzicht bekeerd, deels door vrees voor de gevolgen van stakingslust bekomen. Er
liepen treinen in voldoenden getale om een matig personenverkeer vol te houden.
Het Comité van Verweer sloeg door het dolle heen: schreef bakkers-, couranten- en
andere stakingen uit, proclameerde zelfs op Donderdag 9 April een ‘algemeene
werkstaking’, waarvan de mare door arbeiders en burgerij met schouderophalen
vernomen werd en spatte op 11 April, den dag dat de Eerste Kamer de
‘stakingswetten’ aannam en deze met ongemeene snelheid 's middags in het Staatsblad
werden afgekondigd, met een knal uiteen.
***
Het Comité van Verweer was, gelijk men zich herinnert, geboren uit de reeds in
Februari loopende geruchten, dat het ministerie trachten zou door wetten den arbeiders
hun ‘stakingsrecht’ te ontnemen. Waren die wetten dus niet ingediend, niet in
behandeling genomen, uitgesteld of ingetrokken - het Comité zou zich hebben
ontbonden. Er is geen reden om dit te ontkennen, al heeft de socialistische pers zich
tot de conclusie gerechtigd geacht, dat

1) De onheilspellende woorden, door dr. K u y p e r op Zaterdag 4 April, twee dagen dus vóór
de staking, in de Tweede Kamer gesproken, moeten inderdaad niet op rechtstreeks ontvangen
geheime inlichtingen berust hebben, maar slechts op een bij de autoriteiten bestaanden indruk,
dat er iets broeide.

Onze Eeuw. Jaargang 3

18
dus de revolutionaire beweging in het land door de Regeering opzettelijk is geprikkeld;
ja dat de proclamatie der tweede ‘groote staking’ door het ministerie, geholpen door
de spoorwegmaatschappijen, is uitgelokt, zeker als men zich gevoelde haar ditmaal
te zullen kunnen beteugelen en daarmede de nederlaag te wreken, op 31 Januari
geleden. Ik acht deze voorstelling te dwaas en te tastbaar tendentieus om haar te
weerleggen; niet echter de vraag, die ter harer ondersteuning werd gesteld: of niet
een groot deel der burgerij (het Kamerlid Va n D e d e m wordt dan op grond van
een uitlating in de afdeelingen der Kamer, als getuige opgeroepen) een herhaling
van de krachtproef als men op 6 April aanschouwde, wenschelijk heeft geacht,
heilzaam heeft gevonden dat zij plaatsgreep? Op deze vraag zou ik volmondig
bevestigend willen antwoorden. Ja zeker, het is goed geweest, dat 31 Januari door 6
April gevolgd is. Maar daarom rust niet minder enkel en alleen op de partij van het
‘verweer’ de verantwoordelijkheid voor 6 April.
Indien iets mij getroffen heeft in de vermaningen die de meer verstandige
demagogen na de geleden nederlaag tot hun volgelingen hebben gericht, dan is het
dit, dat zij hen gewezen hebben op de enorme overschatting van eigen kracht, die in
hun kringen heerscht. Gij zijt lang zoo machtig niet als gij denkt, gij vakvereenigingen
en bonden - zoo riepen O u d e g e e s t , Ta k , P o l a k hun toe (achteraf weliswaar);
gij hebt het groote werk der vakorganisatie eigenlijk nog te beginnen; gij behoeft
bekwame leiders; verlossing van het anarchisme; vrijmaking zelfs - zeiden sommigen
- van sociaal-democratische bemoeiing. Er was dus zelfoverschatting geconstateerd,
een euvel welks bestaan aan de meesten die de arbeidersbeweging bestudeeren zonder
eraan deel te nemen, reeds sinds jaren was geopenbaard. Welnu, 31 Januari had die
overspannen bewustheid van eigen kracht eenigermate schijnen te rechtvaardigen
en de harde nederlaag had toen den leiders nog niet de ontgoochelende woorden op
de lippen gedrongen, die zij later niet terughielden. Integendeel, in Februari daverde
de
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lucht van: ‘heel het raderwerk staat stil’, en: gij zijt de meesters, zoo gij maar wilt,
en: gij kunt nu alles krijgen, als gij maar staakt. Onvermijdelijk hadde dat valsch
besef zich diep vastgeworteld in de hoofden der massa, indien ook maar de schijn
gewekt ware, dat haar zich al meer organiseerend verzet de Regeering aan het
wankelen had gebracht. Deze behoorde dus - het gold hier veel meer dan een partij-,
het gold een lands-belang - de gedragslijn recht en vastbesloten te volgen, welke zij
na de staking zich had getrokken. En daarmede was tevens de plicht der
constitutioneele partijen aangewezen: de Regeering te steunen, zoo ver en zoo vast
als het maar kon.
Nu heeft men gezegd: ge hadt dus gewild, dat de partijen met de Regeering door
dik en dun waren meegegaan, met welke maatregelen deze ook ware aangekomen.
Die tegenwerping echter is zonder practische beteekenis. De macht van het ministerie
om - stel het had dit gewild - reactionaire maatregelen door te drijven, staat in het
nauwste verband tot het aantal reactionaire stemmen, waarop zij in de Staten-Generaal
rekenen kan. Met andere woorden: het ministerie moest bij het vaststellen van zijn
plannen in de ruimste mate rekening houden met wat èn de Tweede èn de Eerste
Kamer naar zijn oordeel geneigd zouden zijn aan te nemen. Meer nog in deze
omstandigheden dan anders; want tastbaar was het belang, dat de voor te stellen
maatregelen zouden worden goedgekeurd niet door volgzame partijgenooten alleen,
maar door een zoo groot mogelijke meerderheid. En moge het sommigen in den
aanvang voorgekomen zijn, dat het ministerie dit tastbare belang niet voelde, maar
veeleer erop belust scheen voor de liberalen onaannemelijke voorstellen te doen om
later met zijn getrouwen te kunnen paradeeren als ministerie en partijen van ‘het
gezag’ - de uitkomst heeft bewezen, dat deze verdenking ongegrond was. In gemeen
overleg, in raadpleging, in concessies - zoo men wil - aan de gematigde linkerzijde,
is het ministerie zoover gegaan als het kon. Onafwijsbaar was, in die omstandigheden,
de plicht dezer linkerzijde om goed te keuren wat haar aangeboden werd.
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Nog altijd ben ik niet overtuigd dat hetgeen door de Regeering aangeboden werd,
het beste of het eenige was, wat zij voorstellen kon. De gelegenheid was zeker
uitnemend om eindelijk de strafbaarstelling van elken aanslag op de vrijheid van tot
arbeiden gezinden tot stand te brengen, waarvan de behoefte sinds jaren, overal in
het land, bij elk arbeidsconflict en elke staking, was aan den dag getreden. Vanzelf
sprak dan ook, dat allen die deze behoefte erkenden, zich met dat deel der
wetsvoordracht vereenigden, al verzetten zij zich tegen de oorspronkelijke, te ruime
redactie en al waren zij van meening, dat de bij deze staking gepleegde wandaden
(van welke de ‘gruwelen van Durgerdam’ onder wel wat kunstmatige belichting
werden gezet) op zich zelf de noodzakelijkheid der strafbepaling nog niet boven allen
twijfel zouden hebben gesteld. Maar waar voor velen - tot wie ik mij reken - juist de
algemeen en sinds jaren gebleken noodzakelijkheid van deze strafbepaling het voorstel
aantrekkelijk maakte, werd tevens hunnerzijds ingezien, dat als men haar nu niet
invoerde, de kans om het ooit te doen bedenkelijk zou worden verzwakt. Dit gedeelte
der strafwetsvoorstellen was dus een ‘gelegenheidswet’ in den goeden zin: in dien
zin nl., dat gebruik werd gemaakt van een gunstige gelegenheid om een reeds lang
en bij toeneming noodig gebleken aanvulling van het Strafwetboek met bekwamen
spoed tot stand te brengen.
Anders stond het met het artikel ‘tegen de spoorwegstaking.’ De Regeering ging
uit van de stelling dat ‘wat misdadig is, dan ook misdrijf in ons recht’ moest worden
geheeten; een pakkende frase in dr. K u y p e r 's welsprekende inleiding van 25
Februari, maar een te zwak fundament voor een strafwetsartikel, daar het begrip
‘misdadig’ thuisbehoort op het gebied der ethiek, terwijl het begrip ‘misdrijf’ zijn
plaats heeft in het positieve strafrecht. Wie dus de verbreking van het arbeidscontract
in het openbaar verkeer met dr. K u y p e r voor ‘misdadig’ hield, van dien kon enkel
de erkenning geëischt worden dat de wetgever het zedelijk recht bezit haar tot misdrijf
te stempelen, wat trouwens toch slechts zeer weinigen betwistten; maar om-
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trent noodzakelijkheid, doelmatigheid en opportuniteit van de strafbaarstelling was
daarmede niets beslist.
De maatregel is ingevoerd en hij is niet in strijd met ons strafrechtsysteem, ontsiert
ons Strafwetboek niet. Ik wil er dus niet meer in den breede over uitweiden. We l
moet ik zeggen dat ik over zijn noodzakelijkheid wat gunstiger ben gaan denken dan
ik oorspronkelijk deed, sinds ik gezien heb hoe de demagogen het spoorwegpersoneel
in de revolutionaire beweging naar de voorhoede hebben pogen te schuiven wegens
den indruk dien een staking van deze werklieden maken moet op het publiek. Er
bestond dus eenige grond voor de vrees, dat men aan iedere eenigszins ernstige
proletarische beweging voortaan in de eerste plaats het spoorwegpersoneel zou pogen
dienstbaar te maken; en al lijkt mij, die de staking van 31 Januari hoofdzakelijk als
een paniek blijf beschouwen, het slagen van zulk pogen hoogst twijtelachtig, ik geef
toe dat een aangehouden propaganda in die richting op den duur een gevaarlijke
uitwerking kon hebben gehad.
Ook de doelmatigheid der strafbepaling lijkt mij minder twijfelachtig dan bij de
eerste kennismaking met het ontwerp, sinds men vernomen heeft hoe de snelle
opheffing der ‘algemeene werkstaking’ en de plotselinge ontbinding van het ‘Comité
van Verweer’ voornamelijk is geschied op de overweging, dat de strafwet stond
ingevoerd te worden en het geraden scheen nog juist vóór haar in werking treden de
huid te bergen. De preventieve werking die men aan iedere strafbepaling toeschrijft,
heeft dus wat de onderhavige aangaat, reeds vóór haar invoering zich doen gelden!
In de quaestie der opportuniteit lag de meeste stof tot bedenking verzameld. Wie
geloofde, dat de staking van 31 Januari niet uitvloeisel van een ‘samenzwering’ was,
maar hoofdzakelijk symptoom van ondermijning van plichtsgevoel en gebrek aan
weerstandsvermogen; wie daarbij overwoog, dat de Regeering door haar
enquête-voorstel het bestaan van gegronde grieven niet slechts als mogelijk, maar
zelfs als waarschijnlijk onderstelde - die vroeg zich
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af welken indruk het op de spoorwegmannen wel maken moest, dat de wetgever tot
hen zou zeggen: Uw stakingen moeten dadelijk binnen het bereik van den strafrechter
gebracht worden, maar met het verhelpen van uw grieven hebben wij den tijd. Die
indruk mocht onjuist zijn - dat hij door een doordrijven van de strafbepaling zou
worden uitgeroeid, daaraan viel niet te denken. Toch was het in hooge mate
wenschelijk hem weg te nemen, aan elke beschuldiging van ‘klassewetgeving’ het
zwijgen op te leggen. En zoo blijf ik de meening toegedaan, dat de Regeering wijzer
zou hebben gehandeld, indien zij art. 358bis reeds bij de indiening vergezeld had
doen gaan van een regeling in den geest van den later afgekondigden algemeenen
maatregel van bestuur.
Maar de regeeringsvoorstellen waren er en de partijen hadden daartegenover haar
houding te bepalen. Vast stond van den aanvang af de meening der sociaal-democraten
en daartegenover die van de geheele rechterzijde, op enkele individueele afwijkingen
na, die zich echter niet al te scherp uitteekenden en ten slotte zich voegden. Mocht
ook al rechts de instemming met de strafwetsvoorstellen zelf lang niet algemeen zijn,
men zou ze aannemen, dat was zeker.
Aan de linkerzijde echter was men (de sociaal-democraten uitgezonderd), gelijk
zoo vaak, besluiteloos en verdeeld. Vooral verdeeld. En het was maar goed, dat er,
weinige dagen na de indiening der ontwerpen, een stuk verscheen, dat ook aan die
zijde tot partijkiezen dwong. Ik bedoel het bekende ‘adres der XX’, een document
waarmee een aantal mannen en vrouwen, onder wie enkele in de ‘sociale beweging’
bekend, andere behoorende tot hooger-onderwijs-kringen, eenige politici als de
vrijzinnigdemocratische aanvoerder prof. M.W.F. T r e u b , de sociaaldemocraat P.L.
Ta k en de heer L. S i m o n s , dien men misschien het best als ‘nationaal-radicaal’
zou kunnen kenschetsen, zich tot de Kamer wendden met het verzoek om de
voorstellen te verwerpen. Wat in dat stuk trof, was niet zoozeer de critiek op de
voorstellen als wel de
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vergoelijkende of liever ‘in het midden latende’ wijze waarop èn over in de
arbeidsbeweging gebruikelijke afkeurenswaardige middelen èn over de
spoorwegstaking zelve werd gesproken. Het ademde weder geheel dien geest, die
het grootste gedeelte van onze pers en een zeer groot deel van het publiek
tegenwoordig beheerscht: de geest die ‘den arbeider’ huldigt als een afgetrokken
wezen, van verschillende oorsprong, aanleg, beteekenis en stelling in de maatschappij,
met andere menschen; een wezen met een van de rest des menschdoms geïsoleerd,
maar overigens binnen zijn klasse met de zijnen volkomen gelijk en gelijkvormig
‘bewustzijn’; een wezen dat als zoodanig, als ‘arbeider’, het kiesrecht moet hebben,
al vertoont hij ook onbetwistbare kenteekenen van ongeschiktheid en maatschappelijke
afhankelijkheid; maar wien overigens op het gebied van recht, moraal en verstand
een gansch andere maatstaf moet worden aangelegd dan aan zijn medeburgers,
omdat... ja omdat hij ‘arbeider’ is, aan wien de Staat moet goed maken wat machtige
individuën tegenover hem hebben misdreven. Van het oogenblik af dat ‘hinder en
overlast’ door vakleiders werden genoemd als proefhoudende middelen om
werkstakingen te doen slagen of hardnekkige patroons tot toegeven te bewegen, van
dat oogenblik af scheen beteugeling van dien ‘hinder en overlast’ - wien anders dan,
naast den patroon, anderen arbeiders aangedaan? - een onduldbare aanslag op een
verondersteld ‘arbeidersrecht.’ Er werd een ‘stakingsrecht’ geconstrueerd, dat voor
den wetgever onaantastbaar moest zijn en waaronder niet verstaan werd het inderdaad
vanzelf sprekende recht om, ook gezamenlijk, na afloop van het dienstcontract, de
verbintenis niet te hernieuwen, maar het ‘recht’ om het te allen tijde gezamenlijk te
verbreken, behoudens de practisch onbruikbare en ongebruikte civielrechtelijke actie
tot schadevergoeding. Er werd gesproken van een recht, neen van een plicht voor
den arbeider om een ‘onzedelijke’ verbintenis, d.i. een door hém onzedelijk geachte
verbintenis, ten allen tijde te schenden, wanneer hij de kans daartoe schoon achtte.
Er werd een ‘twee-

Onze Eeuw. Jaargang 3

24
beloften-leer’ uitgedacht, volgens welke de collectieve wil van de abstractie ‘arbeider’
den rechtsband van het dienstcontract jure zou verbreken. In één woord: men huldigde
een ander recht, een andere moraal, een andere rede zelfs, zoodra het ‘den arbeider’
gold; op niet zoo krasse en afstootende wijze maar toch in denzelfden geest als
mevrouw H o l s t het deed, toen zij met zooveel woorden zeide dat ‘de arbeider’ op
zijn hoofd behoort te staan als ‘de bourgeois’ op zijn voeten gaat - en dat eerst als
deze zijn beenen in de lucht steekt, gene onder de zijne vasten grond kan gevoelen.
Het adres der XX bracht een nasleep van andere adressen mee. Er waren er, die
alle motiveering eenvoudig weglieten, opdat ieder die om de eene of andere reden
iets tegen de strafwetsvoorstellen, of hun redactie, of een hunner onderdeelen, had
in te brengen, ze zou kunnen teekenen. Het hoofdbestuur der Liberale Unie bood
den afdeelingen een concept aan, dat, met zonderlinge haastigheid samengesteld,
een mengeling van bedenkelijke stellingen en gezonde waarheden in de overweging
der Staten-Generaal aanbeval. Een heel wat bekwamer publicist stelde blijkbaar het
adres van den Vrijzinnig-Democratischen Bond, hetwelk besloot met het verzoek
dat de Kamer mocht ‘verhoeden de noodlottige gevolgen, die uit de aanneming van
het wetsontwerp zouden voortvloeien.’ Maar overigens vroegen alle adressanten
verwerping zonder meer, of minstens uitstel, wat slechts naar den vorm van
verwerping zou verschild hebben.
De verwachting van sommigen dat de adresbeweging, die enkel stemmen van
liberalen, radicalen en socialisten verzamelde, zich zou ontwikkelen tot een beweging
van geheel het ‘anti-clericale’ volksdeel tegen de Kamermeerderheid en het zittende
Kabinet, werd volkomen teleurgesteld. Aan liberale zijde verhieven zich terstond
eenige invloedrijke en ruimen weerklank vindende stemmen. De Utrechtsche
hoogleeraren D e L o u t e r en Va n d e r W i j c k waarschuwden openlijk tegen
de schade, die het optreden van de liberalen tegen de voorstellen der Regeering in
de
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bestaande omstandigheden zoowel het land als den liberalen zelf zou berokkenen.
Enkele rechts-liberale dagbladen, naar welke geluisterd werd, bestreden de
adresbeweging en stelden de schromelijke overdrijving in het licht, waaraan men
zich bij de casuïstische en spitsvondige bestrijding der ontwerpen te buiten ging. Een
Amsterdamsch advocaat, mr. K o r t h a l s A l t e s , had inmiddels het initiatief tot
een liberale contra-beweging genomen en zoo ging men aan de linkerzijde nu ook
adressen aan het teekenen, die op aanneming, zij het in gewijzigden vorm, van de
wetsontwerpen aandrongen.
Vele namen prijkten onder laatstgenoemde petities, wier dragers afkeerig zijn van
betoogen en adressen en meenen dat inzonderheid in bewogen dagen de taak om
over wetten te beslissen onder zoo gering mogelijken drang moet worden overgelaten
aan de wetgevende macht. Men nam dus het eigenaardige verschijnsel waar, dat de
beweging tégen de wetsontwerpen een sterke beweging ervóór in het leven riep, die
daarom te meer indruk maakte, wijl zij niet van geestverwanten van het ministerie
uitging en dus aan ‘politieke’ verdenkingen niet blootstond, terwijl zij tevens bewees,
dat de felle oppositie, door eenige leidende dagbladen en politici van de linkerzijde
op touw gezet, tegen den geest van een deel der liberalen indruischte. Dat deel der
liberalen vooral, hetwelk in de politiek van den dag als oud-liberaal betiteld wordt,
maar dat thans, gelijk meer, zulk een enorme versterking vond onder de niet-politieke
liberalen, de duizenden mannen van zaken, handelslieden, industrieelen, ambtenaren,
militairen, onderwijsmannen, die bij geenerlei politieke organisatie aangesloten en
niet gewoon in het openbare leven veel van zich te laten merken, in critieke
tijdsomstandigheden of bij gewichtige verkiezingen soms zulke verrassende
uitkomsten helpen teweegbrengen.
De adres-beweging tegen de wetsontwerpen werd dus terstond, indien al niet
volkomen geneutraliseerd, van haar indringingsvermogen beroofd. Op de rechterzijde
en de Regeering was haar invloed gering. De contra-beweging maakte de vrees, dat
de Eerste Kamer - mochten in de Tweede de ontwerpen bij partijstemming worden
aangenomen

Onze Eeuw. Jaargang 3

26
- zich tegen de Regeering schrap zou zetten, vrijwel ijdel. De adressen zijn dan ook
ingediend - dat der Unie, in verband met de sedert door de Regeering aangebrachte
wijzigingen, heeft het niet eens zoo ver gebracht - en men heeft er niets meer van
vernomen. In het uitvoerige Kamerdebat werd er nauwelijks van gerept. Ik wil niet
zeggen, dat de aanstichters der adresbeweging later met hun actie een weinig verlegen
geweest zijn; maar zeker is het, dat de verdere loop der gebeurtenissen niet juist
gestrekt heeft om hun politieke wijsheid of maatschappelijk inzicht in het licht te
stellen.
De Memorie van Antwoord, welke de Kamer op 28 Maart bereikte, bracht eenige
verrassingen. De strafbepalingen tot bescherming der vrijheid van arbeid ondergingen
belangrijke redactie-wijzigingen, zóó bevredigend dat de Tweede Kamer er ten slotte
eenparig, met uitzondering der sociaaldemocratische leden, haar goedkeuring aan
hechtte. Aan de opportuniteits-bedenkingen tegen de spoorweg-artikelen werd
tegemoet gekomen door de toezegging van een algemeenen maatregel van bestuur,
welke een regeling van de rechtsverhoudingen van het spoorwegpersoneel door
invoering van scheidsrechterlijke uitspraak ter zake van opgelegde straffen,
groepenvertegenwoordiging tot het uitbrengen van klachten en grieven, binnen
weinige maanden in het uitzicht stelde en zelfs de loonregeling van dat personeel
voor de toekomst aan de goedkeuring en, bij verschil van gevoelen, aan de vaststelling
der Regeering onderwierp. Het was duidelijk dat het ministerie zich van de
bereidwilligheid der spoorwegdirecties om zich aan de bepalingen van dezen
maatregel te onderwerpen van te voren verzekerd had; immers gelet op de termen
der Spoorwegwet en spoorwegovereenkomsten scheen althans een deel van den
maatregel in rechte niet onaanvechtbaar en tot de taak der enquête-commissie zal
het zeer zeker behooren een wetswijziging te ontwerpen welke den al te lossen legalen
grondslag van den algemeenen maatregel steviger bevestigt. Afgescheiden daarvan,
staat het voor mij vast dat met de ingrijpende, immers beslissende bemoeiing met
de loonregeling, welke zij op zich heeft
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genomen, de Regeering, die voor de financieele gestie en uitkomsten van het bedrijf
geenerlei aansprakelijkheid draagt, zich begeven heeft op een haar vreemd terrein
en dat het enkel van den takt, waarmede zij en de spoorwegdirecties wederzijds hun
aanrakingen op dat gebied zullen doen geschieden, afhangt of van haar bemoeiingen
wenschelijke verbeteringen in de loonen dan wel moeielijkheden en botsingen het
gevolg zullen zijn.
De aldus gebleken ernstige wil van de Regeering om aan de bezwaren van velen
tegen haar plannen tegemoet te komen en haar bereidwilligheid om in de ruimste
mate het gemeen overleg te plegen, waarvan voor een goeden gang der parlementaire
machine zoo uitnemend veel afhangt, brachten een merkbare ontspanning teweeg.
Met meerdere of mindere gratie draaiden de opposanten bij; ja, het scheen zelfs of
de kleine groep der vrijzinnig-democraten - die, merkwaardig verschijnsel, midden
in de stakingsdagen bij een tusschentijdsche verkiezing te Alkmaar een van haar
negen Kamerzetels aan de rechts-liberalen verloor - haar verzet zou laten varen.
Evenwel, dit viel ten slottetegen; na eenige dagen wankelens in het Kamerdebat, viel
op den dag der stemming de vrijzinnig-democratische groep naar de zijde der
sociaal-democraten om; alle anderen (81 tegen 14) stemden vóór de
strafwetsvoorstellen der Regeering in hun geheel.
Ik ga het zesdaagsche Kamerdebat voorbij, om van des lezers aandacht niet te veel
te vergen. De voornaamste plaatsen hebben daarin mr. T r o e l s t r a en dr. K u y p e r
ingenomen. De sociaal-democratische leider heeft een geweldig volhardingsvermogen
en veelmaals een schitterende welsprekendheid tentoongespreid; maar reeds op den
derden dag van het debat werd zijn positie aanmerkelijk verzwakt door de
stakings-proclamatie van het Comité van Verweer. Eensklaps bleek ten scherpste,
dat er aan de eenheid der arbeidersbeweging in en buiten de Kamer schier alles
ontbrak; dat de eene leider afkeurde wat de andere met alle macht te voorschijn
poogde te roepen; dat de vroeger gedane voorspellingen volkomen ijdel waren, daar
in de praktijk
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de greep der leiders op de massa faalde; ja dat deze den moed misten of althans niet
aan den dag legden om de massa terug te houden van hetgeen door henzelf smalend
een ‘anarchistisch avontuur’ was gescholden. Nu de massa gesproken had, was haar
woord voor de ‘leiders’ recht en gezag beide. En zoo werden zij in de Kamer
aangehoord met een soort van deelnemende belangstelling, als redenaars van wie
men wist dat ze niet vrij waren in zeggen en doen en van wie men benieuwd was de
kunststukjes te aanschouwen, waardoor ze zich op de politieke beenen zouden kunnen
houden.
Dr. K u y p e r 's positie daarentegen werd sterker met den dag. Reeds uit den aard
der omstandigheden stond hij krachtig in het parlement als hoofd van een ministerie,
dat het overheidsgezag wenschte te handhaven tegen revolutionaire aanslagen en
onduldbare pressie van extra-constitutioneele comités. Schitterend heeft hij van die
stelling partij weten te trekken; daarop werd in het debat altijd weer door hem de
gansche verdediging geconcentreerd. Maar daarnaast droeg tot de onaantastbaarheid
van het ministerie niet weinig bij, dat het door den zonder voorbehoud verzekerden
bijstand van alle groepen der rechterzijde, zeker was van de overwinning; dat van
de liberalen eerst de kleinste, vervolgens de grootere groep zich bereid verklaarde
als vrucht der onderhandelingen het verlangde toe te staan; en eindelijk, dat meer
dan het indrukwekkende totaal der intimideerende argumenten, van welker gebruik
de premier zich gewoonlijk (ook nu) niet afkeerig betoont, het roekelooze besluit
van het ‘Comité van Verweer’ kwam bewijzen, dat plotseling zich stellende
machtsvragen niet opgelost worden met tempering en toegevendheid.
***
Zoo sterk als dr. K u y p e r in de Kamer stond, zoo sterk staat hij nu in het land.
De omstandigheden zijn het ministerie ditmaal, voor het eerst sedert zijn optreden,
uitermate gunstig geweest. Reeds bijna geheel vergeten is de gouvernementeele fout
van 31 Januari en over breede kringen van kiezers breidt zich de meening uit, - ik
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geloof niet dat zij in haar uitsluiting juist is - dat in tijden als nu achter ons liggen,
men het van een man als K u y p e r toch maar hebben moet. De premier is opgetreden
als verpersoonlijking van het gezag en als zoodanig heeft hij geïmponeerd. Men heeft
hem hard, koud, ‘reactionair’ gevonden; maar er was niemand die aan lachen dacht.
De conservatieve elementen van de rechterzijde hebben met voldoening geconstateerd
dat dr. K u y p e r , democratisch als hij zich bijwijlen mocht toonen, niet in beginsel
maar ook in praktijk voor alles anti-revolutionair is gebleven; van hen is bijzondere
krachtsinspanning niet geëischt, zij hebben alles veilig aan den premier kunnen
overlaten. De band tusschen de verschillende groepen der rechterzijde - reeds nauwer
toegehaald door mr. L o h m a n 's begrootingsrede, waarin de premier zoo warm tegen
S t a a l m a n verdedigd werd - die band is versterkt en zal het nog meer worden, nu
de fusie tusschen vrij-antirevolutionairen en christelijk-historischen (op 25 Mei te
Amsterdam beklonken) de prikkelbaarheid der Roomschen aanmerkelijk zal doen
afnemen.
Dr. K u y p e r heeft in de Eerste Kamer een gelegenheidsklacht laten hooren over
den kostbaren tijd, dien de werkstakingen aan de voorbereiding der ‘sociale’ plannen
van het kabinet hadden ontroofd. Intusschen zijn thans gansche lijsten van wetten,
ook op sociaal gebied, als zeer aanstaande aangekondigd en 1905 zal heel wat werk
onafgedaan vinden. Dat is almeê geen kwaad ding voor de stembuscampagne der
rechterzijde.
Haar zullen voorshands bovendien vele stemmen ten goede komen van
conservatieve kiezers zonder politieke kleur, die veelal gewoon waren den liberalen
candidaat te steunen. De liberale adresbeweging tegen de strafwetten heeft bij hen
wrevel gewekt. Meer dan ten bate van de rechts-liberalen - al hebben deze voor een
niet gering deel aan de gebeurtenissen van het voorjaar de herovering van den
Alkmaarschen zetel op de vrijzinnigdemocraten te danken - zal die wrevel strekken
ter ver-
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sterking van de nieuwe christelijk-historische groep der heeren L o h m a n en D e
Vi s s e r .
Links is een meerdere toenadering tusschen de ‘oudliberalen’ en de Unie niet
onmogelijk te achten. Reeds stonden zij vereend bij de eindstemming over de
stakingswetten, terwijl de vrijzinnig-democraten met de socialisten tegenstemden.
Er zijn nog storende factoren en beletselen genoeg tegen zulk eene toenadering, maar
in de Kamer zelve staat zij er niet ongunstig voor en dat is een voornaam ding. De
invloed van degenen, die naar hereeniging van Lib. Unie en Vrijz.-Dem. Bond streven,
is door de adresbeweging en haar verloop niet versterkt.
In de gunst van het kiezerspubliek zijn, voorzoover men kan nagaan, de
vrijzinnig-democraten niet gerezen. Prof. T r e u b heeft onlangs te Amsterdam gezegd,
dat de geschiedenis der Nederlandsche arbeidersbeweging in de laatste maanden de
noodzakelijkheid van het doordringen der vrijzinnig-democratische beginselen
bewijst. Gedurende de staking, betoogde hij zeer terecht, heeft de Sociaal-Dem.
Arbeiders-Partij getoond niet de partij te zijn, aan wie een belangrijke invloed op
de maatschappelijke ontwikkeling kan worden toevertrouwd. Deze uitspraak zou de
aankondiging kunnen zijn van een verandering in 's Bonds taktiek, met de bedoeling
om minder heerenpartij en meer arbeiderspartij te worden en aldus niet vooral, gelijk
tot nu toe het streven scheen, aanhangers onder de naar radicalisme neigende leden
der liberale partij te recruteeren, maar de politieke leiding der arbeiders aan de
sociaal-democraten te onttrekken. Of de andere leiders van den Bond dien kant uit
willen, staat te bezien; of de Bond er veel succes mee zou hebben, evenzeer. Echter,
dat een zoodanige frontverandering, die den Vrijzinnig-Dem. Bond tot een
‘arbeiderspartij’ onder leiding van wetenschappelijk ontwikkelde en van hun
verantwoordelijkheid bewuste mannen zou maken, den liberalen, die geen
‘arbeiderspartij’ zijn of wenschen te worden, slechts welkom zou kunnen wezen,
staat voor mij vast.
En de sociaal-democraten? Ik weet het niet. Zij hebben
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ongetwijfeld van de, hun van halve geestverwanten zoo overvloedig toestroomende,
sympathie een deel verbeurd. Ook van die der arbeiders; de christelijke
werkliedenvereenigingen staan tegenover hen vijandiger dan ooit en bitter ontgoocheld
wenden zich vele anderen, die reeds tot hen begonnen over te gaan, van de
parlementairen af. Niettemin biedt het gebeurde den sociaal-democraten prachtig
agitatie-materiaal, dat vooral gebruikt zal worden tot een verlevendiging van den
strijd voor het algemeen kiesrecht. Dit zal, naar het schijnt, hun leuze worden voor
1905.
Eenige woorden nog over de economische gevolgen der crisis; haar invloed in de
eerste plaats op de te verwachten wetgeving.
Het verwijt, in de Duitsche pers der laatste maanden meermalen geuit, dat
Nederland zoo achterlijk is op het gebied der sociale wetgeving en dat daarin vooral
de verklaring der uitbarsting moet worden gezocht, is alleszins geschikt om op een
man als dr. K u y p e r diepen indruk te maken. Het is dus zeker niet waar, voor
zooveel hem betreft, dat de werkstaking een stilstand in de sociale wetgeving zal
teweeg brengen. Veeleer zal het ministerie zich daarmede haasten, en tegelijkertijd
door middel van de tariefsherziening over dat groote struikelblok: de financiën, zien
heen te komen. Dat het Duitsche arbeiders-verzekeringssysteem Dr. K u y p e r als
een ideaal voor oogen staat, meen ik wel te mogen veronderstellen, en vooral nu de
bandeloosheid en het gemis van gemeenschapsgevoel, die in vele arbeiderskringen
heerschen, weder pas zoo scherp aan den dag zijn gekomen, heeft een regeling op
arbeidsgebied naar Duitsch model, van boven af, autoritair, ten onzent in kans
gewonnen.
Geld zal ook kosten de herziening van de Militiewet, welke in het uitzicht schijnt
ten einde te voorkomen, dat in 't vervolg in geval van nood plotseling gevraagd zal
worden om ‘krijgsvolk dat er niet was.’ Versterking van sommige garnizoenen zal
niet uitblijven; hoofd- en hofstad
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waren op 31 Januari van troepen nagenoeg ontbloot en men is daarvan in
regeeringskringen geducht ontsteld. Wel hebben de met spoed opgeroepen lichtingen
uitnemende diensten verricht; het werk dat van hen geëischt werd afgekund en verricht
met een opgewektheid, welke het ongegronde, althans sterk overdrevene, aangetoond
heeft der van socialistische zijde kunstmatig aangewakkerde vrees voor een geest
van verzet en ontevredenheid, die de miliciens tot dienstweigering op groote schaal
zou kunnen bewegen. Toch zal, ducht ik, van de gelegenheid gebruik gemaakt worden
om de militaire lasten eenigszins te verzwaren en de noodzakelijkheid van zulke
verzwaring zal aangedrongen worden met zulke argumenten, dat het den Kamers
niet gemakkelijk zal vallen haar goedkeuring eraan te onthouden.
Dat de staking ons staatsexploitatie van spoorwegen op den hals zal halen, geloof
ik niet. Het is mogelijk dat de enquête-commissie, waarin vrijzinnig-democratische
wenschen zich vrij en in ruime mate zullen kunnen doen gelden, haar zal aanprijzen;
maar het is niet minder waarschijnlijk dat het Kabinet dien aandrang zal weerstaan.
Een sterk ingrijpen van de Regeering in de arbeidsverhoudingen op spoorweggebied
zal de commissie zeker verlangen; reeds voldeed de Regeering daaraan trouwens bij
voorbaat door de afkondiging van den algemeenen maatregel.
Op de wetgeving der naaste toekomst zal dus, geloof ik, de groote werkstaking
een buitengewonen invloed niet oefenen. Behalve op het ‘algemeen kiesrecht’. De
bereidwilligheid der burgerij om tot grondwetsherziening en algemeen kiesrecht
mede te werken, is er zeker in de laatste maanden niet op vooruitgegaan. Nu men
eensklaps zeer scherp gezien heeft, hoe gering onder de arbeiders het besef ontwikkeld
is, dat ook zij, niet minder dan andere burgers, de belangen van het
gemeenschappelijke vaderland te behartigen hebben, en hoe iedere ontwikkeling van
dat besef door de socialistische leiders met geweld wordt tegengehouden, is een
uitbreiding van kiesrecht, die juist de gelederen der arbeiders-kiezers met behoeftige
en onbeschaafde elementen zou versterken, voorloopig zeer onwaar-
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schijnlijk te achten. Verwacht mag veeleer worden, dat zij die zich desnoods door
de kiesrecht-uitbreiders op sleeptouw zouden hebben laten nemen ‘om ervan af te
zijn’, thans, mét de bezwaren tegen uitbreiding, ernstiger de overweging zullen laten
gelden, dat de bestaande, eerst zeven jaren oude, Kieswet aan een behoorlijke
behartiging der arbeidersbelangen door het parlement in geenen deele in den weg
staat en dat een ernstige begeerte van ‘het volk achter de kiezers’ om het stembiljet
machtig te worden, zich te onzent niet openbaart.
Over den invloed der jongste gebeurtenissen op de ontwikkeling der Nederlandsche
vakbeweging zouden vele bladzijden te schrijven zijn. Aan waardeering van die
beweging en van de vruchten die zij dragen kàn, ontbreekt het in Nederland niet;
noch in politieke kringen - het Kamerdebat over de stakingswetten bewees het
ruimschoots - noch onder verlichte werkgevers. De staking heeft aangetoond hoe
achterlijk die beweging hier nog is; hoe zij voor een groot deel door slechte
hartstochten wordt beheerscht, een ware prooi is van politieke leiders, die haar
beurtelings met ‘klassenstrijd’ en ‘solidariteit’ uit haar baan brengen of zich als
werktuigen aan haar overgeven juist op de oogenblikken, dat zij haar verstand geheel
is kwijt geraakt. Het is wel merkwaardig dat de vereeniging die te onzent als een
voorbeeld van vakorganisatie geldt, de Algemeene Nederlandsche
Diamantbewerkers-Bond, zich tegen het uitschrijven der noodlottige staking van 6
April met kracht verzette, totdat ook hij, door zijn belofte zich gebonden achtend,
meeging. De zoogenaamde neutrale vakbeweging echter, vooral te Amsterdam
bloeiend, is over 't geheel een kweekplaats van anarchisme en socialisme; met name
de sociaal-democratie heeft aan haar zooveel te danken en verwacht van haar zooveel
voor zich, dat een verwoede oppositie in de S.D.A.P. zich uitte, toen de heer P.L.
Ta k het voor de vakbeweging niet anders dan heilzame denkbeeld aanbeval, dat
zijn partij als zoodanig zich aan alle rechtstreeksche bemoeiing met haar zou
onttrekken. Het heet nu, dat de S.D.A.P. zich vooral zal
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gaan toeleggen op de bestrijding van het anarchisme in de vakbeweging, d.w.z. haar
nog meer aan politieke doeleinden dienstbaar maken dan zij reeds was. Vele
vakvereenigingen echter vertrouwen de sociaal-democraten, met reden, niet, maar
weten zich toch niet buiten de politiek te houden; merkwaardig is in dit opzicht het
besluit, dat het Nationaal Arbeids-Secretariaat in zijn jaarlijksche vergadering van
Mei jl., weliswaar met een vrij sterke minderheid van tegenstemmers, nam om met
kracht aan de anti-militaristische beweging deel te nemen. Het ziet er dus nog niet
hoopvol uit. Want hoe kan van de werkgevers onderhandelen en overeenkomsten
sluiten op voet van gelijkheid (zonder éénig wederzijdsch vertrouwen een
onmogelijkheid) verlangd worden, zoolang de vakvereenigingen hoofdzakelijk
politieke lichamen blijven, die klassenstrijd, en voor alles strijd tegen ‘den patroon’,
boven aan hun program hebben staan?
De ‘christelijke’ werkliedenvereenigingen zijn vast blijven staan in den maalstroom,
maar van heel veel beteekenis of omvang schijnen zij niet te zijn. En dat juist in de
actie om ze sterker en talrijker te maken, welke op de staking gevolgd is, de politieke
mannen der rechterzijde zulk een groote rol spelen, stemt niet tot gerustheid ook
voor haar toekomstige ontwikkeling. Wel moet erkend worden dat men in haar
midden meer weerstandsvermogen en wil om de vereeniging vooral aan de
economische belangen der leden dienstbaar te maken aantreft, dan in de ‘neutrale’.
Mochten die goede eigenschappen ook op de niet-‘christelijke’ werklieden haar
werking doen gelden, dan zou een toenemende bloei der christelijke
arbeidersvereenigingen uit nationaal oogpunt gewis niet te betreuren zijn. Zij zouden
dan een tegenwicht vormen tegen de ‘neutrale’; een wering, onder de arbeiders zelven,
tegen revolutionaire stroomingen. Indien men maar in het oog houdt, dat het einddoel
waarop moet worden aangestuurd, het vereenigen van alle arbeiders in hetzelfde vak
of vakonderdeel is; en dat de schotten dus ten slotte moeten verplaatst worden en
geen afscheiding vormen tusschen
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calvinistische en roomsche en liberale en socialistische arbeiders in eenzelfde vak,
maar tusschen de arbeiders in het eene vak en die in het andere.
Treurige, hoewel niet onverdiende gevolgen hebben de stakingen en woelingen
gehad voor de arbeiders in de havenbedrijven te Amsterdam, die, schoon onder te
rumoerige en te weinig taktvolle leiding, toch aardig op weg waren om de goede
vruchten van organisatie en gemeenschappelijk onderhandelen geregeld te genieten.
Zij hebben, ook al verblind door de valsche machtsschittering van 31 Januari, het
onderste uit de kan willen hebben en het den werkgevers door een voortdurend
wisselende formuleering van eischen en een bestendigd krakeel zóó onmogelijk
gemaakt, dat deze ten einde raad hun toevlucht hebben genomen tot het paardemiddel,
lock-out genaamd. Wat de in het gewone leven bestaande gemeenschappelijke
belangen der werkgevers in het havenbedrijf niet hebben kunnen bewerken, bracht
eindelijk de doordrijverij der arbeiders, die een arbeidsmonopolie van georganiseerden
tegenover niet-georganiseerden met alle macht wilden vestigen, tot stand. De
werkgevers lieten gezamenlijk de zaken stilstaan en de voorwaarden, waarop de
arbeiders na korten tijd gedwongen werden het werk te hervatten, zijn, niet financieel
maar sociaal-economisch, voor hen zóóveel minder gunstig, dat men de organisaties
in de eerste jaren zich nu weer erop zal zien toeleggen den status quo ante te
herkrijgen. Dat is een harde les, die niet alleen leert dat overvragen schaadt, maar
vooral dat iedere beweging die zich ten doel stelt in zekere bedrijven een toestand
te scheppen, welke met de werkelijkheid in strijd is, mislukken moet.
Slechts als deze les baat, zullen de arbeiders ook allengs uit de begripsverwarring
geraken, welke het gebruik van termen als ‘onderkruiper’, ‘recht van werkstaking’,
‘onbelemmerd vereenigingsrecht’ en dgl. veroorzaakt en doet voortduren. Een
begripsverwarring, waarop in de verwoede actie tegen de stakingswetten ten hevigste
is gespeculeerd. Opgeld deden de jammerlijkste voorstellingen omtrent de gevolgen,
die de strafwetswijziging, welke de bescherming van
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persoon, gezin en vrijheid van beweging van tot voortwerken gezinden beoogden,
zouden meebrengen ten nadeele van het ‘vereenigingsrecht.’ Het scheen wel, alsof
dat recht waardeloos zou worden gemaakt, indien het niet met alle middelen die het
zijn dragers geliefde te gebruiken, zelfs tegen de belangen van een iegelijk in, kon
worden doorgezet. Nauwelijks was de wet erdoor, of de vrijmoedige erkenning
volgde, dat zij heusch zoo erg niet was. Neen, dat is zoo; zij legt slechts eenige
matiging op in de keuze der middelen om de organiseering der arbeiders te bevorderen.
Geen enkel ‘recht’ heeft zij aangetast; men ziet dat zeer wel in.
Zoo zijn er in de nabetrachtingen van hen, die in de stakingsgeschiedenis aan
arbeiderskant een belangrijke rol hebben gespeeld, dus ook wel uitingen die min of
meer hoopvol stemmen. Bijna allen erkennen - wij zagen het - de enorme
machtsoverschatting, die hun zonder uitzondering zulke parten heeft gespeeld. Velen
zien in, dat de vakbeweging aan bekwame en aan onbaatzuchtige leiding bovenal
behoefte heeft en dat zij die miste. Ook het gevoel van de verantwoordelijkheid der
leiders is bij het zien van de aangerichte schade en veroorzaakte ellende in honderden
gezinnen, eenigermate versterkt. Van meerderen eerbied voor het gezag òf van de
wet òf van de overheid neemt men bij hen, helaas, nog weinig waar; slechts mag
men aannemen, dat het stellige feit, dat de wet gehandhaafd is en het gezag der
overheid zich heeft doen gelden, ontzag zal hebben ingeboezemd. Voorloopig moet
men daarmee zich tevreden stellen; de hoop op een gunstige moreele nawerking is
niet buitengesloten.
Zou het waar zijn, wat thans het sociaal-democratische partij-orgaan ons dag aan
dag vertelt, dat het overheerschende gevoel in de harten van de massa der arbeiders
die bij de staking betrokken waren, verbittering is en wrok en haat tegen de
‘heerschende klassen’? Er zal wel voor gezorgd worden, dat deze gevoelens niet
worden uitgedoofd; maar toch betwijfel ik of zij door het gebeurde zoozeer zijn
aangewakkerd, als men ons wil doen gelooven. Bloed heeft niet gevloeid uitgezonderd in enkele ge-
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vallen, die geheel het karakter van noodlottige toevalligheden droegen. De overheid
is krachtig opgetreden, beleidvol en zonder provocatie of noodelooze kwelling, maar
ook zonder den preektoon, de democratische affectatie en het gevoeligheids-vertoon,
dat meer dan iets anders geschikt is om onder de arbeiders wantrouwen te wekken
in de oprechtheid van bedoelingen.
Verslagenheid en ook wel verbittering is gewekt bij de vele ontslagenen uit den
dienst der spoorwegmaatschappijen. Ik meen, dat de directies niet anders konden
handelen dan zij deden; een zuivering was volstrekt noodig ten einde met eenige
zekerheid te kunnen rekenen op de in dat bedrijf meer dan ergens noodige
betrouwbaarheid en standvastigheid van het personeel. Een onvermijdelijk doch
schrikkelijk gevolg: nood en ellende van honderden gezinnen, ware ‘slachtoffers’
der staking, heeft wrok gezet, dit valt niet te miskennen; maar naast de socialisten
en enkele vakvereenigingen hebben aanstonds velen uit de burgerij, gelukkig tijdig
weerhouden van de neiging om opnieuw aan het ‘petitioneeren’ te gaan, de handen
ineengeslagen om hulp te bieden. Tegelijkertijd heeft zich een gestrenge afkeuring
van het ergerlijk bedrijf van een aantal patroons, die door ontslag hun tot militiedienst
opgeroepen werklieden tot slachtoffers maakten van de vervulling van een eersten
burgerplicht, geopenbaard in een beweging om de werkeloos geworden miliciens
den moeilijksten tijd te helpen doorkomen en opnieuw aan een betrekking te helpen.
Wie zal voor het tijdvak Januari-April 1903 de rekening van schade en profijt
opmaken? Ik weet niet of iemand daartoe bevoegd of bekwaam is; mijzelven acht
ik het niet. De lezer beoordeele of mijn rangschikking van de feiten de waarheid
nabij komt. Of de bescheiden conclusies die ik trok, gerechtvaardigd zijn, leert de
toekomst.
Mei 1903.
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Het werk van Generaal Christiaan de Wet over den Oorlog1)
Door L.W.J.K. Thomson.
Toen Dr. W. v a n E v e r d i n g e n zijne onderhoudend geschreven oorlogsverhalen,
eerst in ‘de Soldatenkrant’ gepubliceerd, in boekvorm uitgaf verzocht hij Dr. H.J.
K i e w i e t d e J o n g e om een inleidend woord.
In die weinige regelen vinden wij zoo juist een maatstaf, aan te leggen waar het
geldt studiën over dezen rampzaligen krijg te beoordeelen.
Dat boek was een persoonlijk boek, uit enkelen hartstocht geworden, een hartstocht
onbedwingbaar, schoon de schrijver er van doordrongen was, ‘dat het vak dat hij
beoefent, de geschiedenis, voor alles zelfbedwang en zelfverloochening eischt; ook
dat van dezen oorlog nog geen zuivere geschiedenis kan worden geschreven’...
En dit boek?
Ook dit is persoonlijk, ook dit - voor een deel zeker - door hartstocht geworden.
Een geschiedenis van den oorlog kan het dan ook evenmin geven.
Wel zal, naast vele andere bronnen, dit veelszins merk-

1) De strijd tussschen Boer en Brit. De herinnering van den Boeren-Generaal C.R. de Wet.
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waardige geschrift een der beste bouwstoffen vormen, waaruit eenmaal de
geschiedenis van den strijd zal kunnen worden opgetrokken. Eene waarde, die het
grootendeels ontleent aan de persoonlijkheid van den held, die hier zijne ‘herinnering’
geeft.
‘...en ce qui concerne le rôle du général en chef, la guerre est un art, bien plutôt
qu'une science; on naît grand capitaine, on ne le devient pas’. Aldus G a s t o n M o c h
in zijn ‘l'Armée d'une Démocratie.’ En elders in dat verdienstelijk werk: ‘...Ainsi,
les qualités nécessaires à un général en chef sont des qualités personelles, bien plus
que des qualités acquises par une longue pratique des commandements inférieurs.
On ne forme pas un grand général: il se révèle, à l'occasion.’
Indien de laatste Zuid-Afrikaansche oorlog iets met onbetwistbare juistheid heeft
in het licht gesteld, dan is het de waarheid van dit oordeel.
Hiermede moesten we aanvangen, waar het geldt een werk te beoordeelen, dat
geschreven werd door den grooten Boeren-generaal. Vooral ook daarom, wijl in onze
Europeesche Staten met hunne aparte legerbegrippen - die uiteraard, waar het speciale
vakgeleerdheid heet te gelden, ook op het volk overgaan - de waarheid van
bovenbedoelde uitspraak dikwerf moeielijk wordt aanvaard.
Dat is heel begrijpelijk. De militaire hierarchie toch is vijandig aan zulke uitspraken,
en zonder die hierarchie is geen Europeesche legerorganisatie denkbaar. Langzaam,
voet voor voet, worden de sporten, die naar de hooge militaire functiën voeren,
opgeklauterd - heel langzaam en aarzelend, zonder dat éen enkele kan worden
overgeslagen en ieder klampt zich vast aan de stijlen, rusteloos naar boven ziend of
niet een plaatsje ginds ledig komt, dat aan de onafgebroken rij toestaat een enkele
tree te verzetten. En die dan eenmaal hoog boven gekomen zijn door leeftijd en
vredesverdiensten, zij zullen de aanvoerders wezen, die in een oorlog de beslissing
moeten bijbrengen. Enkelen, vlak onder hen, komen mogelijk in de gelegenheid om
mede te dingen, maar de kans, dat bij de gevolgde legerstelsels
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inderdaad de allerhoogste bevelen zullen uitvaardigen zij, die het best den troep
zouden kunnen leiden, die kans is slechts buitengemeen gering. Zelfs een F r e d e r i k
d e G r o o t e en een N a p o l e o n hebben - zoo wij weten - beiden maar eenmaal
op bijzondere wijze in hun beroepsleger de ancienniteitsvolgorde vermogen te breken:
eerstgenoemde door de benoeming van den bekenden ruiteraanvoerder S e y d l i t z
tot luitenant-generaal (1759), de laatste door den 27jarigen majoor C h a r l e s S t .
C r o i x tot generaal-veldmaarschalk aan te stellen (1809). Deze vond reeds het jaar
daarop den dood op het slagveld.
Bij hernieuwing werd op het Afrikaansche veld bewezen, welke voordeelen kunnen
toevallen, indien bij een weermacht alle talenten en groote karakters kunnen
concurreeren om leidsmannen der massa's te worden.
Bij hernieuwing; immers de geschiedenis had in deze zoolang reeds gesproken,
hoezeer wat zij leert ook veelvuldig is miskend. Wel leven de namen van groote
strategen, die hun vaderland ten zegen waren naast die van anderen hoogstaand op
gebied van kunst en wetenschap, voort - edoch, miskend zijn dikwerf de
omstandigheden, waaronder zij zich vormden, beter: die hen te voorschijn brachten.
Telt men niet onder de vrijwilligers van 1791 en '92 mannen, die nimmer te voren
een geweer in handen hadden, B r u n e , een typograaf; C a m b r o n n e ,
handelsbediende; D u r o c , student; G o u v i o n -S a i n t -C y r , schilder; L a n n e s ,
den zoon van een stalknecht, die bij een verver in de leer was; Va n d a m m e ,
E x e l m a n s ,J o u b e r t ,D a u m e s n i l ,J u n o t ,S é b a s t i a n i ,enzooveleanderen?
Werd niet de planter Wa s h i n g t o n in 1775 tot opperbevelhebber in den
Vrijheidsoorlog tegen Engeland benoemd?
Was het niet C r o m w e l l , een bierbrouwer, die bij de Engelsche omwenteling
zich als aanvoerder beroemd maakte, gesteund door de studenten I r e t o n en
L a m b e r t , den slachter H a r r i s s o n , den zijdekoopman H a r v e y ?
Of S h e r i d a n en S t u a r t , die in den Amerikaanschen
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Secessie-oorlog met hunne militie-cavalerie de beoefenaars der krijgskunst in
bewondering zetten?
En deed niet de Fransche Revolutie eene reeks bevelhebbers noemen, die nimmer
te voren er aan gedacht hadden, in het leger beroemd te zullen worden? M o r e a u
was advocaat in Bretagne; M o u t o n - later Graaf L o b a u - apothekersjongen;
H o c h e , oud-sergeant van de Garde française; A u g e r e a u , oud-soldaat, zoon van
een huisknecht; B e r n a d o t t e , sergeant-majoor in 1789, later koning van Zweden;
D e c a e n , herbergier; M u r a t , de groote ruiteraanvoerder en latere koning van
Napels, die in de rechten had gestudeerd, en als onderofficier bij de cavalerie
gecasseerd was wegens insubordinatie; N e y ; O u d i n o t , oud-sergeant; S o u l t ,
boerenzoon, soldaat der infanterie; S u c h e t koopman; V i c t o r , oud-kanonnier.
Een rij, die nog met tal van beroemde generaals: G é r a r d , L a h a r p e , M i l h a u d ,
S o u h a m , M a r c e a u , J o u r d a n , is aan te vullen. Eindelijk de grootste van allen
N a p o l e o n , die als jong officier driemaal wegens insubordinatie was gestraft.
G a m b e t t a en d e F r e y c i n e t , beiden burgers, hielden met hun nauw gekende
talenten op het gebied der legerorganisatie in 1870 Frankrijk's eer hoog tegenover
M o l t k e en F r i e d r i c h K a r l . Van de organisatoren C a r n o t en D u b o i s
C r a n c é getuigt B l e i b t r e u , dat ze ‘sonst beide in einem stehenden Heere als
Hauptleute verschimmelt wären’1).
Waar het Engelsche beroepsleger in dezen strijd, die meer dan 2½ jaar onafgebroken
gevoerd werd slechts weinig mannen weet te noemen, die buitengewone
veldheerstalenten konden toonen, leverde de Boeren-weermacht een d e l a R e y ,
een H e r z o g , een S m u t s , een K r i t z i n g e r , een B e n V i l j o e n , een B e y e r s ,
een L o u i s B o t h a , een d e We t , wier namen over de gansche wereld als die der
groote vrijheidshelden en groote veldoversten worden gekend. Niet algemeen echter,
althans niet algemeen in een leger. Immers,

1) K a r l B l e i b t r e u , zur Geschichte der Taktik und Strategie; verder van denzelfden
schrijver: Der Zar Befreier; Nicht stehendes Heer, sondern Volkswehr van B e b e l ; en het
reeds genoemde l'Armée d'une Démocratie.
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in ons zit - en heel begrijpelijk - de zucht om min te denken over het ‘amateur’-schap,
te veel het valsche begrip, dat het generaal-zijn, het werkelijke beroep van
oorlogs-generaal, net als eene gewone technische vaardigheid kan worden geleerd!
Noode erkennen wij daarom, uit onbewust gevoel van zelfbehoud, de groote
verdiensten van die ongeschoolde Boeren-aanvoerders en is in ons het streven
nawijsbaar om in Britsche minderwaardigheid slechts de reden te willen zien voor
veldheerstalenten bij hunne tegenstanders.
Nog wordt minachtend gesmaald over eene zoogenaamde Boerentactiek uitvloeisel van gezond denken, en keuren behoudsmannen heftig af de pogingen van
sommigen om de lessen, die zij meenen dat de Boeren-oorlog schonk, te doen ingang
vinden. Scherp is de tegenstand, dien men ondervindt, indien men het waagt te
verkondigen, dat de soldaat-automaat, het willooze instrument de carnage, het zal
moeten afleggen tegen den zelfstandigen strijder. Al te zeer nog leeft in ons de
bewustheid, in een lang tijdperk van vrede ontstaan en door het militaire leven, door
verhoudingen en voorschriften opgekweekt, dat zelfstandigheid en krijgstucht
heterogene begrippen zijn. Ik meen dan het wezen van zelfstandigheid, niet den naam;
deze is - zoo min als die van initiatief - in het militair woordenboek een onbekende.
Het wezen echter is thans nog inderdaad onbestaanbaar.
Zoo laat het zich verklaren, welke geringe waarde wij, militairen in het algemeen,
hechten aan hetgeen de Boeren bedreven. Een enkel vochtig woord over
stamgenooten, daartoe bepaalt zich de belangstelling gemeenlijk. Diepe
wetenschappelijke ernst om de lessen van ginds bij de organisatie van ons
weervermogen aan te passen, die ontbreekt meestal. Met groote woorden over de
tuchteloosheid der Boeren, de gansch andere terreinomstandigheden en zooals gezegd
niet het minst de beweerde onkunde der Engelschen, daarmede overstemt men de
critiek op hetgeen is en anders zou behooren te worden. En toch! van hoe
onberekenbare waarde is de studie der psyche van dezen oorlog voor onze toekomstige

Onze Eeuw. Jaargang 3

43
legervorming, voor het afbakenen der lijn waarlangs wij ons land weerbaar zullen
moeten maken.
In den Boeren-krijg zien wij de krijgskunst toegepast door denkende wezens, wier
hersenen niet beklemd waren tusschen paragrafen van reglementen en voorschriften
van militaire traditiën en etiquette.
Daarom moet er voor den beroepsmilitair, den toekomstigen aanvoerder, uit dezen
oorlog veel te leeren vallen.
En wanneer men kennis draagt van hetgeen bekwame Engelsche pennen daarover
hebben weten mede te deelen, als men de resultaten naspeurt, nu reeds in Lord
R o b e r t s ' concept-reglementen belichaamd, dan ziet men hoeveel nieuws inderdaad
deze oorlog heeft gebracht.
Jammer, dat D e We t niet militair-wetenschappelijker geweest is. Wel vormt dat
boek een hoogstbelangrijke schakel in het geschiedverhaal, dat eenmaal van den
strijd zal worden nedergeschreven, wel komen er gegevens in voor van niet geringe
beteekenis1), maar wat wij er in missen, dat is eene reeks conclusiën, eene uiteenzetting
van schrijver's denkbeelden op het gebied der gevechtsvoering, uitvloeisel zijner
rijke ervaring. Als zoodanig schenkt ons de ‘herinnering’ van Generaal B e n
V i l j o e n meer bevrediging en achten wij de waarde daarvan hooger.
Wij zien echter uit dit werk, dat D e We t het voornemen heeft om later iets meer
wetenschappelijks te geven: op blz. 20 staat nl. aangekondigd, dat elders breedvoerig
over het verkennen zal worden gehandeld ‘om aan te toonen, waarom het verkennen
der Britsche legers altoos, of in de meeste gevallen op mislukking uitliep’. Het zal
wel niet noodig zijn te verklaren, dat wij deze tactische handleiding - wellicht zullen
er ook andere verrichtingen in worden uiteengezet - met spanning te gemoet zien.
Slechts van een tweetal gevechten bevat het werk, dat

1) Verreweg het belangrijkst achten wij in dit opzicht de Notulen aan het slot voorkomende,
betreffende de vergaderingen te Vereeniging van de speciale Boeren-vertegenwoordigers op
15 tot en met 31 Mei 1902, waarin tot den vrede besloten werd.
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voor ons ligt, eenige details: Roodewal (Hoofdstuk XIV) en Tweefontein (Hoofdstuk
XXXIII). En nog meenen we, dat, voor wie Zuid-Afrika nimmer gezien heeft noch
de vechtwijze der Boeren kent, het zeer bezwaarlijk zijn zal zich op grond dezer
beschrijvingen een juist beeld van het verloop dier aanvallen voor den geest te halen.
Beide gevechten dragen het karakter van handelingen uit den kleinen oorlog. En
van hoeveel belang ook voor het trekken van conclusiën op tactisch gebied, zijn ze
toch in meerdere opzichten voor ons van minder gewicht dan de groote gevechten,
die in den aanvang des oorlogs geleverd werden.
Daarvan wordt er in het boek slecht één voor een zeer klein gedeelte behandeld:
het gevecht van Modderspruit, of zooals de Engelschen zeggen: ‘the battle of
Ladysmith’ (30 Oct. 1899).
Sir G e o r g e W h i t e , begrijpend, dat de insluiting van Ladysmith niet kon
uitblijven tenzij hij er in slaagde den Boeren een gevoelige nederlaag toe te brengen,
had voor den 30sten October1) een stout aanvalsplan vastgesteld: De Transvaalsche
macht, die zich ten oosten van Ladysmith langs de Modderspruit bevond zou van
het zuiden worden opgerold en in de richting van Elandslaagte worden op de vlucht
gedreven. Slaagde men hierin dan zou de vervolging worden opgedragen aan de
cavalerie, die daartoe vlak noordelijk zou oprukken en later naar het oosten buigen.
Zij had dan echter langs wachten van den O.V.S. te trekken, welke zich aan de Westen Noordwestzijde van Ladysmith bevonden.
Ten einde nu die Vrijstaters aan hun plaats te binden en te verhinderen, dat zij aan
de macht der Z.A.R. hulp zouden verleenen, gaf Generaal W h i t e de opdracht aan
Colonel C a r l e t o n van de Irish Fusiliers om met eene colonne (bestaande uit het
Gloucestershire Regiment, de

1) D e W e t spreekt op blz. 13 per abuis van 30 November.
Nog een andere dergelijke vergissing komt in het werk voor, waar 5 Juli - in plaats van Juni
- de datum van inname van Pretoria genoemd wordt (blz. 134).
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R.I. Fusiliers, en No. 10 bergbatterij - waarbij de beruchte muilezels) gedurende den
nacht door de Boerenvoorposten heen te breken en een bergrug ten Noorden van
Ladysmith te bezetten.
C a r l e t o n nam eene positie in op een plateau, ten Zuiden van Nicholsons Nek,
dat na den slag met den naam van Klein-Amajuba gedoopt werd. Op Engelsche
kaarten wordt het meest met den kaffernaam Tchrengula (ook wel als Hogs Back)
beschreven.
Die kop was tengevolge van ‘zeer laakbare nalatigheid van een der commandanten’
- aldus D e We t - door de Vrijstaters onbezet gebleven, en toen driehonderd man
onder Commandant S t e e n k a m p op den 30sten na zonsopgang tot ondersteuning
van de Transvalers oprukten zagen zij tot hun verrassing het plateau door de
Engelschen ingenomen. D e We t , die toen als privaat-burger aanwezig was, nam
de leiding en na eene omtrekking ging men van het Noorden tot den aanval over.
Jammer missen wij in het verhaal nagenoeg elke bijzonderheid omtrent het verloop
van dezen aanval, een der belangrijkste uit den geheelen oorlog. Uit de mededeelingen,
mij door den Commandant v a n D a m der Johannesburgsche Politie gedaan,
vermocht ik mij van den gang vooral na de aanschouwing ter plaatse eene juiste
voorstelling te maken. De wijze van aanval, het sluipend nader komen man voor man
mogelijk gemaakt doordat anderen intusschen ‘schoon’ schoten, het trage verloop,
het resultaat van het gevecht zoowel als het onverwachte van den kop in 's vijands
handen te zien, dit alles deed eene vergelijking met Amajuba uit den Vrijheidsoorlog
zeer voor de hand liggen.
In ‘the Times History’ - het tot dusver beste en volledigste werk dat over den
oorlog het licht zag - vinden we menige bijzonderheid waaruit de handeling duidelijk
wordt. Er wordt in geschetst hoe het aanvalsveld was ‘covered with high tufted grass,
with occasional stumpy trees en strewn with boulders’. Verder, hoe de Engelschen
sinds Amajuba weinig geleerd hadden ‘in the construction of cover,’ en hoe de
kafferkralen, als voorgeschoven positie
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door C a r l e t o n 's troepen bezet, wel is waar ‘afforded secure protection for a time,
but provided an excellent target for the Boers, and as long as some of them by firing
heavily at the tops of the sangars, kept the British lying down, the rest could creep
forward unobserved.’ In de kunst van zich in het terrein te dekken - ook D e We t 's
boek geeft er op menig pagina getuigenis van - eene kunst, zoo onmisbaar bij het
gebruik van rookzwak buskruit, waren de Boeren hun tegenstanders verre de baas.
Hun jagerstalent, de eigenschap om ongezien het wild te benaderen, was hun van
onberekenbaar voordeel.
Toen het gevecht eenigen tijd in gang was, kwam Va n D a m de Vrijstaters ter
hulp; hij was den avond te voren in Natal aangekomen en J o u b e r t had hem een
positie aangewezen, van waar hij het geweervuur kon hooren.... ‘van Dam soon saw,
he was no use where he was, and with the freedom that characterised the decisions
of a Boer officer, ordered his men to saddle up and ride across to help De Wet’
(Times History blz. 245).
Van die groote mate van initiatief aan de zijde der Boeren - ik mag niet nalaten
dit hier aan te teekenen - gaf de oorlog menig blijk. Ik was in de gelegenheid, die
eigenschap dikwerf te bewonderen zelfs bij de laagst geplaatsten. Zoo zag ik, om
een enkel voorbeeld te noemen, bij Vaalkrans (Tugela-overgang) een eenvoudig
korporaal der Artillerie geheel zelfstandig oprukken en werken met een ‘pom-pom’
op eene wijze, die mij den grootsten eerbied afdwong. In een leger met ouderwetsche
begrippen, die uiteraard aan initiatief vijandig moeten wezen, bestaat veel, wat de
Boeren terecht voor dom uitmaakten. Waar een gezonde krijgstucht zich voegde met
de zoo buitengewone eigenschappen, die de Boer als weerman bezat, ontstond eene
combinatie, die den soldaat van elke andere krijgsmacht ten voorbeeld mag worden
gesteld.
Groote denkers in Engeland en ook elders hebben, uit hetgeen deze oorlog leerde,
de fouten van het nog veelal gevolgde militaire systeem in het licht gesteld. De critiek
op Engelsche toestanden is leerrijk ook voor ons.... ‘The
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absence of all personal initiative, and the over-centralisation of authority, which was
not confined to the central administration of the Army but existed right through all
ranks of the service, the want of inducements in the way of promotion to encourage
proficiency, the mechanical character of the periodical examinations1), which were
of little value either as a test of ability or as a training in military studies, all
contributed to dull the wits and discourage the zeal of the younger officers’.... Nor
was it easy for officers who had never been allowed to assume the slightest
responsibility suddenly to show that power of initiative which now more than ever
is essential to military success’.... Enz. (Times History blz. 36 en 37).
D e We t geeft in zijn werk verscheidene malen blijk, die fouten in het vijandelijk
leger juist in te zien, al komt hij niet door overdenking tot de verklaring dier fouten,
welke zoo gansch natuurlijk zijn. ‘Ik zeg dit niet’ - lezen we bijv. bij Sannaspost
waar besproken wordt dat hulp achterwege bleef - ‘om Lord R o b e r t s in een
ongunstig daglicht te stellen, maar slechts om aan te toonen, dat er zelfs in het groote
Engelsche leger onverstaanbare ongeregeldheden waren, tegenover welke de flaters,
die wij wel dikwijls begingen, niet in aanmerking konden genomen worden’ (blz.
100).
Het is moeilijk te beslissen, aan wien der twee dappere mannen, D e We t of Va n
D a m , de palm voor het schitterende succes van Nicholsons Nek is toe te kennen.
Zeker is het, dat het goede voorbeeld der Johannesburgers veel tot het welslagen
heeft medegewerkt; de militaire discipline, welke in die dagen aan de meeste burgers
in de commando's ontbrak, was oorzaak dat in de eerste periode van den oorlog de
weinige georganiseerde korpsen (politie en artillerie) zich door hunne plichtsvervulling
in gevaarlijke oogenblikken bijzonder onderscheidden. Naast Nicholsons Nek zijn
de namen Abrahamskraal en Dalmanutha welsprekend genoeg. Trouwens D e We t
teekent zelf aan, waar hij 30 November

1) Ten onzent spreekt men van: Puzzles.
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behandelt, dat ‘anderen bleven, zooals toen nog gewoonlijk gebeurde, achter klippen
bij de eerste veilige positie, die zij bereikten, liggen.’ (blz. 16.)
Later merken we uit het boek, dat de volgzaamheid in het gevecht allengs grooter
werd; maar toch treft het, nog herhaaldelijk te lezen, hoe bij velen de zucht om zich
aan het gevaar te onttrekken - waar geenerlei dwang bestond - niet vermocht aan
kunstmatiger overwegingen ondergeschikt te blijven. Al verhaalt b.v. D e We t in
zijn hoofdstuk ‘Sannaspost’ (blz. 88): ‘wel is waar, bijna alles hing van de
vrijwilligheid van de burgers af. Zij kwamen naar het commando of zij bleven er
van weg naar hun goeddunken1); maar ik zou nu den man, die naar het commando
kwam, onder een strenger tucht plaatsen, dan tot nog toe het geval was. En ik slaagde
er ook in!’ - dat was op 28 Maart 1900 - zegt de schrijver op het laatst van December
1901 (gevecht bij Tijgerkloof): ‘maar wat was mijn bittere teleurstelling toen ik zag,
dat van de vijfhonderd burgers niet meer dan een derde deel stormden. De anderen
hielden zich schuil en wat ik ook deed om hen uit te drijven, kon ik hen daartoe niet
bewegen’ (blz. 338): bij Frederickstadt-station (Oct. 1900): ‘Ik wist niet beter dan
dat er 200 man in de positie gegaan waren. In plaats daarvan waren er slechts 80
in’... (blz. 222); bij het doorbreken van de blokhuislijn (Februari 1902): ‘Ik riep al
wat ik kon:

1) D e W e t wijst er ook op, hoe hij verplicht was na Bloemfontein aan al zijn burgers eenigen
tijd verlof te geven, wilde hij voorkomen dat ze voor altijd ‘huistoe’ zouden gaan. ‘Generaal,
kent u dan den Afrikaander niet?’ - zoo sprak hij tot Joubert die zijn zienswijs niet deelde ‘U noch ik kan het verhelpen dat er zoo weinig discipline is. De burgers moeten nu naar huis
en degenen, die dan terugkomen, zullen met nieuwen moed vechten’. (blz. 80).
Dat men in dit opzicht nimmer tot een juiste organisatie gekomen is, tot een behoorlijke
verlofregeling, heeft tot heel wat ellende geleid (de zgn. ‘verlofkoorts’). Op het oogenblik
dat de oorlog de hoogste eischen stelde, dat de vijand op het punt stond om met zijn
ontzagwekkende overmacht de Transvaal binnen te rukken werd een krijgsraadsbesluit te
velde genomen, volgens hetwelk aan 12% der op commando aanwezige burgers verlof werd
verleend ‘om met het vee te trekken’; de Regeering verminderde dat getal in naam tot de
helft.

Onze Eeuw. Jaargang 3

49
“Stormt!” Ik trachtte met alle macht de burgers te keeren. Zelfs de sjambok werd
gebruikt. Maar ik slaagde er niet in meer dan ongeveer 250 burgers te keeren,’ enz.
De warsheid van tucht, die de Boeren kenmerkte, was een gevolg van hun al te
sterk ontwikkeld vrijheidsgevoel. Minder juist acht ik, als D e We t , den krijgsraad
van Kroonstad besprekend (20 Maart 1900) zich als volgt uitdrukt: ‘Wij waren ook
overtuigd dat het Afrikaansche volk, hoewel het bijna bandeloos is ten aanzien van
het gebrek aan discipline in oorlogstijd, toch een volk was in hetwelk het
onafhankelijkheidsidee zich diep geworteld had.’
Juist dat onafhankelijkheidsidee, die ongebreidelde zucht naar vrijheid leidde tot
eene hooge mate van egoïsme, tot den onwil om een deel der persoonlijke vrijheid
ten offer te brengen ten bate van de gemeenschap. Het begrip van eene
Staatsorganisatie was den meesten Boeren vaag, vager nog, wat daartoe vereischt
wordt. Zijn gemeenschapsgevoel bepaalde zich in den regel tot zijn ‘familie’, zijn
gezin, waarvan hij is de Heer, de patriarch wiens stem wet is.
Houdt men aan die kerneigenschap vast, dan wordt verklaarbaar hoe er zoo menigte
partijschappen konden wezen, soms hevig tegenover elkander staande, welke de rust
in de Republieken maar al te dikwerf hebben verstoord; dan verklaart zich ook hoe
mogelijk was die geringe samenwerking tusschen de beide gefedereerde machten,
ja tusschen de verschillende commando's en de onderdeelen1) daarvan; dan verklaart
zich evenzeer, waarom de guerilla zoo welig kon tieren.
Toen het land door vijandelijke troepen overstroomd werd, was de drang naar de
eigen woning den meesten te sterk en waar in die dagen een verdediging georganiseerd
kon worden moest dit zijn eene verdediging hoogstens in het eigen district. Er zijn
voorbeelden van, hoe veldcornets

1) Eigenaardig stelden de Boeren zich somwijlen voor, dat de toestand in het Engelsche leger
evenzoo zou wezen. Eens meldde iemand uit het hoofdlager nabij de Modderrivier (23 Januari
1900) aan de Standard- and Diggersnews te Johannesburg, dat luidens ontvangen
mededeelingen er veel tweedracht onder vijandige troepen zou heerschen.
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bij de nadering des vijands vragen, zich van het leger los te mogen maken om de
grenslijnen hunner wijk te gaan verdedigen; ja men verzekerde mij eens, hoe een
generaal met zijn kanonnen positie had genomen om het bezit van zijn eigen plaats
(hoeve) den vijand te betwisten.
Dat gemis aan gemeenschapsgevoel heeft steeds de zwakheid van de
Boerenmachten uitgemaakt; die te groote vrijheidsliefde maakte het individu - hoe
goed als weerman ook - ongeschikt als soldaat; die sterke onafhankelijkheidszin
weerhield de voormannen veelal van elkander te steunen, ontaardende in koppigheid
- punteneerigheid volgens den Afrikaanderterm - die in dezen oorlog tot zoo menige
droeve ervaring heeft geleid.
Discipline, dat hechte cement hetwelk de onderdeelen der legers samenhecht, was
bij de Boerenstrijdmachten - zooals reeds gezegd - niet aanwezig. De eisch, dat een
bevel zou worden opgevolgd, was den ‘vrijen burger’ onbekend. Ja, van een bevel,
zooals wij dat verstaan, was zelden of nooit sprake. De krijgswet, die bij den aanvang
des oorlogs werd afgekondigd, bevatte, wel is waar, strenge strafbepalingen op
ongehoorzaamheid, maar toegepast werden ze niet. Hoe zou dat ook mogelijk geweest
zijn, waar elk gezagsbegrip ontbrak? Bij de toepassing van het zuiver democratisch
beginsel van verkiezing der aanvoerders, was slechts dan prestige mogelijk, indien
de voorman werkelijk over buitengewone eigenschappen beschikte. De officier kon
de stemmen zijner burgers bij eene herkiezing niet ontberen; hij moest hun ter wille
wezen, aan hunne verlangens en wenschen voldoen. Dat maakte gezag-oefening voor
niet bijzonder superieure karakters onmogelijk.
... ‘indien wij’ - aldus verzucht D e We t - ‘van het begin officieren gehad hadden
van de gehalte, die wij aan het einde van den strijd hadden, dan zou het veel
gemakkelijker geweest zijn discipline te handhaven.’
Zooals bekend is werd tegen het einde van den geregelden oorlog door den
Uitvoerenden Raad der Z.-A.R. eene wet gepasseerd (No. 5 van 3 Sept. 1900), waarbij
de
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krijgsmacht werd gereorganiseerd en o.m. de verkiezing van officieren kwam te
vervallen.
Het is wel opmerkelijk, dat bij de staande troepen, de Staatsartillerie en de
Politiekorpsen, zulk een goede krijgstucht heerschte; zij verminderde evenwel
gedurende den oorlog: zooals officieren mij verzekerden als gevolg van de
omstandigheid, dat de uniformen begonnen ‘gedaan’ te raken en velen als gewoon
burger gekleed gingen: De uniform gold bij den man, die bij instinct wars was van
alle gezag, als eene verontschuldiging om een bevel op te volgen; hij voelde zich
dan niet ‘skaam’ om te gehoorzamen.
Ik zal er niet op behoeven te wijzen, dat bij zulk eene ontwikkeling der
individualiteit de discipline der staande korpsen - bij Nicholson's Nek werd er reeds
op gedoeld - een geheel andere was, en ik aarzel niet om haar eene veel betere te
noemen dan men meestal in Europeesche legers wil kennen. Enkele officieren, die
hier in Holland als onderofficier gediend hadden of wel indertijd eenige militaire
opleiding in ons land genoten, brachten kiempjes mede uit het aristocratische
legerstelsel, welke daar uiteraard als onkruid voortwoekerden. Het was b.v. grappig
zich zulk een officier te hooren beklagen over het ‘niet-model’ toebrengen van het
saluut, of in de voorschriften, die à l'instar van Europeesche waren samengesteld, te
lezen van een eereraad, ‘welke te beslissen had over handelingen en gebeurtenissen,
die in strijd zijn met de militaire eer’... enz.
D e We t 's dagverhaal levert bouwstoffen te over ter staving van het hiervoren
medegedeelde, schoon eenig streven nawijsbaar is om sommige zaken in ander dan
het volle licht te stellen. Dat streven is in zekeren zin loffelijk; o, wat moet het moeilijk
zijn om geheel waar te wezen voor hem die den eigen tijd beschrijft; veel moet
worden opgeofferd aan de zucht om niet te kwetsen, om zooveel mogelijk te sparen.
Hier en daar spaart d e We t volstrekt niet: Waar de Transvaalsche Regeering
verzuimde om vóor den val van Pretoria voorbereidingen te treffen tot overbrenging
der krijgsgevangenen, beschuldigt hij haar van
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lompheid (blz. 134). Hij aarzelt niet ontrouwe burgers en officieren, en hen, die hun
plicht verzuimden met namen te noemen. Scherp is zijn oordeel over C r o n j é 's
onverzettelijkheid, hoezeer hij ook als verzachting aanvoert, dat groote dapperheid
(‘krijgsmanszin’ noemt D e We t het onjuist, maar toch heel begrijpelijk) hem tot
onoordeelkundig handelen geleid heeft (blz. 56).
Alleen, waar de verhouding tusschen Oranje-Vrijstaat en Transvaal wordt
aangeroerd, daar geeft d e We t niet, wat hij zou kunnen geven. Geen verklaring
behoeft men daarvoor te zoeken, indien men in aanmerking neemt dat dit boek het
licht zag toen nog de gezamenlijke Boerengeneraals als lichaam werkzaam waren.
Toch vindt men tusschen de regels veel wat voor de studie der psychologie van dezen
strijd in het bijzonder, het Afrikaansche ras in het algemeen waardevol is. En zeer
bijzonder wordt het dagverhaal door de Notulen van Vereeniging in dit opzicht
aangevuld.
Nooit zal echter een juiste geschiedenis kunnen gemaakt worden, indien niet het
volle licht opgaat over het zieleleven der Afrikaander-rassen, der Afrikaander-partijen,
dat in dezen oorlog zoo beduidend een invloed gehad heeft. Voor den Afrikaander
is dat ondoenlijk, want met hartstocht is geen ware geschiedenis te schrijven; daartoe
moet men staan geheel buiten den strijd en het hoofd koel weten te houden. Daartoe
moet men niet verwijten, maar verklaren. Daartoe mag men geen oogenblik vergeten
welke de kerneigenschap is van het Afrikaansche karakter en waartoe die moest
voeren; ook niet, te onderzoeken, waar de egoïstische vrijheidszucht door beschavende
invloeden was gebreideld.
Er zijn in dezen worstelstrijd daden volbracht, die - hoe afkeurenswaardig ook in
zekeren zin - toch verdienen door den dichter bezongen te worden. De Kolonieschen,
die den drang van het bloed volgend, have en goed prijsgaven om de Republieken
bij te staan - hoe onwettig ook - handelden edel; en Engeland zal zeker oordeelkundig
handelen, als het tegenover de rebellen tot zachtmoedigheid gestemd is.
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De Oranje-Vrijstaat, de souvereine Republiek, die den Zusterstaat ter hulp snelde bij
den ongelijken strijd, waarin slechts te verliezen was; die telkens en telkens weer als
de Transvaal dreigde den moed te verliezen of zelfs reeds verloren had1), met krachtige
overreding tot het voortzetten van den strijd weder opwekte; die inderdaad bereid
zich toonde om het ‘liever dood dan overwonnen’ niet tot een ijdele phrase te doen
zijn, die Staat kan van den idealist niet dan den hoogsten lof bekomen.
Er geschiedde ook veel, wat sommigen grootelijks afkeuren, maar soms ook gansch
onbillijk. Meer hartstocht heeft zich zeker zelden bij eenigen oorlog ontboeid als
juist hier. Het oordeel wordt zoo dikwijls eenzijdig en partijdig. Ik zou, om maar een
voorbeeld te noemen, gevraagd willen zien of het scherp vernietigend vonnis over
de National Scouts en het nederleggen der wapens, dat ook uit dit werk spreekt,
logisch te rijmen valt met de lofrede op veldcornet T h r i n g , een Engelschman van
geboorte, die burger van den O.V.S. was geworden, met de commando's meevocht
en ‘op zijn verleden den zegel zette met zijn krijgsgevangenschap’ (blz. 129).
Ook de verdediging der eedbreuk (blz. 214 en 216) kan ik van een algemeen
standpunt niet gerechtvaardigd achten, hoe velerlei motieven daartoe ook worden
aangevoerd.
Juist voor die kwestie der National Scouts is het zaak om vóor en aleer de staf
gebroken wordt eene verklaring te zoeken. Als men weet hoe juist door den te grooten
vrijheidszin der Boeren, zoo groot een verwijdering bestond tusschen velen, hoe
weinig de band werd gevoeld van tot één Staat te behooren, als men bedenkt hoe er
vele ketenen van bloedverwantschap bestonden tusschen Afrikaners van
Afrikaanschen en van Engelschen oorsprong, als men weet hoe partijen van en buiten
de Regeering soms zeer natuurlijke redenen van vijandschap hadden en er dus groote
politieke verschillen bestonden, als men dit alles in aan-

1) Blz. 136 spreekt uiteraard slechts in enkele vage bewoordingen.
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merking neemt, mij dunkt dan kan men tot een afkeurend oordeel niet met enkele
woorden volstaan. Lichtelijk - meen ik - moet men tot een diepgaand onderzoek
gebracht worden, als men daar hoort, wat Generaal L o u i s B o t h a zeide op de
vergadering van Vereeniging: ‘Daarbenevens zijn er van ons eigen vleesch en bloed,
die den vijand helpen om ons tot onzen ondergang te brengen. Als de oorlog wordt
voortgezet, dan loopen wij gevaar, dat wij meer Afrikaners tegen ons zullen hebben
dan wij zelven in getal zijn’ (Notulen blz. 428). En wat D e We t zelf zegt: ... ‘want
hij en zijn huisgezin waren echte Afrikaners. En was het ook zoo, dat hij tot de familie
van P.B. behoorde, dan was het verschil even groot in gevoel en aard, als het, helaas!
in dezen oorlog het geval was tusschen de leden onderling van vele families. De één
had alles voor zijn land veil; terwijl daarentegen de ander van denzelfden naam, alles
dat hij doen kon tegen zijn land en volk deed’. (blz. 206).
Kon natuurlijk tusschen de beide gefedereerde machten weinig of geen samenhang
bestaan - de eerste handelingen en gevechten in den grooten oorlog hebben dit vooral
herhaaldelijk getoond - ook D e We t geeft daartoe in zijn boek nu en dan de
aanwijzingen (blz. 122, 302, 430, 503, 505)1).
Die aanwijzingen zijn ook gelegen in de terugtochtslijnen der beide machten na
het ontzet van Kimberley en Ladysmith; in den onwil van velen om op te rukken
buiten het eigen land (of district), binnen de zuster-republiek of de Kolonie te trekken;
in de zucht van verademing die geslaakt wordt, de blijde liederen die weerklinken
als de eigen bodem weder wordt betreden (zie blz. 189, 2052) 2883).

1) Eigenaardig is het, dat ook somwijlen op een tegenbewijs wordt aangestuurd..... ‘Niemand
denke hier dat Transvaal en Vrijstaat uit elkander gingen uit oorzake van eenige wrijving
tusschen de twee staten, of omdat zij niet meer in de volkomendste harmonie samenwerkten.’
(blz. 130.)
2) ‘Daar is de Vrijstaat’ hoorden wij roepen van verschillende kanten toen het licht werd.
Iedereen was uitbundig als een kind om het land weder te zien, dat van alle landen op aarde,
de beste plaats in 't hart innam.
3) ‘Nu gaan wij niet weer terug. Kolonie, jij ziet mij niet weer’.
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C h r i s t i a a n d e We t was de guerrilla-hoofdman bij uitnemendheid. Ik hoop,
dat de generaal deze uitdrukking niet zal misverstaan.... ofschoon ik er eenige vrees
voor koester. Hoofdstuk XXVII toch van het werk voert tot titel: ‘Waren wij
Guerilla's’? En dezen ‘scheldnaam’ werpt de schrijver vol verontwaardiging van
zich!
Terecht misschien in zekeren zin; in zooverre aan den persoonsnaam guerrilla1)
de beteekenis kan worden gehecht van den bergbewoner, die op zgn. ‘ongeregelde’
wijze vijandelijke daden pleegt. Treden zulke personen geheel afzonderlijk op, buiten
verband dus, vertoonen zij zich nu eens als goedgezinden om een oogenblik later
van een gedekte standplaats hun schot af te geven, dan heeft de oorlogspartij natuurlijk
alleszins recht hen als sluipmoordenaars te brandmerken en als zoodanig te
bejegenen2). Meent D e We t inderdaad, dat de Engelschen hem en de zijnen onder
die categorie rangschikten - ik betwijfel het - maar dan zeer zeker is zijn
verontwaardiging gebillijkt.
De zaak verandert intusschen, wanneer men onder guerrilla's verstaat de troepen,
die de guerrilla, ‘den kleinen oorlog’ voeren. Deze wijze van oorlogvoering toch is
in Zuid-Afrika bij uitnemendheid in toepassing gebracht; en daarbij was Generaal
D e We t de voornaamste leider; de gansche wereld - ook Engeland - draagt daarvan
de overtuiging en ik meen dat in dien zin de groote veldheer het woord guerrilla-leider
niet als scheld-, wel als eernaam zal opvatten.

1) Guerrilla is in het Spaansch = kleine guerra, kleine oorlog, evenals mantilla = manteltje. De
persoonsnaam hier bedoeld is daaraan ontleend.
2) Aan dezulken zijn natuurlijk niet de kenmerken eigen, die gevorderd worden om hen als
oorlogvoerenden te doen beschouwen, rechthebbende op toepassing van het oorlogsrecht.
Art. 1 van de Haagsche Conventie toch omschrijft die kenmerken als volgt:
1 d'avoir á leur tête une personne responsable pour ses subordonnés;
2 d'avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance;
3 de porter les armes ouvertement et
4 de se conformer dans leurs opérations aux lois et coutumes de la guerre.
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Voor den grooten oorlog deugden de Boerenmachten niet: de daartoe noodige
samenhang en organisatie ontbraken geheel, de hulpdiensten, zonder welke een groot
leger niet bestaan kan, moesten na het uitbreken van den oorlog nog grootendeels
geïmproviseerd worden. Vele waren de klachten, die reeds dadelijk na den aanvang
der vijandelijkheden - bij den inmarsch in Natal en ook elders - geuit werden. Aan
voedsel, kleeding, schoeisel, bijna aan alles was gebrek. Reusachtige hoeveelheden
werden uit Pretoria opgevoerd, maar ze bereikten heel dikwerf niet de eigenlijke
bestemming; op sommige plaatsen was overdaad, elders de grootste armoede. Eenigen
verzamelden zich garderobes voor hun heele leven, anderen gingen ‘kaalvoet’. De
ellendige nasleep van groote ossenwagens, waarop de burger voor zijn persoon
meevoerde al datgene waarvoor het gouvernement geen voorziening getroffen had,
maakte beweging bijna onmogelijk. Wijze raadgevingen van J o u b e r t en anderen
konden dit euvel niet keeren; ook uit het boek van D e We t zien we, hoe het
meevoeren der wagenlagers - voortspruitend uit gebrekkige organisatie - den Boeren
dikwerf tot diepe ellende gebracht heeft. De overgave van C r o n j é schrijft hij voor
een deel aan die lagers (waarin nog liefst vrouwen aanwezig waren, blz. 31 en 56)
toe. Elders lezen we, hoe hijzelf onmachtig was om dit kwaad uit te roeien.
Niettegenstaande men op den Kroonstadschen krijgsraad van 20 Maart 1900 o.m.
‘met éénparige stemmen overeenkwam dat de groote wagenlagers afgeschaft zouden
worden, en dat de oorlog voortaan door paardencommando's alleen zou gevoerd
worden’ (blz. 82) lezen we eind Juni (blz. 170): ‘Nu ligt het wel in den aard van
iederen mensch om te redden wat hij redden kan; maar ik zag toen in, dat waar men
trachtte zijn wagens te redden, men dit doen zou ten koste van onze groote zaak. Dit
echter kon niemand verstaan. De groote fout van onze legers lag daarin, dat de burgers
niet gehoorzaam waren, vooral op punten, waar het hunne bezittingen gold. Ik kon
mij op de vrijwilligheid alleen van de burgers beroepen, en daarom, indien ik het
toen gewaagd had, de

Onze Eeuw. Jaargang 3

57
wagens met geweld te verwijderen, zou dit revolutie verwekt hebben; en dit zou
nadeelige gevolgen met zich gesleept hebben.’
Later (blz. 182) ‘Wat ik ook deed, ik kon de wagens maar niet afschaffen.’ Eerst
veel later gelukte het D e We t om bij zijn eigen commando's met den nasleep van
voertuigen te doen breken.
Wanneer men bedenkt hoe bij de Boeren schier alles ontbrak, wat een talrijke
verzameling van goed weerbare mannen tot een leger vermag te maken, dan is het
bijkans onverstaan baar, hoe zij in het eerste stadium van den oorlog nog datgene
hebben verricht, wat bestemd is om in de krijgsgeschiedenis onder de groote
oorlogsdaden te blijven aangeteekend; dan is het onbegrijpelijk hoe de gezamenlijke
machten der twee Republieken ongeveer ter sterkte van 20.000 man over eene
uitgebreidheid van 300 K.M. Natal binnentrokken, aanvankelijk twee partieele
nederlagen leden (bij Dundee en Elandslaagte) en toch niet in den opmarsch werden
gestuit, hoe zij daarna den aanval van W h i t e op de positie bij Modderspruit wisten
af te slaan (met het succes van Nicholson's Nek zie blz. 47), vervolgens Ladysmith
nauw omsloten en eindelijk tot viermalen toe de pogingen van B u l l e r om met een
groote overmacht de Tugela-stellingen te doorbreken wisten te verijdelen1).

1) Juist was de meening, te dezen opzichte neergelegd in de ‘Military Notes on the British
Republics of South Africa’, een geheim verkenningsrapport, dat vóór den oorlog door het
Britsche intelligencedepartment was opgemaakt (revised June 1899). Daarin lezen we:
‘Another serious cause of weakness in the burgher force in past wars has been the imperfection
of their transport and supply arrangements. No organized system appears to have existed;
the burghers were required to arrange for their own supplies, and were allowed for this
purpose to have with them their private ox-wagons, in which not unfrequently both women
and children accompanied the force. Under such a system, however great the tactical mobility
possessed by the Boers, strategical mobility was impossible, and a defeat must have entailed
disaster’.....
‘A, perhaps, still more important point arises from a consideration of the great increase in
the numerical strength of the Boer forces, and the absence of any leaders qualified, by either
war or manoeuvre experience, to command large bodies of men in the fleld. Excepting the
brief incident of the J a m e s o n raid, J o u b e r t alone has any experience of high command,
and it is believed that the force at Laing's Nek, about 3000 strong, was the largest that has
ever been united under his orders. The district commandants, who are left of the last war,
had no greater experience in command than that of units under 1000 strong. As to the fighting
at Doornkop, in 1896, it may be said that it was not of such a nature as to materially test Boer
leadership’.....
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Neemt men hierbij evenwel in aanmerking, tot hoeveel meer de Boeren in staat
zouden geweest zijn, hadden zij werkelijk een leger bezeten, dan treden de militaire
gebreken van hunne strijdmacht in het juiste licht. Tot het voeren van den grooten
oorlog - zooals die gevoerd moet worden, wil men kansen hebben op succes - daartoe
was de weermacht der Republieken ongeschikt.
En zooals we reeds zeiden, veel van hetgeen zij misten dat in groot verband
onontbeerlijk is was juist oorzaak, dat de kleine oorlog, de guerrilla, op zoo
uitstekende wijze kon worden gevoerd. Voor het begrip ‘Vaderland’ trad nu het
District, de eigen plek, die inderdaad gekend werd. Nu vocht men voor den eigen
commandant, niet voor een vreemden generaal, dien men niet kende, die tot een
geheel andere politieke partij bij wijlen behoorde. Nu werd er geen krijgsraad
gehouden om te besluiten tot een slag, die geen voordeel beloofde, neen, men zou
een konvooi vermeesteren, een lager overvallen, waar rijke buit te halen was, waar
een frisch paard kon genomen worden in plaats van het eigen, dat flauw of gedaan
was, een pak winterkleeren om het baatje van vel te vervangen, een pot jam, een zak
koffie in stede van de eeuwige mieliepap en de gebrande garst of ‘perzekies.’ Nu
kon een Transvaalsch aanvoerder, die weken lang met frissche troepen werkeloos
om de vreemde hoofdstad Bloemfontein gelegen had, daarbij het uitgeputte Engelsche
leger de gelegenheid gevend om zich te approviandeeren, zijn eigen landstreek gaan
beveiligen en er een grooten naam maken.
Nu kon ook een Vrijstaatsch voorman, die vroeger den toegangsweg door Langsnek
tot de Z.-A.R. had helpen afsluiten - niet gevoelend het nut daarvan - rondtrekken
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in het eigen bekend terrein en het vernielen van het eigen gezaaide aan den vijand
beletten.
Wat hebben we hier dikwerf ons verbeeld, dat het anders was; dat het mogelijk
zoude zijn geweest voor lieden die dwang niet kennen, om iets te doen waarvan de
noodzakelijkheid door hen niet beseft kan worden.
De occupatie van het belangrijkste deel van den O.V.S. was oorzaak, dat hier tot het
voeren van de guerrilla werd overgegaan; het besluit van Kroonstad leidde daartoe.
Wel hadden te voren reeds enkele voormannen er op gewezen, hoe de zwakte der
Engelschen in hunne lange verbindingen lag en hoe het noodzakelijk was daartegen
op te treden, hoe het ook van belang was den aanvoer van levensmiddelen te
belemmeren - eerst noodgedwongen werd die goede theorie in practijk gebracht. D e
We t zelf geeft in zijn werk een merkwaardig bewijs hoe een guerrilla uit de
omstandigheden moet geboren worden, hoezeer het voor de hand ligt om waar een
vijand nadert zich op diens opmarschweg te stellen en het voortrukken zelf direct te
belemmeren. Zijn pleit toch voor de verdediging van Bloemfontein (blz. 78) eigenaardig is het vooral, dat op blz. 76 met vette letters gedrukt staat: ‘Bloemfontein
werd haast zonder een schot te schieten door Lord Roberts ingenomen’ - ligt gansch
niet in de lijn van handelen, door D e We t steeds gevolgd.
Reeds op het oogenblik dat de Engelsche troepen den Vrijstaat betraden, wist D e
We t zich door een koenen zet van een groot deel van Lord R o b e r t s '
proviandcolonnes meester te maken (Kieldrift, zie blz. 44); zonder de buitengewone
energie waarover de Engelsche veldheer beschikte had die handeling uit den kleinen
oorlog een groote belemmering in den vijandelijken opmarsch ten gevolge gehad.
Herhaaldelijk zien we ook in het werk, dat voor ons ligt, hoe reeds in den aanvang
D e We t er op aandrong, dat de spoorweg- en telegraafgemeenschap in 's vijands
rug zou worden afgesneden: ... ‘drong ik te zamen met Gen. D e l a r e y bij Gen.
C r o n j é er op aan, dat wij twee met 1500 man
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in de richting van Hopetown en de Aar zouden gaan opereeren, met het doel om de
spoorwegcommunicatie van Lord Methuen te storen. Doch hierin was Gen. C r o n j é
niet te overreden.’ (blz. 30) ... ‘Ik voorspelde in mijn eigen gemoed, maar sprak er
met niemand over, dat de Engelschen nu naar Kroonstad zouden gaan; en ik zag
meer dan ooit de noodzakelijkheid van achter hen te opereeren’ (blz. 122). ... ‘De
communicatie der Engelschen moest door ons, ten koste van alles, belemmerd worden’
(blz. 157). Enz.
In den O.V.S. kon de guerrilla zich uiteraard eerder ontwikkelen dan in de
Transvaal. Immers daartoe is het noodig dat het vijandelijk leger voldoend ver is
binnengerukt en dus op zijn verbindingen en geïsoleerde punten kan worden aangetast.
Als ook de Z.A.R. door de Engelschen overstroomd was en verschillende
bevelhebbers naar hunne streken gingen om de thuiszittende burgers weder tot den
strijd - ditmaal in het eigen district, waartoe ze alleen te bewegen zouden zijn - op
te wekken (‘zaken te regelen’, zooals het heette), kwam het er toe. Na de bezetting
der Oosterlijn, toen President K r u g e r naar Europa vertrok en de Regeering - die
te voren zich niet van den spoorweg kon verwijderen - niet meer zoo volledig gedekt
behoefde te worden1), breidde ook aldaar de ‘kleine oorlog’ zich uit.
Dat die guerrilla tot groote wreedheden zou moeten voeren, het was van te voren te
verwachten. Guerrilla en ellende - veel, héél veel ellende - zijn nu eenmaal begrippen,
die niet van elkander te scheiden zijn. Ik kan me nog voorstellen, dat er menschen
zijn, in wier ooren de woorden oorlog en beschaafd geen dissonant vormen2);

1) De President hield gaarne de macht vóór zich bijeen. In een circulaire-telegram van 30 Juni
1900 sprak Z.H. Ed. zijne afkeuring uit over de guerrilla aldus: ‘Ik verneem dat elkeen in
zijn district wil gaan strijden. Dit verwekt verwoesting en dan komt er niets van den strijd.’
2) D e W e t zelf zegt bijv. op blz. 313, dat het een harde zaak was menschenlevens te ontnemen
door het ingraven van dynamietpatronen onder de rails, maar ‘het was’ vervolgt hij, ‘hoe
vreeslijk ook, niet tegen de regels van beschaafd oorlog voeren’.
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maar dat er iemand zou wezen, die wil volhouden, dat guerrilla en beschaafd
vereenigbare denkbeelden zijn, dit ontken ik met de meeste beslistheid. Guerrilla
voegt zich met wreed, anders met niets!
Hoe moest Engeland die guerrilla den kop indrukken?
Raadplegen we D e We t 's arbeid, dan komen we tot het besluit, dat Engeland
het in het geheel niet had behooren te doen, een conclusie die van het partijdig
standpunt waarop D e We t zich te plaatsen heeft, onaantastbaar lijkt.
Beschouwt men den oorlog echter met een militairwetenschappelijk oog, dan is
het moeilijk den staf te breken over tal van handelingen, waartoe de Engelsche
opperbevelhebber noodgedwongen verplicht was over te gaan. Men bedenke eens,
hoe zwaar een verantwoordelijkheid was, die op R o b e r t s en K i t c h e n e r drukte;
hoe hen rekenschap gevraagd werd voor elken dag, voor elk uur dat die wreede oorlog
langer duurde, voor elk nieuw offer in menschenlevens en in geld.
De politiek laat ik er geheel buiten: de militaire bevelhebber is geen politicus niet in de eerste plaats althans - hij beëindigt den oorlog slechts zoo ras en zoo goed
mogelijk.
Heel verklaarbaar en heel menschelijk acht ik eene uiting van hartstocht als: ‘Toen
de Engelschen nu zagen, dat door de verdeeling onzer commando's zij in haast alle
deelen van den Vrijstaat door onze burgers bevochten, of waar zij te sterk waren,
ontweken werden, werden zij zoo woedend, dat zij in de noord- en noordwestelijke
gedeelten van den Staat geen woningen meer spaarden. In het zuiden en zuidwesten
werden de huizen ook verwoest, maar niet zoo algemeen, als in de eerstgenoemde.
Zij spaarden ook het vee niet. Dat werd weggevoerd of gedood.’ Enz. (blz. 297.)
Maar ik zou gevraagd willen zien, op welke andere wijze de Engelsche bevelhebber,
die tot taak heeft de guerrilla te beëindigen, moet handelen.... zoo hij overwinnen
wil.
Sluit de commando's in! antwoordt men. Dan, aller-
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eerst, beseft men, wat het zeggen wil over de onmetelijke Afrikaansche velden de
kleine soepele commandotjes in te sluiten, die uiteen spatten als men ze denkt te
grijpen en later weer op een ander punt zich hereenigen? Als men, verplicht om in
lange lijnen te trekken, gebonden aan vaste etappes terwille van verpleging en
drinkwater, zijn komst reeds van verre aankondigt aan den Boer, die overal zijn
‘spioenen’ heeft?
En, de Engelschen hebben het beproefd met taaie volharding. Ze spanden een
kostbaar net van blokhuizen over het land, die getuigenis afleggen van de groote
wilskracht van den militairen aanvoerder.
Nu verhaalt ons niemand minder dan D e We t , dat het blokhuizen-systeem niet
deugt; wel een bewijs, dat het door iets anders moest worden aangevuld. En dit is
zeker, dat D e We t er op menige bladzijde getuigenis van aflegt, hoe de
belemmeringen in de voeding der commando's machtig medewerkten tot de opheffing
der weerkracht1). Volgt daaruit niet, dat Engeland althans een doelmatig middel had
gekozen om de guerrilla tot een einde te brengen?
Toch wil ik hier de opmerking niet achterwege laten, dat ik het aan de hand van
schrijver's werk eenigszins meen te moeten betwijfelen, of de blokhuizen wel zoo
zonder nut waren als D e We t op blz. 326 aangeeft, waar hij zegt: ‘'t Was mij één
van de onverklaarbaarste dingen, dat het machtige Engeland blokhuizen ging bouwen
om de Boeren te vangen. Dit konden zij doen zonder blokhuizen. Ik ga hier op een
geval wijzen om aan te toonen, dat de

1) In een noot op blz. 124 wijst schr. er op, dat ten gevolge van een goede oogst terwijl de man
en de zonen op commando waren de vrouw de overige paarden op stal kon voeren. Die
paarden werden dan later als ze in goede conditie waren weer door de burgers opgehaald.....
Wat moest de Engelsche aanvoerder hiertegen doen? Men leze: ‘Lord R o b e r t s sloeg zijn
wreede hand op het werk der vrouwen, en verbrandde haar graan op raad van ontrouwe
burgers’. Op blz. 204 noemt schr. het verbranden van paardenvoer ‘dat helsche werk’. Op
blz. 362 wordt de overgave van Comdt. J. M e y e r met 400 man betreurd voornamelijk om
het verlies van het ‘ontzettend groot aantal vee, dat tot voedsel voor de commando's en de
families moest dienen’.
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blokhuispolitiek werkelijk een bespottelijke was’, en het verder heeft ‘over het groot
geschreeuw’ dat de Engelschen in hunne couranten over de deugden van de blokhuizen
gemaakt hebben.
Immers zijne beschrijvingen geven hier en daar aan, dat die lijn inderdaad
grootelijks belemmering gaf. Hoe zou het anders op blz. 354 zoo betreurd moeten
worden dat het vee niet kon doorkomen, en elders op dezelfde pagina, dat burgers,
met namen genoemd, op een andere plaats het dapper stuk van vee door te drijven
hadden verricht, waarbij 20 beesten werden gedood en gewond en een paard onder
een burger gewond? En ook de notulen van Vereeniging geven over de waarde der
blokhuizen een gansch ander denkbeeld dan D e We t zich ontvallen liet: ‘De
blokhuizen zijn een groote hinder’. (Generaal P r i n s l o o , blz. 410) ....‘maar de
Engelschen hebben het beste gedeelte van het gezaaide door blokhuizen afgesloten’
(G r o b l e r van Carolina blz. 416). ...‘Een jaar geleden was er geen blokhuis. Thans
doorkruisen zij 't land, en maken het ons zeer lastig’. (Generaal L. B o t h a blz. 425)
....‘dat de zaak zoo zwaar begint te worden, dat men verplicht wordt zelfs bij dag
door de kralen te breken.’ (Commandandt M e n t z blz. 501).
Ik wil hier de korte beschouwing over de guerrilla besluiten met de zoo juiste
woorden aan te halen, door den Comdt.-Generaal B o t h a op de vergadering te
Vereeniging aangevoerd waar hij betoogde, dat de ‘kleine oorlog’ niet verder was
vol te houden (zie blz. 427): ‘Er is - zeide hij - een natuurlijke, een militaire reden,
waarom wij zoo lang tegenstand konden bieden, deze, namelijk, dat wij zoo uit
elkander in alle districten der beide Republieken verspreid waren. Daardoor
verdeelden wij de Engelsche machten ook. Maar vele districten moeten nu verlaten
worden. Wij zullen daardoor op een kleinere oppervlakte moeten samenpakken en
daardoor de Britsche macht in staat stellen zich te concentreeren.’
Al houdt het werk geen bepaalde conclusiën op het
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gebied der oorlogvoering, toch zijn er, zooals we reeds opmerkten uit verschillende
feiten enkele gevolgtrekkingen af te leiden, die voor den militair van belang zijn. Ze
behooren in detail echter meer thuis in een vaktijdschrift dan hier ter plaatse; ik meen
derhalve te kunnen volstaan met eenige breede lijnen.
Belangrijk is D e We t 's gunstig oordeel - in wetenschappelijken zin dan natuurlijk
- over het gebruik van breede opmarschfronten: die partij, die het verst zijn vleugels
kan omzetten, bezit het slagveld, kan men wel in algemeenen zin zeggen. D e We t
spreekt van Lord R o b e r t s ' ‘krijgslist van omtrekken’ (zie blz. 56, 122 en 153).
Voorts blijkt uit zoo menige bladzijde hoe juiste kennis en juist gebruik van het
terrein het groote geheim is der tactiek. De Boeren waren in hun land groot geworden,
ze kenden elken kop, elke sloot, haast iederen klip. Zouden wij, Hollandsche
officieren, die zoo klein een land te verdedigen zullen hebben, die les niet behartigen?
Welk deel van ons land kennen wij?
D e We t wist waar hij zich kon versteken, onzichtbaar kon blijven voor den
vijand geheel en al. Dat klinkt ongelooflijk op die groote vlakten zoo min begroeid.
Toch, hij deed het (blz. 42, 90, 94, 140, 158, 160, 162, 267, 268, 338 enz.) Hij besefte
te wel, dat onzichtbaarheid en moderne tactiek één en onscheidbaar zijn. Op blz.
282 verhaalt D e We t hoe hij, door de Engelschen achtervolgd, ongemerkt uitbuigt
en achter zijn vervolger aansluit (de Pretendent-Sultan deed dit ook), op blz. 242
zegt hij zijne stellingen zoo te hebben, dat ze ongemerkt konden worden verlaten.
‘Ik liet echter - aldus heet het verder - een klein aantal burgers daar om een vertooning
te maken, opdat de Engelschen ons niet dadelijk opvolgen zouden.’ Dergelijke
misleiding bezigt D e We t veelvuldig, (zie ook blz. 253); ook op zijn trek, waar
hij buiten het gezicht van den vijand gekomen dikwerf een scherpen zwaai maakt.
Goed gebruik van de duisternis noemt de schrijver verder een middel dat door den
veldheer behoort te worden
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benut. Dankbaar erkent hij menigmaal de omstandigheid, dat de avondschaduwen
telkens vallen, ja, hij wijdt er zelfs een hoofdstuk aan (XXIII); ook wordt verhaald,
hoe op het eind van den oorlog de nachtaanvallen (overvallen van lagerplaatsen)
veel bijbrachten tot de Engelsche successen. Hoe moeilijk die handeling echter is
blijkt wel hieruit, dat D e We t eenvoudig verklaart, dat zij zonder de hulp der
National Scouts onmogelijk zouden zijn geweest. Het is dan ook ongelooflijk, dat
instinct der Boeren, dat hen in donkeren nacht leidt. Ik zelf heb dat bewonderd op
nachtelijke tochten die ik met T h e r o n in den Vrijstaat mede maakte, met het doel
tot in bijzonderheden te ervaren, hoe het verkenningswerk werd verricht. Veel heb
ik van dien ridderlijken man geleerd ‘den alombekenden en onvergetelijken kapitein
van rapportrijders’, die door zijn zending naar C r o n j é 's ingesloten lager een daad
volbracht ongeëvenaard in onzen oorlog (blz. 64). Waar ik hier spreek van den
persoon, die mij onder al degenen, welke ik het voorrecht had in Afrika te ontmoeten
een der meest symphathieke was, daar meen ik wel met volle instemming de woorden
te mogen overnemen, door den grooten D e We t aan zijn heengaan gewijd (blz.
209): ‘D a n i e T h e r o n was niet meer! Zijn plaats zou niet licht gevuld worden.
Beminnelijke en dappere mannen zooals hij zouden er wel in de wereld zijn; maar
een man, met zoovele deugden in éen persoon vereenigd, waar zou ik dien vinden?
Hij bezat bij zijne dapperheid groote krijgslist, en was bovendien een doordrijvende
man. Kreeg hij een order, of wilde hij iets, dan moest het, buigen of breken, uitgevoerd
worden. Aan de hoogste eischen van een krijgsman beantwoordde D a n i e
T h e r o n ’....
Aanvallen over open terrein veroordeelt d e We t natuurlijk. Zoo lezen wij bij de
insluiting van Wepener, waar hij den 7den April 1900 een aanval op twee punten deed
tot op afstanden van 500 tot 1500 pas: ‘Ik kon nader dan dat niet gaan, omdat er geen
de minste positie was. Had ik dit gedaan (de plaats was zoo goed verschanst) zou
het vele kostbare levens geëischt hebben.’
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Ja, levens van burgers waren kostbaar! Het waren geen nummers, geen soldaten,
maar al te dikwerf opgeofferd, heel dapper, heel ridderlijk, doch... zonder nut. Vallen
op het veld van eer, zonder dat dit noodig is, noemt de Boer heel eenvoudig: als een
bok geschoten worden. Hij heeft er heel veel eerbied voor, maar vindt het
onverstandig: Brani tetapi bodoq...
Hoe keurt D e We t de dapperheid af (blz. 56) van C r o n j é , die hier in Europa
zoo bezongen werd en gehuldigd met zilveren eetserviezen en eeresabels! Op blz.
62 vraagt hij of zekere commandant ‘te onverschillig injoeg’ - wij zouden zeggen:
met heldenmoed attaqueerde! En heel typisch schetst hij W i l l e m P r e t o r i u s :
‘Onbeschrijfelijk dapper en onverschokken was hij - zooals ik nooit overtreffen zag,
en toch daarbij niet onverstandig.’
Hij, d e We t , die nooit militair was, gevoelt dat het moet gezegd worden, hoe er
op dient te worden gewezen, als iemand onbeschrijfelijk dapper en toch niet
onverstandig is. Wat kunnen wij veel van hem leeren.
Al wordt op de psychologie in het gevecht weinig gedoeld, enkele aanwijzingen wil
ik niet onvermeld laten, waar het onderwerp tot de meest belangrijke behoort van
den militairen denker...: ‘De burgers bleven dan ook onder het bombardement niet
- dat laat zich denken - maar gingen uit het gezicht...’ (blz. 280). Ik haal dit aan,
omdat de invloed van artillerievuur dat raken kan, wel eens betwist wordt door
vredesofficieren, die alleen oordeelen op trefkansberekeningen. Op blz. 108 beklaagt
D e We t zich, dat zijn kanonnen uitbleven; op blz. 110 zien we dat de vijand bij
Reddersburg door geschutvuur tot overgave gedwongen wordt. Ook zijn succes bij
Roodewal schrijft hij aan de artillerie toe (blz. 149) en op blz. 188 zien wij, hoe hij
zelf het tegenover twee kanonnen moest opgeven. Op blz. 351 van een Engelsche
macht sprekend, die tot teruggaan gedwongen werd: ‘zij moest toen ook weder
ondervinden wat het was onder een kanonvuur te zijn.’
Van de ‘merkwaardige en ontzettende uitwerking’ van lyddiet vinden we een
typisch voorbeeld bij Bethlehem
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(blz. 174) waar door een enkelen granaat vijf en twintig paarden gedood werden.
Is het wonder, dat bij hem, die éénmaal zulk effect zag, overal daar waar hij kan
getroffen worden, de moreele werking zich sterk doet gevoelen?...
Het bestek van dit opstel - naast andere oorzaken - legde mij den dwang op om de
bespreking van dit werk in hoofdzaak van een militair standpunt te doen en daarin
geen politieke overwegingen te betrekken. Men leide uit het zwijgen over tal van
zaken dan ook niet af, dat ze minder troffen of geen aanleiding zouden gegeven
hebben tot overdenking en betoog, het tegendeel is waar. Het kan toch geen
verwondering wekken, dat wie den oorlog van den aanvang met de meeste spanning
heeft gevolgd - om maar eens een enkel voorbeeld te noemen - bij aandachtige lezing
van de zoo belangrijke notulen van Vereeniging waarin door den Oranje Vrijstaat
op het voortzetten van den krijg wordt aangedrongen, door de Transvaal (in het
algemeen) op beëindiging der vijandelijkheden waardoor vernietiging van het ras
zou worden voorkomen, in zijne verbeelding terugkeert tot de dagen na de eerste
zegepralen der Boeren, toen reeds de einduitkomst van den strijd bij enkele hunner
leiders niet twijfelachtig was. Is het wonder dat dan de figuur van J o u b e r t weder
opdoemt, eenmaal door den Afrikaner, die zoo scherp opmerkt en teekent, met den
naam van ‘Slim - Piet’ betiteld, eenmaal met eene wereld-reputatie omgeven? Is het
wonder, dat het later verloop en de afloop van dezen grootschen maar ongelukkigen
strijd de wijze adviezen van dien man in een gansch ander licht brengt? Is het wonder,
dat dan de vraag zich opdringt, of het billijk is, dat hij, die noch in scherpte van blik,
noch in oprecht Godsvertrouwen voor eenig ander der voormannen behoefde onder
te doen, thans door velen verguisd staat, dat de Afrikaner die zijn historie zoo lief
heeft, zijn naam nauw meer kent?
De geschiedenis zal wellicht die en dergelijke vragen te eeniger tijd beantwoorden,
eenmaal misschien ook uit-
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spraak doen, of de verwijten die den Transvaalschen opperbevelhebber getroffen
hebben rechtvaardig zijn geweest, of het hem inderdaad mogelijk zoude geweest zijn
om met een ongedisciplineerde en ongeorganiseerde macht meer te doen dan in Natal
geschiedde.
Aan mij - ik herhaal het - is het niet zulke vragen onder de oogen te zien, hier
althans niet; ik meende echter niet te mogen nalaten er op te wijzen, dat er inderdaad
dergelijke vragen te stellen zijn, vooral waar het eene studie van den oorlog op politiek
en psychologisch gebied geldt.
Een paar opmerkingen slechts, naar aanleiding van punten die mij bij de lezing
bijzonder troffen - en die de staatkunde raken vinden hier eene plaats: het betreft D e
We t 's oordeel over de neutraliteit van Portugal en het geloof der Boeren op
uitlandsche interventie. Omtrent beide acht ik de opinie van den Generaal niet
volkomen juist.
Het is mogelijk, dat de Vrijstaatsche commando's die zoo ver van den invoerpoort
der Republieken gelegerd waren van gevoelen en houding der Portugeezen - die
inderdaad in een ongelooflijk moeilijke positie verkeerden - onkundig waren, ik
meen niet dat Portugal van hunne zijde eenig rechtvaardig verwijt kan treffen (het
Beira-incident, waarvan de behandeling te ver zou voeren, en dat ook niet door D e
We t in zijn beschuldiging wordt opgenomen laat ik nu ter zijde). Ook begrijp ik
niet, hoe D e We t , die het elders over ‘de regels van beschaafd oorlogvoeren’ heeft,
het eene neutrale mogendheid euvel kan duiden, dat het soldaten eener oorlogspartij,
‘die uit gebrek aan paarden in haar gebied de toevlucht gingen nemen (blz. 72)’ bij
zich interneert. De schrijver leze daarop section IV. van de Haagsche conventie eens
na: Art. 57 bepaalt o.a.:
‘l'Etat neutre qui reçoit sur son territoire des troupes appartenant aux armées
belligérantes, les internera, autant que possible, loin du théâtre de la guerre.
Il pourra les garder dans des camps, et même les enfermer dans des forteresses ou
dans des lieux appropriés à cet effet’....
Zoo mogelijk dus ver van het oorlogstooneel; het ver-
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wijt dat die 800 burgers naar Portugal gezonden werden - in plaats van op het zoo
ongezonde Lourenço-Marques te verblijven - acht ik derhalve moeilijk verklaarbaar.
En nu de kwestie van het geloof aan vreemde tusschenkomst. Op blz. 72 lezen we:
‘Maar waarom werd de deputatie naar Europa gezonden? Was het omdat de
Regeeringen op interventie rekenden? Ik kan dit beslist tegenspreken. Dit was iets
dat noch de Vrijstaat, noch de Transvaal ooit van droomde.’
Dat oordeel onderschrijf ik niet. Integendeel, ik kan verklaren, dat ik zelden met
een burger gesproken heb, of de vraag naar interventie werd al heel spoedig door
hem geopperd. Maar dat niet alleen, ook door voormannen heb ik het vertrouwen op
hulp van buiten veelmaals hooren uiten, om daarmede volharding te blijven opwekken.
Wat schrijft de Staatssecretaris R e i t z den 10den Mei uit Ermelo aan zijn
ambtgenoot in den O.V.S.?..‘Tot hiertoe hebben de Regeering en het Volk verwacht,
dat door medewerking van onze Deputatie en complicatie in Europeesche toestanden,
er eene hoop op redding van onze zaak zou kunnen ontstaan en de Regeering gevoelt
sterk, dat alvorens een beslissenden stap te nemen, nogmaals een poging moet worden
aangewend om tot zekerheid hieromtrent te geraken.’ (zie blz. 301).
In zijn antwoord hierop toonde President S t e y n aan, ‘als onze zaak in Europa
geheel hopeloos scheen te zijn, wij zeker van onze Deputatie iets zouden gehoord
hebben.’
Ten slotte spreken ook de Notulen in gelijken geest. Generaal L o u i s B o t h a
zegt bijv. dat hij nog ‘toen de vrouwen gevangen genomen werden dacht dat het tot
interventie aanleiding zou geven, omdat het iets was, dat geheel buiten de gewone
wijze van oorlogvoeren was..... (blz. 426) en later waar hij zegt dat de Deputatie
geschreven had: ‘Er is geen kans voor ons in Europa. Zij wilden daarop terugkomen,
maar de Regeering ried hen aan in Europa te blijven, daar hunne terugkomst naar
Zuid-Afrika
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den nekslag aan de verwachtingen van velen zou geven..’ (blz. 494).
Dat Generaal D e We t 's dagverhaal in onderhoudenden trant geschreven is reken
ik onnoodig mee te deelen: wie het karakter van den Afrikaner kent weet dat hij goed
kan praten, aangenaam ‘gezelst.’ Hoe groot gezelligheid een deugd wordt geacht
blijkt wel uit de beschrijving, die D e We t ons van Commandant A l b e r t s voorlegt:
‘Niet alleen was deze beroemd als een dapper man, maar wij vonden nu uit dat hij
ook zeer gezellig was.’ (blz. 409). Daarbij treft in het onderhoud een scherpte van
opmerkingsgave en een zin voor humor, die in de hoogste mate aantrekkelijk zijn.
Aardig zijn de tallooze uitdrukkingen, soms enkele woorden, waarmede de Afrikaner
zoo raak weergeeft wat hij zeggen wil. Ik teekende er gedurende mijn verblijf
verscheidene aan, die ik uit den mond der Boeren opving1). Ook het boek van D e
We t is er nu en dan mee gekruid: Als de

1) Ik kan de verleiding niet weerstaan er hier enkele te noemen:
Een der commandanten - ik meen B e n V i l j o e n - die op zijn herhaalde aanvragen aan
de proviand-commissie om toezending van paarden eindelijk eenige merries gestuurd kreeg
- de Boer reed slechts in hoogen nood op merries - schreef aan den betreffenden landdrost:
‘De 30 paarden is geheel onbruikbaar zijnde merries, jong, ongeleerd (onafgericht) en mager:
geef proviand-commissie kennis, die naar een ander lager te zenden, waar acrobaten, veel
voeder en geen werk is’.
De Generaal L u c a s M e y e r , die te vergeefs had aangedrongen op levering van fourage
seint eens uit Natal, hoe hij na een moeilijken tocht in het lager terugkomende tot voedsel
voor die hongerige dieren een telegram vond, hem verwijzende naar de Krijgscommissie in
Pretoria.
In de maand Mei 1900 deed de Gouverneur van Lourenço-Marques het verzoek aan de
Regeering der Z.A.R. om aldaar 100 paarden en muilen te mogen aankoopen voor den dienst
der Portugeesche Politie. De Staatssecretaris gaf daarop ten antwoord, dat het de Regeering
speet wegens den oorlog geen paarden of muilen uit het land te kunnen missen. Misschien,
voegde hij er aan toe - het was juist in de dagen van het Beira-incident - zal Z. Exc. die uit
Beira kunnen krijgen alwaar zooals wij vernemen een groot aantal onlangs zijn aangeland.
De kapitein der Rapportgangers J o o s t e die in Colesberg correspondent was van de
‘Volksstem’ beschrijft op het laatst van Januari 1900 den toestand in dat dorp als volgt:
‘Hotellen zijn gesloten, suiker is in het geheel niet te vinden en jam al lang vergeten. Was
het niet voor de zoete dames dan waren wij al lang zuur.’
Toen in het Vrijheidsche een tijdlang alle orders om op te rukken voor de grensbewaking
onuitgevoerd bleven seinde Asst. Generaal C. M e y e r van uit Nqutu aan den Commandant
te Vrijheid aldus: Burgers komt nu bij hoopen. Als het zoo gaat, hebben wij spoedig te veel.
Zijn reeds Veldcornet M o o l m a n met 10 man, dat is alles..... Enz.
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Britsche proclamatiën burgers naar de commando's dringen noemt hij Lord R o b e r t s
den besten ‘commandeer-officier’ (blz. 118). Elders zijn de mannen zoo hongerig,
‘dat zij een spijker den kop konden afbijten.’ (blz. 286). Als de Engelschen over een
uitgestrekt front oprukken, wordt gezegd: hul ‘trek o'er die breedte van die aarde.’
(blz. 194).
Toen een berg van 2000 voet moest beklauterd worden roept een: ‘O Roode zee.’
(blz. 201). Bij een Presidentsverkiezing wordt gestemd op C e c i l R h o d e s .
Sommige Volksraadsleden hadden gezegd: ‘Ik geef mijn laatsten druppel bloed voor
mijn land,’ maar ‘zorgden er voor’ - aldus D e We t - ‘dat niemand de kans ooit
kreeg om bij den eersten druppel te komen.’ (blz. 266). Enz.
Het boek is slecht geïllustreerd. Ware het niet, dat de frontplaat de beeltenis toonde
van den generaal D e We t zelf, ik zou die teekening goed noemen, mooi misschien.
Maar om den Boeren-aanvoerder te typeeren, dien wij slechts kennen en willen
kennen zooals hij daar rondtrok over het Afrikaansche veld, zich zelf en den
Engelschen troepen nimmer rust gunnend, daarvoor penseelt mij T h é r è s e
S c h w a r t z e - ze moge dan nog zoo knap wezen - veel te effectvol. Wat daar staat
in het hooge gladgesteven boordje - een witte plakkaat die de schilderes noodig had
om mooi te doen op het grijs-groene fond - dat is niet onze C h r i s t i a a n d e We t ,
van wien de bladen dag-in, dag-uit verklaarden, dat hij geheel ingesloten en toch
weer ontglipt was: de veldoverste, niet de man, die netjes aangekleed poseert voor
een schilderijtje. Daar had To o r o p wat anders van gemaakt.
Van de andere illustraties tusschen den tekst spreek ik het liefst maar zoo weinig
mogelijk. Me dunkt, waar
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de techniek zoo hoog staat op dit gebied, had in ‘het werk van D e We t ’ wel gezorgd
kunnen zijn voor behoorlijke clichés; te eerder omdat er zoo'n schat van heerlijke
foto's in dezen oorlog is vervaardigd, dat men ze schier voor het grijpen heeft. Het
schijnt wel als hadden deze bij tal van vorige gelegenheden - geïllustreerde dagbladen
en elders waar het niet zoo nauw genomen wordt - dienst gedaan.
Dan zette men ze eens naast de illustraties van bijv. ‘War impressions bij
M o r t i m e r M e m p i s ’, inderdaad ‘a record in colour’, het boekje van den
Franschman D u v a l , en zoo tientallen van andere werken en werkjes over dezen
oorlog; waarlijk het kan de vergelijking in dit opzicht niet doorstaan.
Het eenige goede lijkt me, dat de prentjes in hun vaagheid eenig beeld geven van
de groote eentonigheid in het Zuid-Afrikaansche landschap.
Verder komt het me voor, dat de schrijver zelf in het illustreeren van zijn eigen
boek niet gekend schijnt te zijn. Anders is het onverklaarbaar, hoe bijv. op blz. 303
is opgenomen een opgeklompte massa heel weinig gedekte mannen onder de
benaming: ‘eene Boerenafdeeling bij Graspan gereed voor het gevecht.’ Beter was
het geweest te spreken van: ‘Boeren, gereed om “afgenomen” d.i. gefotografeerd te
worden.’ Als oorlogsillustratie spreekt dit prentje niet, integendeel: het geeft een
valsch beeld van den inderdaad gezonden zin, waarvan de Boeren bij de keuze en
het bezetten hunner posities deden blijken.
Zoo geeft bladz. 67 volgens het onderschrift te aanschouwen ‘C r o n j é 's geschut
bij Modderrivier’. Wat hier is voorgesteld is een maxim-nordenfeld kanon van 3.7
mM. (pom-pom) en voorts twee vuurmonden van C r e u s o t 7.5 cM., zoogenaamde
Fransche kanonnen kenbaar o.m. aan de ligging in een-zelfde vlak van de horizontale
zielas en de as der raden. Nu moet het toch den Generaal d e We t wel bekend zijn
dat C r o n j é bij Modderrivier niet over Fransche kanonnen beschikt heeft.
Op blz. 2 wordt ons gegeven een ‘voorpost der Boeren
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in de nabijheid van Ladysmith’. De man wiens beeld men hier aanschouwt is de
‘opnemer’, die de commando's rondtrok om kiekjes te maken; zijn valiesje met chassis
ligt op den voorgrond. Hij zelf heeft zich als commando-Boer verkleed.
Als tendenz-prentjes voorzeker, werden opgenomen op de pagina's 93 en 95
‘Lindley voor den oorlog’ en ‘Lindley door de Engelschen verwoest’. Het wil me
voorkomen, als was het dorp door de verwoesting nog uitgebreid, althans het verschiet
bleef hetzelfde en op den voorgrond is een huis bijgekomen, dat dus den indruk
vestigt als was het in aanbouw. Waarschijnlijk is 't echter een ‘verwoest’ huis en
dankt het prentje daaraan die opname. Ik wil hier even bijvoegen, dat ik gedurende
den oorlog ook van die verwoeste woningen heb gezien. Toen ik o.a. bij, wat D e
We t noemt ‘de wilde vlucht van Poplar Grove’, in handen van de Engelschen viel,
bracht ik den eersten nacht door in de onmiddellijke nabijheid van een huisje, dat
daags te voren gediend had tot huisvesting van Generaal D e We t 's ambulance: het
had de Roode-Kruisvlag gevoerd op weinige honderden passen afstands van D e
We t 's lager op Poplar Grove. Bij de vlucht werd het gebouwtje verlaten en toen de
Britsche Brigades tegen het vallen van den avond de bivaks betrokken en van
kilometers uit den omtrek het zoo uiterst schaarsche hout bij elkaar sprokkelden om
een klein vuurtje te kunnen maken, dat de nachtkilte zou verdrijven, werd ook uit
bedoelde woning alles uitgebroken wat maar eenigszins brandbaar was: de vloer,
panlatten, raamkozijnen, deuren. Es ist der Krieg ein roh gewaltsam Handwerk, maar
toch was ik wat blij, dat ik aan dat vuurtje me althans een paar uur warmen kon.
Zeker heb ik, toen in het koudst van den nacht alle vuren uit gebrek aan brandstof
het een na het ander waren uitgedoofd, met zoo menig Britsch strijder gewenscht,
dat er nog meer woningen in den omtrek zouden geweest zijn, die wat ‘vuurmaakhout’
konden leveren. Eerst als men zelf in dergelijke toestanden geleefd heeft leert men
de practische waarde beoordeelen van professorale betoogen over het absurde
‘humane-oorlogvoeren’, die op
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een gemakkelijken leunstoel achter een knappende haard zijn ineengezet. Zoolang
er oorlog is zal er verderf, ellende, verschrikking zijn; de oorlog is on-menschelijk.
Hoe kan men dan spreken van humaan oorlogvoeren? Slechts de utiliteitskwestie
beheerscht de wijze van oorlogvoeren uit een volkenrechtelijk oogpunt.
Ware het, dat het op mijn weg lag om bij deze bespreking nader op de zgn.
‘oorlogsgebruiken’ in te gaan, ik zou nog wijzen kunnen op de afbeelding van pag.
141 ‘huis op het oosten van het station (Roodewal) van waar de Boeren het station
beschoten’ als zijnde een der aanschouwelijke motieven van veelzijds gewraakte
Britsche Proclamaties. Dan, dit zou me te ver voeren. En van de illustraties, die dit
werk bepaald ontsieren, is reeds meer dan genoeg gezegd.
Het boek is in zijn khaki-band zeer verdienstelijk gebrocheerd; met volle instemming
maak ik de daarop voorkomende spreuk tot de mijne:
O! GOD, BESKERM SUID-AFRIKA.
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Het opzegbaar huwelijk
Door Prof. Mr. W. van der Vlugt.
De vóorstanders van ‘evenredige vertegenwoordiging’ hebben weinig steviger en
scherper pijlen op hun' boog, dan dit argument, dat, onder een kiesstelsel als het onze,
de mannen van beteekenis gevaar loopen te worden overvleugeld door onbekenden
zonder politiek verleden. Zoodra, toch, in een kiesdistrict de partijen eenigszins tegen
elkander opwegen, heeft hij de meeste kans op het behalen der meerderheid, die de
minste vijanden bezit. En in dat opzicht doet allicht de karaktervolle staatsman met
scherpgeteekende beginselen en sprekende antecedenten voor den nieuweling, ‘het
zwarte paard’, gelijk de Amerikanen zoo iemand noemen, onder.
Ons hedendaagsch staatsleven licht die waarheid aan geen beschamender voorbeeld
toe, dan aan de gedwongen rust van Mr. S. Va n H o u t e n . Tot leiding geven
geboren, man van zelfvertrouwen gelijk weinigen, en daartoe gerechtigd door
zeldzame oorspronkelijkheid van geest en vrijdom van alle menschenvrees, vindt hij
onder zijne medeen tegenstanders in den lande hoogstens een vijf- of zestal, die
eenigermate zijne portuur zijn te achten. Doch juist de scherpte zijner overtuigingen,
zijne baldadige onbewimpeldheid bij hare ontvouwing hebben rechts én links eene
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mate van aanstoot gegeven, die hem geen' anderen toegang tot het parlement openlaat,
dan alleen door de ministerskamer.
Toch is hier geen onvergoede schade. Want de hem opgelegde werkeloosheid
heeft een deel van zijn' tijd vrijgemaakt voor het verzamelen der vruchten van
vroegeren arbeid. En zoo zagen onlangs, kort na elkander, twee bundels van zijne
hand het licht: de éene, van zijn vijfentwintigjarig kamerleven de eerste drie jaren
schilderend, de andere, eene groep ‘herdrukken, betreffende neo-malthus-ianisme
en vrouwenrecht’.
‘Ter recensie’ werden beide deelen de redactie van ‘Onze Eeuw’ toegezonden.
Hoe zou aan dat verzoek het best worden voldaan? Door eene vluchtige aankondiging
voor de ‘leestafel’, een twintigtal regeltjes, waarin op de belangrijkheid dezer uitgaven
gewezen werd? Maar wien behoeft het te worden verteld, dat de Schrijver eene figuur
is geweest op ons Binnenhof sinds zijn eerste optreden, en dat hij maar zeer zelden
iets heeft te boek gesteld, wat, hetzij ge het beaamdet of verwierpt, niet dubbel en
dwars uwe kennisneming waard was.
Dit, inderdaad, geeft aan Mr. Va n H o u t e n 's geschriften hunne zeldzame waarde:
Ge leert van hem, ook als ge van hem blijft verschillen. Wel nooit heeft de schrijver
dezer bladen dat in sterker mate ondervonden, dan toen hij voor de eerste maal kennis
nam van een der opstellen, in den tweeden der bovengenoemde bundels herdrukt.
Het was dat over ‘het huwelijksrecht der vrouw’, oorspronkelijk bestemd tot
praeadvies voor de juristenvereeniging, toen deze in 1882 daagde te Maastricht. Als
meesterstuk van pakkende, verleidelijke dialectiek, vindt dat pleidooi wel moeilijk
zijns gelijke. Het liet den bewonderenden lezer niet meer los, totdat hij erin was
geslaagd, zich in een tegenbetoog afdoende rekenschap te geven van de waarde der
aangevoerde gronden. Toevallig bleef dat tegenbetoog bewaard. En is het wonder,
dat het weêr voor het licht kwam, toen zijn auteur het oude praeadvies in nieuw
gewaad onder de oogen kreeg? Een' strijdbaar man,
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zoo dacht hij bij zich zelven, eert men het meest door met hem den degen te kruisen
in eerlijken kamp. Die lang bewaarde proeve van weêrlegging eens openbaar te
maken, zou dat niet de beste vorm zijn voor de ‘recensie’, die door de uitgevers werd
gevraagd?
Laat ons, om te beginnen, trachten, den gedachtengang van Mr. Va n H o u t e n
beknopt weêr te geven.
‘De ontwikkeling der stoffelijke goederenwereld’, dus ongeveer is de aanhef, ‘de
allengskens breedere plaats, die het roerende vermogen inneemt naast het onroerende,
heeft over het algemeen, eerst feitelijk, dan in rechte, dit gevolg: dat zij de macht
vermindert van het gezin, of liever van zijn hoofd, over het enkele lid. Vrijwording
van de sterkeren, volwassen zonen, gaat vooraf; gevolgd, allengs, door die der
zwakkeren, vrouw en dochter. De winst aan feitelijke zelfstandigheid gaat echter
voor de vrouw niet even snel in alle klassen. In het algemeen begint zij bij de lagere,
van waar ze eerst langzaam aan naar hoogere overspringt. Daar, in de laagte, zijn de
middelen tot eigen kostwinning voor vrouwen spoediger bereikbaar. Hier, op de
hoogten, acht men lang nog niets of weinig voor eene vrouw, een meisje goed genoeg.
Van daar, naarmate men omhoog klimt op de ladder der samenleving, verminderende
onafhankelijkheid der zwakke sekse, verminderende zin ook voor hare verdere
vrijmaking. Nog wordt, op de allerhoogste sporten, door het geestdoodend leven,
dat daar de meeste mannen leiden, eene zekere gelijkheid tusschen de geslachten
hersteld. Maar het ernstigst is de wanverhouding in het midden. De deftige burgerstand
voedt zijne zonen op voor ernstigen levensstrijd, en ziet hen dan ook naar den regel
daarin hunne krachten stalen; zijne vrouwen, daarentegen, verstompen in
huismoederlijk sloven en kleine alledaagschheid. In geen' kring is daarom,
tegenwoordig, de plaats der vrouw zoo laag als in die klasse, waar, sinds een halve
eeuw, het zwaartepunt ligt van ons staatkundig leven. Daaruit
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vooral laat zich het wonderbaarlijk mengelmoes verklaren, dat het recht der vrouw
ten onzent geeft te zien.
Eene onbevoegdheid der sekse kent ons recht sinds lang niet meer. Maar de
gehuwde vrouw, wier man in staat is, zijne rechten als echtgenoot en vader uit te
oefenen, verkeert ten onzent nog altijd in den ongunstigsten staat dien men zich
denken kan. De man is, ook tegenover de kinderen, heer en meester; de vrouw niets.
Hij alleen voert het beheer, beschikt zelfs vrijelijk over de goederen der gemeenschap.
Ja, tot wat zij met haar eigen werk verdient is aan hare macht onttrokken. Eerst als
de man “door kennelijk wangedrag” het huisgezin met ondergang bedreigt, niet ééns
dus, als hij het doet door lichtzinnigheid, of misplaatst vertrouwen, kan scheiding
van goederen worden gevraagd. Eerst, als er mishandelingen zijn geweest en grove
beleedigingen, kan de plicht tot samenwonen worden opgeheven. En voor de
ontbinding zelve staat de gelegenheid slechts open in enkele gansch buitengewoon
bedenkelijke gevallen, met name opgesomd.
De leidende gedachte, welke in die slavernij alleen van de gehuwde vrouw zich
uitspreekt, kan wel geene andere zijn dan deze: “geen huis zij tegen zich zelf
verdeeld.” Maar dan ook staat en valt dat alles met het beginsel van de
onontbindbaarheid des huwelijks. Wanneer toch maar het huis, dat dreigt verdeeld
te worden, kan ophouden één huis te zijn, verdwijnt de laatste grond voor alles, wat
die verdeeldheid thans met geweld belet naar buiten uit te slaan. Zoo dan: Wat voor
de middeleeuwsche vrouw het klooster was, dat worde de éénzijdige opzegbaarheid
van den echt voor onze vrouwen.
Men talme niet. De schadelijke werking onzer wet wordt altijd grooter, naarmate
de opleiding der vrouw en ook haar toestand buiten het huwelijk zich verbetert. Dat
doet haar, ééns getrouwd, naar middelen zoeken en ze ook vinden, om, trots de wet,
den rang te erlangen, die haar toekomt. Er wordt gesproken van “het ondermijnde
vaderlijk gezag”, van eene “ontaarding der mannelijke karakters.” Zoo men gelijk
heeft, aan wien de
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schuld, indien niet aan de wet, die velen kinderen het voorbeeld geeft te aanschouwen
van eene moeder, door kleine middelen ontsluipend aan onrechtmatigen echtelijken
druk? Slechts wie als vrouw, haar' man waarachtig eert, kan ook als moeder hare
kinderen leeren, dat zij het hun' vader doen.
Reeds hierin dwaalt de wet, dat zij den man tot hoofd wenscht van het gezin, maar
bovenal toch in dit andere, dat zij dien wensch acht te bereiken door hare geboden.
Zij steunt die regeling voor allen op overwegingen, die, zoo al juist, het slechts zijn
in het algemeen. Al staat “de man”, naar lichaam en naar geest, in kracht boven “de
vrouw”, daarom is het nog niet zoo in ieder paar. Al was het zoo bij het sluiten van
den echt, daarom nog blijft het niet tot aan het einde. Al blijft het zoo in vèr de meeste
dingen, daarom nog niet in alle. Maar is het wel zoo? Moet het in het huwelijk wel
zoo zijn? Mr. v a n H o u t e n ontkent het. De diepste fout der wet is, meent hij, hare
miskenning van de innigheid der echtverbintenis. Het ware huwelijk kent geen twee
partijen langer; het is ten volle eene tweeéénheid. Daar is dus geen gehoudenheid
van één partij jegens de andere, zelfs niet van zedelijken aard. En nog te meer slaat
elke rechtsplicht tusschen man en vrouw het ideaal des huwelijks in het gelaat.
Iets van die diepere opvatting schijnt onzen wetgever te hebben voorgezweefd bij
het stellen van de goederengemeenschap, als regel van echtelijk vermogensrecht.
Maar daar juist bovenal heeft hij vergeten, dat het doel des huwelijks - de volkomen
levenseenheid - niet altijd wordt bereikt, en zelfs, bereikt, niet altijd duurzaam is. En
dan blijkt die gemeenschap voor de vrouw slechts te noodlottiger. Men zegge niet,
dat toch de bruid en hare bloedverwanten bij het contract des huwelijks zich
waarborgen vermogen te verschaffen. Het oogenblik, waarop alleen zoodanige
waarborg is te scheppen, de bruidstijd, met zijn rozegeur en maneschijn, is voor eene
ernstige behandeling der zaak wel het allerongeschiktst; en voorts... de bruigom moet
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bewilligen! Geen wonder, zoo, onder die omstandigheden, de meeste
“huwelijks-voorwaarden” veel min de strekking hebben, den rechtstoestand der
vrouw tegenover den man te versterken, dan om beider belangen te beveiligen
tegenover schuldeischers, die alleen op den man zich kunnen verhalen.
Nu denke men zich het lot van eene vrouw, in onmin met haar' man, maar niet bij
machte om hem de dingen te bewijzen, die alleen ontbinding van den echt
rechtvaardigen. Zij heeft niets eigens; hij beheert haar goed. Zij kan geen rechtsdaad
plegen; hij moet haar bijstaan. Zij mag niet eenmaal moeder wezen; hij eischt met
recht ook zelfs den zuigeling van haar op. Zij kent zelfs niet eene rustige eenzaamheid,
waar zij zich zelve althans bezit; hij kan elk oogenblik weêr aanspraak op haar maken.
Moet dan, bij het denkend deel althans der vrouwen, de afkeer van liefde buiten echt
niet zwakker worden, naarmate het inzicht zich verheldert in de oneer van hare plaats
daarbinnen? Het huwelijk, gelijk onze wet het regelt, is een voordeelig contract alleen
voor zulk eene vrouw, die, zonder geld en geestkracht, zich wel verkoopen wil aan
een' vermogend man. Eene getrouwde vrouw is, naar onze wet, eene zaak van haar'
echtgenoot, slechts op zekere profytelijke en bovendien rechtsgeldige voorwaarden.
Zij, daarentegen, die uit eigen kracht of eigen middelen zich zelve kan verzorgen,
behartigt, afgezien van machtige vooroordeelen, veel beter hare waarde en
onafhankelijkheid, door met den man van hare keuze.... het stadhuis voorbij te gaan.
Bleef dan het samenwonen door eenswillendheid gezegend, dan was de wet onnoodig.
Maar zoo de eenswillendheid ooit week, dan was er ook geen rechtsband, die hen
knelde. Is er wel scherper vonnis over het huwelijksrecht te denken, dan dit, dat de
officieele vrouw in alles naast de niet-officieele achterstaat, behalve als ze in geval
van scheiding haar' man om geld wil vragen?
De rechtelooze toestand der gehuwde vrouw blijft de hoofdgrief tegen onze
huwelijkswetgeving, ofschoon het niet de eenige is. Gezwegen worde dus van het
ongeluk
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des mans, dien soms eene jeugdige onbedachtzaamheid, een waan des oogenbliks,
wellicht door kunsten der verleiding opgewekt, voor het leven heeft verbonden tot
eene gemeenschap, waar hij, ondanks zijn wettelijk primaat, nogtans zoo licht de
lijdende partij kan wezen. Gevraagd zij veeleer dit: wat eischen deze dingen? En het
antwoord kan slechts zijn: herziening van het huwelijksrecht in hoofd en leden.
Het uitgangspunt werd alreeds aangegeven. Het huwelijk is iets anders dan wat
de wetgever onder dien naam zich denkt. Het laat geen paar bestaan van twee
personen. Het is een huwelijk slechts, waar twee zich hebben opgelost in één persoon.
Met rechtsverhoudingen tusschen man en vrouw heeft dus de wet zich nimmer in te
laten, zoomin als met verplichtingen en eischen tusschen mijne rechter- en mijne
linkerhand. Behalve de betrekkingen van het echtpaar tot de buitenwereld, behoude
het recht slechts dit in het oog, dat het paar uit twee personen is geboren en ook in
twee personen weer kan uitééngaan. Ja, bovenal het laatste. De volle éénheid, die
het huwelijk eischt, kan slechts in vrijheid opwassen en tieren. Dat er geen huwelijk
zijn zal zonder haar, een enkele waarborg maar vermag het te verzekeren: de blijvende
gelegenheid voor ieder om het echtverbond te breken, waar de éénheid wordt gemist;
ontbindbaarheid des huwelijks niet slechts met wederzijdsch goedvinden, neen, ook
door éénzijdige opzegging.
Natuurlijk: goed geregeld moet die vrijheid wezen. Slechts welberaden handelingen
schenke de wetgever rechtskracht; onedelen drijfveeren sluite hij, waar hij kan, de
deur. Het zij hem erom te doen, de huwelijken zich zoo te laten vormen, dat naar
eene scheiding zoo min mogelijk wordt verlangd. Dan ook zal vrije ontbindbaarheid
niet leiden tot veelvuldige ontbinding. Wat scheidingen bevordert, het is veeleer de
opsomming van zekere, door de wet erkende, scheidingsgronden. De vaste
samenkoppeling tusschen de gedachte aan bepaalde daden en het begrip: “divortium”
wekt licht iets als een' waan, dat, waar de daden zijn gepleegd, het “divortium” moet
volgen. Hoe anders,
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waar geen wet de grens der lijdzaamheid bepaald, maar slechts de hoop dier
genegenheid, die immers éénmaal de echtgenooten voor lief en leed tezamenbracht!
Het geduld wordt licht lankmoediger reeds door de zekerheid, dat, mocht ééns alle
hoop verloren gaan, de vrijheid vrijelijk weêr zich laat hernemen. Maar andererzijds:
geen slavernij zoo gruwelijk, zoo onduldbaar, als van een' echtgenoot, die, tegen
afkeer, walging, ja zelfs maar tegen zwakken weêrzin in, tot samenwoning wordt
verplicht!
Zeer zeker: die “catalogus” der scheidingsgronden beoogt niet enkel de
echtontbinding te beperken tot ernstige gevallen. Beoogd wordt mede gronden te
erlangen voor eene billijke regeling der gevolgen. Nu is het, evenwel, vooreerst
hoogst overijld, den echtgenoot, onderanderen, die aan ontrouw zich schuldig heeft
gemaakt, deswege steeds gelijkelijk hard te vallen. Er kunnen zeer verzwarende
omstandigheden aanwezig zijn. Er kunnen ook verzachtende zich voordoen, die bijna
neèrkomen op verontschuldiging. Maar bovenal: hoe vaak is de beschuldigende helft
niet schuldig aan de schuld van de beschuldigde? Die den eersten klap geeft, heet de
aanvaller; maar is hij, meestentijds, niet uitgetart? Men wijst de kinderen toe aan de
onschuldige partij. Kan het niet soms wezen, dat, wie naar geen recht der ouders,
maar slechts naar het belang der kinderen vraagt, hen liever toe zag wijzen aan de
partij, die, lang getart, zich eindelijk vergreep, dan aan die andere, die volleerd zich
heeft betoond in duldeloos plagen bij formeel correcten wandel?
“De kinderen”: daarmeê wordt het punt geraakt, waarop verdedigers van het
bestaande bij voorkeur blind zich turen. Zij het dan niet om den man, of om de vrouw,
ter wille van het kroost dient, hoort men menigmaal beweren, de vrije ontbindbaarheid
des huwelijks te worden tegengestaan.
Ten onrechte. Wie zoo redeneeren, bezien de zaak al zeer oppervlakkig. Het groote
voordeel van de opzegbaarheid des huwelijks ligt in het wegvallen van elke andere
beweegreden tot huwelijkssluiting buiten de ernstige be-
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geerte om eene volle levensgemeenschap te vestigen. Onedele kansberekening
verdwijnt, waar het met de zekerheid gedaan is, dat hare prooi haar niet ontglippen
kan, al is haar ook het masker afgegleden. En, wat het kroost betreft: Gelijk men,
om goede huwelijken te erlangen, moet letten op de omstandigheden, waaronder
huwelijken worden aangegaan, zoo moet men ook, om goed te zorgen voor het
opkomend geslacht, acht geven op de omstandigheden, waaronder het ontstaat.
Vermoedelijk heeft de verhouding tusschen de ouders reeds grooten invloed op den
aanleg, naar geest en lichaam, der kinderen, uit hen geboren. In elk geval is het
voorbeeld van de oneenigheid der ouders voor heel de zedelijke ontwikkeling van
hun kroost beslist noodlottig. En wat doet nu eene wet, die, als hare lofredenaars
haar nageven, ter wille van het kind vooral, de onlijdelijkheid van zulk tweedrachtig
samenwonen voor de ouders moest voorbijzien? Zij kweekt kunstmatig de
rampzaligste jeugd, immers de zoodanige, die uit tweedrachtige paren is geboren,
en opgroeit buiten het koesterende licht van huislijken vrede. Voorwaar: een
huwelijksrecht, dat tot zijn' grondslag heeft het beginsel, krachtens hetwelk een
kundig rechtsgeleerde éens een getrouwd paar aldus toesprak: “Gij zijt verbonden;
met of zonder liefde zult Ge Uwe verbintenis vervullen”, zulk een huwelijkrecht
moge den uitwendigen schijn eener maatschappelijke ordening bewaren, de
grondslagen der zedelijke orde worden daarmede veeleer ondermijnd.’
Ziedaar het verleidelijk betoog van Mr. S. v a n H o u t e n . Het kan, meenen wij,
kortelijk worden gekenschetst als een pleidooi voor het denkbeeld, dat op het gebied
des huwelijks onvoorwaardelijk zegeviere het beginsel, elders tegenwoordig door
velen zoo krachtig en met goed gevolg bestreden: ‘laissez faire, laissez passer.’
Eendrachtige en ten slotte ook duurzame echtverbintenissen, die, in het belang der
samenleving, de zedelijke orde wenschen moet, zij worden, volgens hem, het best
verkregen door eene volkomen vrije ontbindbaarheid. Onloochenbaar, zelfs voor
den vader van dat leerstuk en wie hem volgen, schijnt dat, bij de eerste
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lezing, eene zeldzaam stoute paradox; het aangeprezen middel klinkt al bijzonder
onharmonisch met het gezochte doel. Doch die aanvankelijke indruk moet, zien wij
wel, in het eind verdwijnen voor eene vierledige overweging, waarin de zenuw ligt
van heel het betoog. Vooreerst: de eendrachtigheid, die een gezond volksleven in
zijne echtverbintenissen dient te wenschen, zij worde opgevat in een' volstrekten,
waarlijk idyllischen zin. Vervolgens: reeds bij de huwelijkssluiting wordt het
medewegen van onzuivere motiven het best gekeerd door het vooruitzicht dat, treden
ze eens aan het licht, de onschuldige partij steeds vrij is om hunne kansberekening
te verijdelen. Voorts: in het gesloten huwelijk, ook al voldoet het niet aan de
verwachting, zal het paar gemakkelijker zich schikken, mits het niet door dwang zijn'
weêrzin voelt geprikkeld. En eindelijk: geen slechter leerschool voor het opkomend
geslacht, dan de atmosfeer van een gezin, waar vader en moeder niet ten volle
samenstemmen. Dat viertal stellingen geldt het te toetsen.
Één opmerking ga echter nog vooraf. Ook aan Mr. v a n H o u t e n 's pleidooi
bevestigt zich eene veelbeproefde ervaring. De school van het ‘laissez faire’ op den
grondslag der belangen-harmonie denkt kwaad van wie de wereld anders inrichtten.
Geen wonder! Zorgt waarlijk de natuur gansch zonder menschelijk toedoen het best
voor allen en voor alles, dan moet elk tóédoen, elke dwang wel in zeer radicale
domheid en geestelijke verkeerdheid zijn' grond vinden. Verklaarbaar alleszins is
dus des pleiters uitval tegen den middelstand, die schuld heeft, volgens hem, aan ons
noodlottig huwelijksrecht, verklaarbaar zijne philippica tegen den ongemeen
vernederenden staat, die dáár het lot heet der getrouwde vrouw. En, wie zal zeggen,
hoeveel dat lonkje jegens eene mode dezes tijds mag meêgeteld hebben in den bijval,
die aan het geheele betoog ten deel viel. Toch, ondanks allen roep van kundigheid,
waarin de schrijver juist als kenner van het maatschappelijk leven met reden zich
verheugt, achten wij dien uitval, onbewezen en vermoedelijk onjuist van a tot z,
geschikt alleen om uiterst vluchtige lezers te brengen in de daarmêe kennelijk beoogde
stemming. De
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wetgeving, waaronder wij thans leven, heet dan, vooreerst, het werk van den gezeten
burgerstand. Alsof zij niet haar beslag gekregen had, tien jaren vóór het tijdstip van
beroering, van waar pas het binnendringen der middelklasse ‘en masse’ in het mondig
deel der natie dagteekent! Ons burgerlijke Wetboek van 1838, (een ieder weet dat),
is vrucht van eene dading, een vergelijk tusschen Noord en Zuid: het Noorden, waar
nog onbetwist de toon werd aangegeven door het verbond van adel en patriciaat, en
de ‘gezeten burgerij’ daarentegen steeds met ‘den grooten hoop’ éénstemmig bleef
in het ‘zoo de Heeren het wijzen, zullen wij het prijzen’; het Zuiden, waar de
geestelijkheid, in bondgenootschap met ‘ideologen’ naar Fransch model, zoolang
nog de unie bleef bestaan, vrijwel ‘victorie’ kraaide. Inderdaad, het is wel eene
zonderlinge toepassing van ‘l'art de vérifier les dates’, wanneer men de
aansprakelijkheid voor onze Wetboeken daar zoekt, waar Mr. v a n H o u t e n haar
meent te vinden.
En nog zonderlinger, zoo mogelijk, is de aanklacht, die hij dan verder, in verband
daarmede, der welgestelde burgerij van ruim eene halve eeuw geleden naar het hoofd
werpt. Nergens zal in ons Vaderland de vrouw destijds zoo laag gesteld zijn onder
haar' man, zoo diep door dezen zijn veracht, als daar. En zijn van die onderwerpen,
die een' paradoxalen geest als uitlokken om eens naar hartelust op hun gebied te gaan
grasduinen, omdat gestrenge toetsing, tegenbewijs er door den aard der zaak zeer
ernstig worden bemoeilijkt. Zoo is het zeer zeker hier. Dat onze grootmoeders en
overgrootmoeders in de kringen, waar zij verkeerden, zeer weinig moeten zijn in tel
geweest, die mededeeling moge om hare nieuwheid ons bevreemden; wat ons
bevreemdt is daarmede nog niet gelogenstraft. Bedenkelijker echter begint het voor
hare waarschijnlijkheid er uit te zien, als we overwegen, dat al de redenen, er voor
aangevoerd, neêrkomen op dezelfde tijdrekenkundige verwarring, waarop wij reeds
daar straks den vinger legden. ‘Aan de uiterste einden der maatschappelijke ladder’,
zoo lezen wij, ‘wordt de verwijdering tusschen man en vrouw nog eenigszins
getemperd.’ Wij zijn benieuwd te weten, hoe dat komt.
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‘Op de allerlaagste treden’, heet het verder, ‘doordien devrouw er reeds vroegtijdig
leert haar eigen brood te winnen evenals de man.’ ‘In onze dagen, het zij zoo’ (luidt
ons antwoord) ‘maar ten tijde, waarvan hier sprake is, kwam dat nog enkel, althans
hoofdzakelijk, voor in verhoudingen van huislijke dienstbaarheid, in functiën als van
baker en schoonmaakster, kortom: in betrekkingen, tot kweeking van een krachtig
zelfgevoel nu juist niet de geschiktste leerschool. Een vrijer vorm van vrouwelijke
kostwinning ontstond pas met dat groote fabriekswezen, dat 65 jaar geleden nog niet
zoo lang bestaan had, om reeds een opgegroeid geslacht te hebben kunnen doopen
met een' nieuwen geest’. ‘Op de allerhoogste sporten’, alzoo gaat het voort, wordt
eveneens de gelijkheid wat hersteld, ‘omdat daar het leven van de mannen zich
bepaalt tot geesteloos club-verkeer’. ‘Na 48, ja’, zoo vallen we in, ‘toen tal van
posten, vroeger slechts toegankelijk voor de aanzienlijksten des lands, bezet werden
met zonen der burgerij, wier mededinging een goed deel des adels ambteloos maakte.
Maar niet, althans in veel geringer mate, zoolang de spitsen der beambtenwereld
slechts van de toppen der samenleving uit bereikbaar bleven’. ‘In het midden,
daarentegen’, dus het besluit, ‘verheft de man, in 's levens strijd gestaald, zich meestal
hoog boven zijne zorgende huissloof’. ‘Met uw verlof’, zoo klinkt het onzerzijds,
‘waar viel ten tijde van het vaderlijk bewind des eersten konings die worsteling voor
Neêrlands middelstand te voeren? Daar was geen ongetoomde mededinging op de
open wereldmarkt. Zacht drijvend op haar' sterk beschermden kolonialen handel,
leidde onze burgerij, half ingedommeld, haar genoeglijk plantenleven van
welbeproefde sleur, en degelijke bekrompenheid. De twee helften van een echtpaar,
in dien dampkring grijs geworden, waren vrijwel geestelijk aan elkaâr gewaagd.’
Wat volgt dus? Blijft er, bij nader toezien, wel veel over van de obligate
onvriendelijkheid, ter zake van ons huwelijksrecht der ‘bourgeoisie’ hier toegevoegd?
O zeker, zij was slechts eene inleiding. Doch zulk een aanloop stemt ons tot
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behoedzaamheid jegens hetgeen er volgt. Daarover thans.
Niets is er in het boven geschetst betoog, dat meer heeft bijgedragen om angstige,
gemoedelijke zielen omtrent de strekking van het ‘opzegbaar’ huwelijk gerust te
stellen en zelfs in slaap te wiegen, dan ‘de hooge, de verheven opvatting van het
echtverbond’, die, naar het heette, de schrijver daarin had verkondigd. Zelfs velen,
die met hem gemeenlijk stonden op eenigszins gespannen voet, zij lieten door dat
zoet gefluit zich winnen. Dat opgaan der persoonlijkheden van man en vrouw in eene
enkele nieuwe persoonlijkheid, die ‘tweeéénheid’ der echtgenooten, die wederzijdsche
aanspraken en plichten niet verdroeg, kon het wel, zoo vroeg men, schooner,
stichtelijker zijn gedacht en uitgedrukt? Ja zeker kon dat. Er is alle reden om die
dusgenaamd ‘verheffende’ beeldspraak te kenschetsen als een bedenksel van ziekelijke
teergevoeligheid. Zij teekent ons een ideaal, dat hoogstens de gemakzucht streelen
kan van een karakterloos, bloedarm geslacht, maar niets bekoorlijks heeft voor wie
nog prijs stelt op zulke goederen als een eigen oordeel, eigen wil, zelfstandigheid
kortom, en allerminst begeerlijk heeten mag uit het oogpunt van de zedelijke
gezondheid der maatschappij. Dat vergt een woord van verklaring.
Geen trek, waaraan eene samenleving, gelijk de onze, in hooger mate haar
eigenaardig aanzien en grootendeels ook hare kracht ontleent, dan de tot het uiterste
gedreven arbeidsdeeling. Toch brengt die zegen, welke trouwens doet dat niet? ook
weêr zijne eigen schaduwzijde met zich. Wie medewerken in een stelsel van zoo
tienduizendvoud gesplitsten arbeid, zij zullen, één voor één, den vloek niet kunnen
mijden van hoogst éénzijdige ontwikkeling. Steeds schaarscher worden daar die
koninklijke geesten, die de beschaving van hun' tijd in haar geheel vertegenwoordigen,
weêrspiegelen als het ware. Nu zijn het uiteraard vooral de mannen, wien zulk een
uiterst verbijzonderd samenleven het euvel inent der éénzijdigheid. Wie zal het
ontkennen? De staatsman wordt daar licht uitsluitend
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staatsman; de man van wetenschap: geneesheer, natuurkundige, rechtsgeleerde, niets
anders buiten dat; de handelaar handelaar-alleen; de werkman ook eene soort van
automaat, nog enkel levend in zijne duizendwerf herhaalde handgrepen, nog het
meest zich t'huis gevoelend in de bekende atmosfeer der dagelijksche werkplaats.
Waar vindt men dan, in eene zoodanige maatschappij, nog onbevangenheid, een
open oog en een ontvankelijk gemoed voor ver uitéénloopende goederen, zoo niet
bij voorkeur bij de vrouw? Zal zulk een volk niet reddeloos uit elkaar gaan in altijd
meer en altijd kleiner kringen, groepen van slechts naar één kant ontwikkelde, maar
overigens verschrompelde beroeps- en vakmannen, dan is het hoognoodig, ja,
onmisbaar, dat in den echt de beide helften elkaar aanvullen, dat bovenal de vrouw
met haar' onverminkten smaak in allerlei, wat waar en goed en liefelijk is en welluidt,
die krachten, gaven van den echtgenoot, die in het éénvormig dagwerk dreigen te
verdorren, voor dat verval beware. Den boekensnuffelaar behoude zij voor den
gezelligen omgang en ook voor zoovele ernstigere plichten, als hem het leven met
zijne naasten oplegt. Den koopman winne zij voor kunst, natuurwaardeering, in het
algemeen voor al dien rijkdom, ‘dien roest noch mot verslindt’. En dan de
werkmansvrouw! Wien heeft het niet menigmaal getroffen, hoever zij van haar' man
allicht het wint, hoeveel hij dikwijls van haar leeren kan in betrekkelijk-breedere
wereldwijsheid? Kortom: de dagelijksche omgang van echtgenooten, die, elk op
zijne beurt, zich zelf blijven, voere overal tot eene soort van doorloopend vergelijk,
in dier voege, dat, met vermijding van gelijkelijk noodlottige uitersten: éénzijdigheid
maar ook versnippering, de man, nu ja, zich blijve wijden bij voorkeur aan zijn
dagelijksch werk, doch tevens, dank zij bovenal der vrouw, zijne achting, zijne
belangstelling onderhoude voor hetgeen, buiten den kring der levenstaak, die achting
waard mag wezen. En spreek ons dan, in dat gedachtenkader van het zaligend opgaan
der twee gehuwden in elkaar! Is zulk eene prediking niet heilloos, vol gevaren? Nog
ééns welzeker! niets uitlokkender, zoo voor heerschzuchtige, als voor onzelf-
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standige naturen! De ééne denkt zich, het spreekt van zelf, dat ‘opgaan’ enkel in den
vorm, dat de gedroomde wederhelft dan op zal gaan in hem. Bekoorlijk denkbeeld!
En de ander voelt reeds in gedachten zich zelf in alles steunen, leiden door een'
beproefden metgezel. Wat zoet vooruitzicht! Maar ook, nog ééns, wie noch tot
vóórgaan noch tot volgen zijn geboren door dik en dun, hun kan zulk een zoetvoerig
huwelijksbeeld niet aanlachen. En bovenal, het volk, de samenleving is daarvan wel
het minst gediend. Wie waarborgt, dat, bij het eeuwig ‘ja en amen’, de juiste maat
in acht worde genomen der wederzijdsche inschikkelijkheid? Dat het zoete ‘ja’ niet
klinken zal ook dan, als het kostbaar ‘neen’ veel beter ware geweest? Dat op het
altaar van die ‘harmonie’ niet ettelijke goederen geofferd worden, die, door wat
botsing, wrijving, het zij zoo! behouden konden zijn? Wij kennen ze allen, de
gezinnen, waar door den zwaren tred van den steeds nuchteren, al te nuchteren vader
de bloemen der verbeelding allengs zijn vertreden, die de beschroomde vrouw
aanvankelijk nog een' tijd soms steelsgewijze zocht te strooien. Of ook die andere,
waar de mannelijke ernst, het leerzaam woord des vaders uit het dagelijksch gesprek
ten slotte week, omdat eene al te eigenzinnige moeder van die ‘vakwijsheid’ niet
meer wilde hooren. Hoe beter ware het daar alom geweest, zoo niet te kwader ure
de wensch naar ééndracht in het noodige verbasterd was tot ziekelijk verlangen naar
slappe éénstemmigheid in alles! ‘Wees, blijf U zelf’, dat zou men iederen huwbaren
man of jongedochter, elken bruigom, elke bruid, ja menigen vader, menige moeder
wel mogen toevoegen, wanneer zij zich vergastten aan het verleidelijk, maar inderdaad
verraderlijk geteem dier sociale herderszangen-dichters, die ons femelen van den
echt, als ware deze één zoetelijke minnekoozerij. Neen, het huwelijk is wat anders
en wat heiligers; het is een hoog-ernstig instituut. En hij miskent dien ernst, die bij
het binnentreden zich wijsmaakt, dat daar het prijsgeven der eigen oordeelskracht,
der eigen verantwoordelijkheid, aan welke zij dan ook, ooit eene aan Gode
welbehaaglijke offerande zou kunnen wezen.

Onze Eeuw. Jaargang 3

90
Die kinderachtig-romaneske voorstelling des huwelijks, als ‘algeheele inéénsmelting
van twee zielen’, schijnt wel de primaire leugen van geheel de leer der ‘vrije liefde’.
Geeft men haar toe, ja, dan volgt al het overige van zelf, gansch ongedwongen. Elke
echtverbintenis wordt dan eene ‘proef’. Valt deze tegen, heeft men moeite om te
gewennen aan elkander, ja, strict genomen, komt daar maar een enkel wolkje, dan
is de misgreep klaar; de gevonden ziel blijkt niet die ééne, met de eigene altijd zuiver
samenklinkende, te wezen, die men zocht. Nu: spoedig de gepleegde fout hersteld,
den, bij vergissing aangeknoopten, echt ontbonden, en het nog eens weder geprobeerd.
‘God zegene den greep!’ Die gevolgtrekking staat evenzeer met hare idyllische
praemis, als zij met deze... valt. Wij hebben daareven het onze ervan gezegd, waarom
de praemis onzes inziens vallen moet. Maar nu tracht Mr. v a n H o u t e n , tot zekere
hoogte onafhankelijk daarvan, de gevolgtrekking nog te stellen op eigen voeten. ‘Zie
toch’, zoo voert hij in de 2e plaats ons tegemoet, ‘aan wat al ongeoorloofd bijbedoelen
bij het sluiten van den echt de moeilijkheid zijner ontbinding vrij spel verleent. De
zucht naar machtige verwanten, eene louter geldelijke berekening zelfs, hoe dikwijls
is zij niet het éénige doel, dat jonge mannen tot hun huwelijk dringt. En wee de
vrouw, als zulk een echtgenoot, eens meester over haar, het niet meer noodig acht
te veinzen! Zij kan niet meer terug; zij weet het, zij is verkocht voor goed. Doch
maak nu het huwelijk opzegbaar. Thans kan zij loskomen van den bedrieger. En door
die mogelijkheid te openen, voorkomt Gij in het vervolg het bedrog reeds bij den
aanvang.’ Het worde niet ontkend, dat het gevaar, waarop de schrijver wijst, bestaat,
al zij het ook, dat menschelijke ijverzucht, in ieder ‘huwelijk met geld’, ‘per se’ een
huwelijk om geld vermoedende, te dezer zake schromelijk overdrijft. Intusschen is
het onjuist, dat het aanbevolene geneesmiddel die kwaal zou uitroeien met wortel en
tak. De speculatieve echtgenoot heeft slechts zijne rol van ‘Liebhaber’ ook in het
huwelijk voort te spelen, en de verworven schatten blijven zijne. Zelfs behoeft
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dat spel niet ééns zeer trouw te worden volgehouden. De pleiter toch voor het recht
der vrouw, die haar, waar zij het gepleegd bedrog ontdekt, den echt terstond laat
opzeggen, als sprak dat zoo van zelf, miskent eene vrouwelijke eigenaardigheid, die
weinig menschenkenners vermoedelijk zullen loochenen. Hier wordt niet ééns gedoeld
op den schroom voor opspraak, die althans den besten vrouwen in het bloed zit. Het
is te doen om dezen anderen dieperen trek. Er schijnt gegronde reden te bestaan om
de normale vrouw te houden voor de bij uitstek monogame sekse. Die stelling, zeker,
laat wiskunstige bewijsvoering niet toe. Zelfs schijnt ze in strijd met den velerzijds
geboekstaafden indruk, dat niemand het in schaamteloosheid wint van eene vrouw,
die hare schaamte heeft verloren. ‘Het zwakkere geslacht’ kon echter wel eens dat
der uitersten zijn: het eerbaarste in zijne normale -, gelijk het losbandigst in zijne
afgedwaalde leden. En slechts van de eerstgenoemden wilde onze uitspraak gelden.
Heeft al niet reeds natuur het monogaam instinct den vrouwen ingeplant, in elk geval
beslaat, in het verleden der beschaafde volkeren, veelwijverij, hetzij wettelijke, hetzij
andere, eene ruimere, voor het minst eene recentere plaats dan de omgekeerde
wanverhouding. Reeds dat historische feit maakt het aanneembaar, dat de echtelijke
trouw bij vrouwen dieper wortelt. Wien eene goede vrouw zich geeft, dien geeft zij
zich geheel en zonder vóorbehoud. Maar om die reden ook heeft zij allicht een sterk
gevoel, dat zij toch eigenlijk maar éens zich geven kan. Van daar vermoedelijk, ten
deele althans, hare grootere trouw aan den gestorven man. Maar van daar, buiten
kijf, hare wel vaak onuitputbare lankmoedigheid jegens den levende, die haar
mishandelt, of verwaarloost. Als Mr. v a n H o u t e n in een ander verband met
waarlijk treffende bewoordingen ons spreekt van lijdzaamheid, zich steunend op ‘die
hoop der liefde’, die immers éénmaal de echtgenooten samenbracht ‘for better and
for worse’, welk beeld is, bij het vernemen van die woorden, gerezen voor onzen
geest? Tien tegen één, dat het een vrouwenbeeld zal zijn geweest. En inderdaad: de
liefde, die, naar het apostolisch woord, ‘alle
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dingen verdraagt’ en ‘alle dingen bedekt’, ze is, bij uitnemendheid, de deugd der
vrouw.
Eene vrijheid, wier gebruik de zwakkere sekse veel meer stuiten moet dan de
andere, is niet bepaald een welgekozen middel om gene te beschermen tegen deze.
Met het oog op de onverwoestbare kracht en taaiheid der vrouwelijke trouw, kan een
niet al te angstvallig man nog heel wat wagen. Ja meer nog: in verband met dien
echtvrouwelijken trek geeft vrije opzegbaarheid des huwelijks, hoe ook terwille van
de zwakkere helft ons aangeprezen, juist omgekeerd, een wapen der gemeenste
tyrannie in handen van de sterkere. Men heeft reeds aanstonds van verschillende
zijden in de gedachtenwisseling over Mr. v a n H o u t e n 's pleidooi het vermoeden
uitgesproken, dat, zoo men des pleiters ‘cliënten’ erover liet stemmen, zij zeker met
verpletterende meerderheid een ‘verdict’ zouden uitbrengen in dezen geest ‘Non tali
auxilio’. ‘Dank U voor zulk eene hulp!’ Men had, naar wij meenen, gelijk. En naar
de reden van zoo'n verrassend ‘votum’ behoeven wij niet ééns zeer lang te zoeken.
Komt ooit gemakkelijkheid van scheiding, zoolang het huwelijk duurt, aan één partij
ten goede, dan moet het wezen haar, die het met de scheiding het luchtigst neemt.
Voor haar wordt dan het dreigen met die kans een dwangmiddel tegenover de andere.
Welnu, de grootere luchthartigheid, in 9 van de 10 gevallen zal zij, indien het zoo
juist gezegde waar was, niet zijn te vinden bij de vrouw, neen, veeleer bij den man.
Maar dan? De pleiter voor het beginsel der opzegbaarheid heeft ons in schrille kleuren
het beeld geteekend van de slavernij, waartoe ons ‘kerkelijk getinte’ huwelijksrecht
wel menige vrouw veroordeelt. Denke men nu ter afwisseling eens voor een oogenblik
zich in in het huislijk leven van eene vrouw, verbonden door opzegbaren echt met
een' man, in wien zij heeft gedwaald. Hij heerscht, en zij verdraagt. Hij plaagt, zij
hoopt op inkeer. Hij toont zich harer altijd minder waardig; zij houdt, trots alles,
tegen alles in, de trouw aan hare eerste liefde, die, zij gevoelt het, de éénige moet
blijven.
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Dat wordt de man gewaar, en... hij gebruikt het. Zoo vaak hij het noodig keurt, wordt
voortaan eene wel te pas gebrachte zinspeling op zijne macht tot willekeurig opzeggen
zijn feilloos laatste middel, dat elken weêrstand breekt. Is er, zoo vragen wij thans
op onze beurt, afzichtelijker slavernij dan deze, die van een paar de beste helft aan
de gewetenlooze in handen speelt juist dóór gewetenlooze speculatie op wat de betere
boven de andere verheft?
Men mocht wel spreken over de voorkoming van huwelijken uit lage, onedele
motieven! Het echtverbond om geld moge bedenkelijk veelvuldig zijn. Althans niet
zeldzamer, hierop mag men wel zeker gaan, en ook althans niet min rampzalig is het
echtverbond alleen op grond van zinnelijke bekoring, van verliefdheid. Men ziet
elkaâr, ontmoet elkander ééns, twee malen, liefst in omstandigheden, die het hoofd
verhitten, zinnen en verbeelding prikkelen. Men is bekoord over en wêer. Eén blik,
één woord, en alles was beslist. Men vraagt naar geen waarborgen voor blijvend
echtelijk geluk. Karakterfouten, men zal ze wel verbeteren. Verschil in neigingen,
in wereldbeschouwing en levenswaardeering, ook in de plaats die wederzijdsche
bloedverwanten bekleeden op de ladder der maatschappij, men springt over dat alles
heen. Men mòet, men zàl elkaâr bezitten. Zoo gaat het menigmaal zelfs onder het
geldend recht. Geen wonder; zinnelijke bekoring is als een bergstroom, ook door
sterke middelen bezwaarlijk in te dammen. Maar toch: het sterkste middel tegen
onberaden huwelijken uit louter hartstocht, het is het ‘bezint, eer gij begint’, dat wet
en zeden met haar begrip van het bindend instituut des echts den onberadene
voorhouden. Doch: ga nu eens uw' gang. Schrap die vermaning uit ons Wetboek,
onze zeden weg. Maak het echtverbond, gelijk eene vennootschap, opzegbaar. Vooral,
doe dat op grond van zoetelijk dwepende, mystieke theorieën omtrent eene volle
vereenzelviging der echtgenooten, van theorieën, wonderwel geschikt (want
mysticisme en zinnelijkheid zij waren nauw verbonden van oudsher!) om, met
verachting voor den zedelijken ernst van tijdig overwegen, een' schijn van heerlijkheid
te geven aan bloot toe-
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vallig, zinnelijk begeeren, dat zich voor hoogere inspiratie houdt... Wat staat ons dan
te wachten? Zelfs waar de ontstentenis van elken waarborg voor een deugdelijk
huwelijksleven een' iegelijk moet springen in het oog, ja, door de zinsbegoocheling
van den hartstocht heen, ook den betrokkene zich opdringt, zelfs dààr zal er toch
geen reden meer zijn om van het huwelijk af te zien. Men kan het licht probeeren!
Bevalt het niet, welnu, dan is er immers niets bedorven! Wel mocht Mr. v a n
H o u t e n onzen echt brandmerken als ‘concubinaat’, slechts op voordeelige
geldconditiën! Hoe zal hij dan die huwelijken noemen, waartoe het beginsel der
opzegbaarheid de deuren wagen wijd openzet, gesloten enkel ter voldoening aan
eene wellustige gril, en met het vaste plan, reeds van den bruidsdag af, om, is die
gril éens uitgevierd, den band maar verder zoo kort mogelijk te laten duren?
Zal dan de grootere gemakkelijkheid der scheiding voor het minst den vloek van
de echtelijke ontrouw bezweren? Zal men althans het niet langer noodig achten, een'
echt te breken, dien men immers zonder moeite los kan knoopen? Wij stellen de
wedervraag: waarom zal men een' dergelijken echt nog langer als onschendbaar
blijven ontzien? Ons dunkt: de hechtste waarborg van werkelijk ontzag voor het
heilig echtverbond is hier gelegen, dat het, te midden van alle andere vormen, die de
samenwoning van man en vrouw alzoo kan aannemen, terstond zich voordoet als
iets gansch aparts, van heel de rest beslist en duidelijk te onderscheiden. Maar dan:
wat blijft er van dien waarborg, bij het veldwinnen van zulke huwelijken, als na de
zege der opzegbaarheid bij scharen zijn te wachten: van die bloot tijdelijke
samenkoppelingen, sinds den beginne als tijdelijk bedoeld, en boven het gemeenste
concubinaat in niets zich meer verheffend, dan in de noodelooze en zinledige
bemoeiing van een' burgerlijken ambtenaar? Wie ziet thans overspel in omgang met
eens anders niet officieele vrouw? Wie zou het zien in omgang met eene echtgenoote
zijns naasten, die van de daar genoemde slechts verschilde door de onoprechte vormen
waarmeê zij de verhouding tot haar'
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minnaar had verguld? Trouwens: waar de feiten spreken zijn woorden overbodig.
Dit zeker leert de historie van huwelijksrecht en huwelijksleven der ‘Romains de la
décadence’ wel overvloediglijk en onloochenbaar: hoe lichter de echtontbinding, des
te veelvuldiger de echtbreuk.
‘Neen’, hooren wij Mr. v a n H o u t e n thans beweren, ‘van die bevoegdheid om
den echt te ontbinden zal, is ze eenmaal verleend, maar schaars worden gebruik
gemaakt.’ ‘In het gesloten huwelijk immers,’ aldus omschreven wij zijne derde
hulpstelling, ‘ook al voldoet het niet aan de verwachting, zal het paar gemakkelijker
zich schikken, mits het niet door dwang zijn' weerzin voelt geprikkeld.’ Zietdaar den
trek naar het verbodene, den afkeer van elk mogelijk bevel verheven tot den rang
van hoofdkompas, waarop de wetgevende wijsheid sturen moet. Voor den verdediger
van het ‘laissez faire’-stelsel voorzeker geen verwerpelijke keuze. Want, strict
genomen, laat zich met een beroep op dien karaktertrek elk dwingend voorschrift
zonder onderscheid bestrijden. Ja, men mag vragen: ware het niet, met het oog daarop,
het beste, zoo de wetgever als regel aannam om te verbieden wat hij wenschte, en te
bevelen wat hij liever niet gedaan zag? Het argument schiet blijkbaar het doel voorbij.
Is in het huwelijksleven waarlijk dwang van boven steeds prikkel tot verzet, welnu,
dan wordt de duurzaamheid des huwelijks nog het best verzekerd, niet door
vrijgelatene, maar door gebodene ontbinding. Terecht vroeg daarom reeds een geestige
bestrijder: ‘Zou men op die wijs niet het dikke wetboek veel dunner kunnen maken?’
Zou men bijvoorbeeld ook niet kunnen betoogen dat er geen vaderlijke macht mag
wezen? Vooreerst: ook daar mag met hetzelfde recht als van het huwelijk gelden:
‘het belang des vaders en des kinds dient één belang te zijn. Waar strijd is, mag dus
“eo ipso” reeds de vaderlijke macht niet langer duren.’ ‘Blijft vader en zoon één, dan
is de wet niet noodig. Ontbreekt die éénheid, dan begint de wet te knellen.’ Doch
ook: daar, als bij het huwelijk, kan men vragen: ‘zal niet de zoon, al is er soms wat
wrijving, gemakkelijker zich schikken, mits
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maar de wet hem niet tot buigen dwingt?’ Men ziet het: ‘a priori’ voert die
bewijsgrond, mits gestrengelijk doorgedacht, tot ongerijmdheid. En is niet ook de
ervaring, waarop zich hier de strijder voor het vrije huwelijk beroept, in hooge mate
éénzijdig? Het is waar, er zijn van die weerbarstige naturen, voor wie het genoeg is,
dat men hun beveelt, om juist het tegendeel te doen van hetgeen bevolen werd. Maar
zijn zij niet eene kleine minderheid? Nog meer: is het niet waar, dat ver de meesten
juist verlangen te worden ingetoomd, bevolen en geleid, dat ver de meesten juist
behoefte hebben aan zekere volstrekte onvermijdelijkheden, die als een stevig kader
vormen voor hun leven? In dien zin zal ook wel altijd het heilig moeten van het recht
ten taak hebben, ettelijke vragen van gedragskeuze buiten kijf te stellen, en alzoo te
voorkomen, dat alles kwestie zij, dat alles door ons naar eigen oordeel nog beslist
moet worden. Zou het met het huwelijk anders zijn dan wij daar in het algemeen
betoogden? Zou daar niet juist het denkbeeld, te kunnen vrijkomen, te kunnen
wisselen, zoodra men wil, veelal het verlangen naar die vrijheid, naar die wisseling
wekken, prikkelen, waar het anders nooit ware ontstaan? Zou niet juist de
gebondenheid aan den eens gesloten echt, gelijk ook de gebondenheid aan het om
den broode onmisbaar ambt, de sterkste drijfveer zijn om met het gegevene, zelfs
als het tegenvalt, toch op den duur ons te verzoenen en lust en geestkracht in ons op
te wekken, opdat wij ervan maken wat we kunnen? Vreemd: vorstenalmacht, zegt
men, voert ook haar' bezitter ten verderve. Maar aan elk onzer, zoover hij gehuwd
is, wil men van oogenblik tot oogenblik de gansch vrijmachtige beschikking in handen
geven over den allergewichtigsten band, die aan zijn leven en een ander nog daarnaast
hunne vastheid geeft. Is dat niet tegenstrijdig?
En trouwens: laat alweer de feiten spreken. Wat Mr. v a n H o u t e n wenscht, het
is geschied ten tijde van de Fransche revolutie. De Fransche wetgever van 1792 stelde
de echtverbintenis hoog, o ja, verbazend hoog. Doch hij ook, steunend op het
zielkundig argument, dat men gewil-
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liger die lasten draagt, die men kan nêerwerpen zoodra men verkiest, zocht het
huwelijksleven door opzegbaarheid te adelen. En de uitkomst? In de eerste 27
maanden werden bijna 6000 huwelijken ontbonden te Parijs alleen. Het jaar VI der
republiek zag meer scheidingen dan echtverbintenissen.1) Nog erger: de eerbied voor
den echt werd zwaar geschokt. Een enkel sprekend voorbeeld! Een man was
aangeklaagd van bigamie. Hij pleitte: onschuldig, en wel op grond, dat sedert de
invoering der opzegbaarheid de huwelijksband eene pure fantasie geworden was.
‘Nu kon de wil om het huwelijk op te zeggen toch wel niet duidelijker blijken dan
door den tweeden echt. Ergo...’ En de rechter vereenigde zich met dat stelsel van
verdediging en sprak vrij. Geen wonder dat na 5 jaren aan die verwilderende
proefneming een einde werd gemaakt.
Wij komen eindelijk tot de kinderen. Aan ‘het vrije huwelijk’ licht de teerste plek.
Want het valt wel niet te ontkennen: in hen wordt zichtbaar, om zoo te zeggen, de
waarheid, dat het voortduren, al dan niet, der ééns gesloten echtverbintenis niet is
de zaak van man en vrouw alléén. Toch, ook om hunnentwille wordt, gaat de wensch
van het praeadvies ooit in vervulling, het opzegbaar huwelijk wet. Slechts even wilde,
in dit verband, de schrijver eene anders veel geliefde stelling in herinnering brengen,
waarnaar de kinderen, uit een onéénig paar geboren, reeds dáárom alleen, althans
als regel, voor mislukt worden verklaard. Het was ook maar wijs, niet langer stil te
staan bij een beweren, waarover de bedachtzame onderzoeker voorshands zijn oordeel
opschort; waarvóór gemeenlijk niet veel meer wordt bijgebracht, dan het scherpe
woord, dat, in ‘King Lear’ van S h a k s p e a r e , door G l o u c e s t e r 's bastert
E d m u n d wordt gesproken over het legitime kroost van elkaar onverschillige ouders;
waartegen echter, als eerste ‘instantia negativa’, alvast om te beginnen kan herinnerd
worden aan A l e x a n d e r v a n M a c e d o n i ë , den eminenten zoon, geboren uit
een' zeldzaam tweedrachtigen echt.

1) G l a s s o n . ‘Le mariage civil et le divorce’. P. 46-51, aangehaald bij H. L e c k y . ‘Democracy
and Liberty.’ II. (1896) P. 163.
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Om nog te zwijgen over M a u r i t s van Oranje en Lord B y r o n . Intusschen: het
bleek reeds: niet met physiologische betoogen, met zedelijk-sociologische veeleer
heeft de advokaat van den opzegbaren echt ook hier bij voorkeur zijne zaak willen
bepleiten. ‘Wat doet’, zoo vraagt hij, ‘onze wet, die, als hare lofredenaars haar
nageven, ter wille van het kind vooral de ouders vasthoudt in het onlijdelijk bestaan
van een onéénig samenwonen?’ ‘Zij kweekt’, dus luidt het bescheid, ‘kunstmatig de
rampzaligste jeugd, immers eene zoodanige, die opgroeit buiten het koesterende licht
van huislijken vrede.’ De wrong der redeneering, die ook hier een' schijn van recht
moet geven aan eene onrechtvaardige zaak, kan thans niet langer ons ontgaan. Het
is alweder de oude kunstgreep: ‘slechts waar volkomene, vrije éénswillendheid
bestaat, eene éénheid, die geen dwang met mogelijkheid kan scheppen, slechts daar
is een waarachtig huwelijk, is een gezegend en ook zegenend familieleven, een
dampkring, waarin kinderen kunnen tieren. Al het andere is uit den booze’. Maar,
ééns die kneep ontdekt, valt het ook niet zwaar, aan zijne begoocheling te ontkomen.
Neen, zeggen wij, dat romaneske huwelijk, waar man en vrouw zijn opgegaan, of
laat het liever ‘ondergegaan’ heeten! in elkaâr, zoo min als het het beste is op zich
zelf, is stellig niet de meest gewenschte dampkring voor het opgroeiend geslacht. Is
het reeds voor de echtelieden één voor één te wenschen, dat zij, tot wederzijdsche
aanvulling van elkanders éénzijdigheid, ook ieder van zijn' kant het eigen ik bewaren,
hoe veel te meer dan in het belang van eene complete, eene onverminkte opleiding
der jeugd! Het kan voor het kind geen kwaad, zoo het reeds vroegtijdig, waar het
tusschen de ouders staat, iets merkt van ongebogen eigenaardigheden over en weêr.
Maar wat noodlottig zijn moet, dat is eene eerste jeugd, gesleten in eene
broeikas-atmosfeer van ongestoorde wederzijdsche aanbidding. Nog afgezien van
het gevaar, dat die aanbidding licht gepaard gaat met een verderfelijk ‘egoïsme à
trois, à quatre...’, of uit hoe velen het gezin moge bestaan, is dit onloochenbaar: zoo'n
atmo-
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sfeer als van lauw water en suiker verwent, verweekt; zij verwaarloost de ontwikkeling
van die mannelijke deugden, die allermeest de zoon zal noodig hebben voor den
strijd des levens. Wel menig kind mag soms zijn' vader en zijne moeder in stilte
hebben aangeklaagd, omdat hun onderling verkeer nooit in een pakkend voorbeeld
hem op de waarde had gewezen van het vaak zoo noodig, krachtig ‘neen’. Doch nu
ook omgekeerd: is het huwelijk, als huwelijk, er niets minder om, wanneer de beide
helften, eerst langzaam aan, (gedragen en gedreven mede door het besef van plicht
om zich te voegen in het onvermijdelijke), in vele wrijvingen en botsingen, zich
wennen aan -, zich schikken naar elkaâr, geen enkele reden laat zich noemen, waarom
niet ook zulk een echt de kweekplaats zijn kan van een krachtig, deugdzaam kroost.
Integendeel: geen voorbeeld werkt zoo heilzaam, zoo verheffend, als van twee ouders,
zoo ze in liefde samengaan en samenwerken, trots menigerlei scherpen hoek of kant
in beider aanleg, die zonder doorgaand zelfbedwang allicht de liefde kon verstoren.
Zeer zeker, bij eene wetgeving, als de onze kunnen er paren zijn, waarvan wij zeggen:
het ware den kinderen beter, zoo die ouders maar scheiden mochten. Doch moet
daarom, daarom alleen, maar met den Franschen slag het huwelijk opzegbaar worden
gemaakt? Mr. v a n H o u t e n roept ons medelijden in voor de arme wurmen, wien
de zonnestraal van huislijke liefde ontbreekt. Wij zien, wordt ooit zijn wensch vervuld,
nog armer wurmen voor ons: het zijn de duizenden van kinderen, door het toeval
van lichtzinnig aangegane en opgezegde echtverbintenissen hunner ouders, den éenen
van dezen ontscheurd; half vreemd, uit het opgebroken huisgezin beland thans in
een nieuw, dat, wie weet voor hoe kort? de moeder of de vader, waaraan zij werden
toebedeeld, heeft opgericht; verwaarloosd door dien aangewezen verzorger, die als
een blok aan het been hen meesleept; nog erger dan verwaarloosd door den vreemde,
die meê thans over hen den staf voert; steeds hunkerend naar dien éenen hunner
ouders, van wien zij moesten scheiden; maar wegens allengs zeldzamer vergunde
ontmoetingen daarvan ver-
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vreemdend tegen wil en dank. O, hard is het lot van het kind, dat in zijn ouderlijke
huis vergeefs den vrede zoekt. Maar eindeloos harder licht het deel van hen, voor
wie het ouderlijke huis zich heeft gesplitst: een huis van vader hier; een huis van
moeder ginds. En zulke kinderen, thans nog schaarsch, zij worden door de
opzegbaarheid des huwelijks al lichtelijk vertienvoudigd.
Wij besluiten: Veel moge er zijn, veel is er zeker, wat in ons huwelijksrecht meer
naar den geest der vrijheid ware te regelen. De maritale macht heeft grootendeels
haar' zin verloren. Het beheerspraerogatief van den echtgenoot in het
huwelijksgoederenrecht evenéens. Maar voor de ‘panacee’, die men ons aanbiedt:
het opzegbaar huwelijk, moge ons de wijsheid onzer wetgevers genadiglijk bewaren.
Die zoogenaamde ‘panacee’ ware een geneesmiddel, oneindig erger, dan de
smartelijkste onzer kwalen.
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In het Gezicht van de Haven...
Door G.F. Haspels.
Quale i Fiamminghi tra Guzzante e Bruggia.
D a n t e Inf. XV 4.
Nergens ruischt de gèrste voller en zwaarder dan in het land van Cadzand en het kan
gebeuren bij donkeren avond dat de boer op den weg stilstaat om te onderscheiden:
wat daar zoo ruischt, zijn ‘boardterreve’ of de zee. Nergens vlammen de klaprozen
heller op uit de zwartgroene, zoetrokige klaver, of trappelen de breedschonkige,
fijnkoppige paarden luchtiger voor zware vrachten over de hooge kleidijken dan in
het land van Cadzand.
Waar bloeien de boonen zóó rijk, als wilden ze met hun zoete, zware geuren
bedwelmen die langs de akkers gaat, en waar lachen de blauwe vlasbloempjes zoo
koketjes, diep uit het lichtgroen omhoog? Waar schuilen oude boerderijen en
felrood-bepande, zwarte schuren, in hun blauwe wilgen, deftiger en
ongenaakbaar-vriendelijker onder de hooggesnoeide donkere olmen, en waar zijn
ouderwetscher ploegen, waar wagens die zóó hotsen, vrouwen die zoo kunnen
‘commeeren’, en waar rijke boeren die zoo statig kunnen rentenieren als in het land
van Cadzand?
Ja, waar kan men zoo zalig schrikken van die mysterieuse witte râzeilen - in hun
vreemde verlichting onge-
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twijfeld van den Vliegenden Hollander - die daar hemelhoog en oneindig-ver
voortschuiven over de kruinen der duinen, terwijl men liep te luisteren naar de
gezegende gèrste van het land van Cadzand?
Maar A b i g a ï l Ve r s t a r r e , geboren d u B o u r g , woonde al sinds lang niet
meer in het vette des lands, maar in den calamiteusen Tienhonderd- of eigenlijk, den
Vlaming-polder, die strook van den Tienhonderd, die onmiddellijk aan de lage duinen
grensde. En al heette dit ook nog te behooren tot het land van Cadzand, hier ruischte
geen boardterreve, maar had een krielig duinaardappeltje moeite zijn loof te beuren
uit het telkens overstuivende duinzand. Hier geurde geen honingzoete klaver, maar
rook men de scherpe aroma van den thym en den duindoorn op de magere weiden,
waar de konijnen speelden. En toch slechts een vijftig schreden van het vette land
naar ‘den dunen’; een korte weg, maar een lange smart, de weg van de welvaart naar
de armoede.
Ondertusschen verbaasde zich S t e v e n J e u r l i n k , zoo hoog-deftig als A b i g a ï l
nu toch de deur van haar huisje achter zich toetrok! Het hutje, ruw opgetrokken uit
onkleurige steen en ongevoegd, het hutje werd er bijna een boerderij van, en de
knotpeppel, door den zeewind dorgewaaid, werd er haast een olmenhof van, en het
uit afbraak bij elkaar geplakte schuurtje leek er wel een korenschuur van, zóó
hoogdeftig als A b i g a ï l nu toch van haar erf afschreed. En toen ze, in 't verschoten
zwarte jak, op het duin toestapte, stonden in haar door de witte muts omlijste gezicht,
vol kriebels en rimpels, haar zwarte, fransche oogen zóó oud-voornaam, en wapperden
de zwarte linten van haar schorteldoek zóó statiglijk, en gingen de begespte schoentjes
zóó keizerlijk-bescheiden over de duinweide, dat ieder het aan A b i g a ï l kon zien,
dat zij was en altijd zou blijven: een eerste-klas boerin uit het land van Cadzand.
Tenminste S t e v e n , die een paar pas achter haar aankwam, zonder haar te durven
inhalen of aanroepen, tenminste S t e v e n kon dit best zien, al was hij hier zelfs niet
vandaan. Want hij kwam uit den Weteringen-enk bij Deventer,
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en men hoorde dat soms nog aan zijn spraak, al was hij nu reeds jaren hier
waterbouwkundig ambtenaar, of wel ‘de diekboas’. Als zoodanig kende hij al het
volk uit den Tienhonderd - behalve A b i g a ï l Ve r s t a r r e , want wie kon haar
kennen? Van den éérsten oogopslag, toen hij achter haar ter kerke was getreden, was
ze hem een wonder geweest. Zóó ‘trankiel’ als zij op de voor de kerk staande mannen
toestapte, zeker van hun uiteenwijken voor haar; zóó genadig als zij de vrije banken
voorbijging naar haar eigen plaats onder de koperen kroon vóór de pilaren, als zat
haar man nog als diaken ‘in den tuun’; zóó stichtelijk als zij luisterde, de oogen
neergeslagen op 't kerkboek met de klampen in haar schoot, met een strak-welwillende
aandacht, die een voortdurende herinnering was aan dominee en gemeente om toch
hun schuldigen plicht te doen; zóó eerbiedig ook als de boerinnen en jongedochters
van haar ‘bocht’ na den dienst wachtten op haar sein van te mogen opstaan - het was
dan meer dan wonder! En langzamerhand was het hem uit haar historie helder
geworden, waarom dat deftige, zelfgenoegzame Cadzand in die arme weduwe van
den Tienhonderd een der hechtste pilaren van zijn eerwaardheid erkende.
Zij had zooveel geleden dat de menschen wel niet anders dorsten dan eerbiedig
tegen haar zijn. A b i g a ï l was de laatste der d u B o u r g 's. De eerste was als refugié
hier ingekomen en had van het goud, dat hij zich, in het brood gebakken, had
meegebracht, den Kranenkamp gekocht. En eeuw uit, eeuw in hadden de d u
B o u r g 's met eere den Kranenkamp gebouwd, en zich een erfelijke plaats verworven
onder de notabiliteiten van Cadzand. Toen dan ook na den plotselingen dood van
haar vader A b i g a ï l alleen op den Kranenkamp achterbleef, was dit steunende op
een geslachten lang opgestapelden trots en rechtschapenheid. Te zeggen: dit doen
de d u B o u r g 's niet, was voor hen hetzelfde als: dit is zonde. Wat zij nu nooit
gedaan hadden, misschien ook niet hadden behoeven te doen, was: trouwen òm geld,
en derhalve trouwde A b i g a ï l A b r a h a m Ve r s t a r r e , die bijna zoo rechtschapen
als arm was. En het zou
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den Kranenkamp, die wel eens wat nieuw bloed kon gebruiken, niet geschaad hebben,
als A b r a h a m Ve r s t a r r e wat geld had meegebracht, in plaats van zoo'n voorraad
rechtschapenheid. Want zeker om die te kunnen betoonen, werd hij nu ziek, en haalde
bij hem de tweede terugslag den eerste altijd in. Zelf was hij nog niet hersteld, of
daar kwam het klauwzeer, en daarna de lendeziekte, en eerst toen zijn stal tweemaal
was leeggestorven, kwamen de verzekeringen tegen veeziekte. Daarop waren de
slechte oogstjaren gekomen, toen de tarwe stond te rotten op de dagelijks beregende
akkers, en vóór de produkten op de markt weer geld gingen doen, was A b r a h a m
maar gestorven. Maar had Cadzand A b i g a ï l reeds bewonderd toen ze A b r a h a m
trouwde, nog meer eerbied kreeg het voor haar, toen ze R e i n i e r weigerde.
R e i n i e r d e L a n g e was haar buurman, de boer van den Merelaarshof, waar met
de d e L a n g e 's altijd een erfelijke vijandschap tegen de d u B o u r g 's had gehuisd.
A b r a h a m Ve r s t a r r e was in zijn rechtschapenheid de eerste boer van den
Kranenkamp geweest, die vrede had gesloten met den Merelaarshof. Dus om hem
was 't niet geweest dat zij R e i n i e r bedankt had. Maar waarom dan wel? Ja, waarom
dan wel? Om, als onverzoenlijke, toch nog te overwinnen, ofschoon de d u B o u r g 's
het verloren hadden? Of, omdat R e i n i e r een ‘noare vint’ was - die rechtuit keek,
nòch rechtaf sprak - en er voor een vrouw ‘oan 't stiere' van zoo'n meulenpèrd’ al
heel weinig eer te behalen viel? Ja, wie zou het zeggen? Een ding wist wel iedereen:
de anders altijd thuiszittende A b i g a ï l liep in die dagen met haar eenigen zoon
J o h a n n e s aldoor den Kranenkamp rond. In de vroegte hadden de arbeiders, die
naar 't veld gingen, moeder en zoon reeds zien schuiven door de Kranenkampsche
akkers, spookachtig langzaam, alsof ze elken voetstap, door een d u B o u r g hier
gezet, nog eens moesten drukken. Te noene had de schoaper, terwijl in de van hette
trillende lucht alles sliep, hen gezien, stilstaande voor iederen Kranenkampschen
boom, als moesten ze zich herinneren door welken d u B o u r g die was geplant: en
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als in maanlicht een late phaëton van een visite huiswaarts reed, had de boer aan zijn
vrouw moeder en zoon gewezen, die onbeweeglijk en helverlicht in den stillen hof
hadden gestaan tusschen de oude akoleien, leliën en struikrozen. De meesten hadden
uit die bedevaarten van moeder en zoon opgemaakt, dat zij toch niet konden scheiden
van hun moederaarde, en A b i g a ï l wel verstandig zou zijn: en 't maar zou probeeren
met R e i n i e r ; - maar enkelen hadden 't hoofd geschud: dat niemand van haar kon
weten wat ze deed, vóór ze het gedaan had. Toen ze 't dan toch gedaan, en R e i n i e r
bedankt had, hadden die meesten gejuichd over dien echten d u B o u r g -slag, en
nieuwsgierig gevraagd wat nu haar tweede zet zou zijn; maar die enkelen - verre
familieleden en kennissen - waren bang geworden dat te avond of te morgen
A b i g a ï l hun erf zou opschrijden met een onafwijsbare bede om hulp. Tòt ze met
een lachje van opluchting den Kranenkamp in de courant hadden zien staan! Ja, ze
hadden 't wel altijd gezegd: A b i g a ï l was A b i g a ï l . Heel Cadzand echter had
meewarig het hoofd geschud: dat de laatste d u B o u r g nu toch over de kling moest!
Deze reis waren de menschen niet blij geweest met den val van oude grootheid.
Dingen als dijken, en menschen als d u B o u r g moesten niet mogen wijken; als die
meegaven met den druk werd het vervelend onveilig, en liep je gevaar de kerk op je
dak te krijgen! Maar ze hadden weer buiten A b i g a ï l gerekend. Den avond toch
van den verkoop van den Kranenkamp met zijn inspan, had zij van 't overgeschoten
geld 't armzalig gedoetje in den Tienhonderd gekocht, en zoodra ze kon, was ze er
heen gereden, er heen getriumfeerd als een keizerin. Voor de voorvaderlijke
wietwagen stapte de oude, aftandsche bruune, geroskamd als reed hij een koningin
ter bruiloft, in 't oudmodische tuig, gemerkt met de koperen naamletters van den
knecht die dit altijd gebruikte en gepoetst, als moest het naar de tentoonstelling.
Omlijst door de witte huif zaten moeder en zoon: A b i g a ï l in haar beste muts en
groen serge jak, de oude gesneden stoof voor zich en de groene parapluie met koperen
mecha-
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niek in de hand; J o h a n n e s in 't zwart-lakensch buis, 't zijden petje met glimmende
klep op de dikke, zwarte haren, de zilveren horlogeketting neerbungelend op zijn
broek; beiden zoo onverstoorbaar statig, dat niemand dorst te denken, dat 't een
armelijke have was die zij uit den verkoop van den Kranenkamp hadden gered.
R e i n i e r had voor zijn deur gestaan, om van de nederlaag te genieten, maar zij
hadden hem het eerst en zoo vorstelijk goedendag geknikt, dat hij met nijdigen slag
zijn deur had toegegooid. E v a , zijn dochter die voor zichzelve J o h a n n e s had
uitverkoren, had wat verderop in den hof hen met een weemoedsgroet staan te
beduiden, dat zij althans hen getrouw zou blijven, maar A b i g a ï l had in een koelen
groet zóó resoluut gezegd dat het een afgesneden zaak was en J o h a n n e s had, den
bruune in draf jagende, zóó strak voor zich gekeken dat E v a met verwilderde oogen
den wagen bleef nakijken, als nam die haar leven mee.
Maar de rit door het dorp....! Toen daar die bekende wagen rammelend door de
Mariastraat hotselde, zette de oude C l a s e e u w , die ‘op de kassieën’ rentenierde
en onder zijn onafscheidelijken ‘zieden hoed’ de courant las, de bril op het puntje
van den neus en keek die bleeke moeder en zoon eerbiedig na, als zag hij naar de
begrafenis van zijn vader. En hij zuchtte diep bij de gedachte dat zijn vader nog
koeiwachter bij de d u B o u r g 's was geweest. Maar nog ellendiger stond zijn reeds
grijzende zoon, eens door A b i g a ï l versmaad, den wagen na te kijken. Toen hij
beneden kwam, zat vader nog te staren, de courant op de knie.
‘'Eí'j gie 'et hezien, voader?’
‘Joa-ik I z a k , 'k-èn-'t hezien.’
En toen hadden zij gezwegen als op een begrafenis. Maar de rijke S a r a
L o p p e r s , die indertijd een goed oog op A b r a h a m Ve r s t a r r e had gehad,
triumfeerde schel tot haar zuster, terwijl de wagen langs haar venster reed: ‘Kiekt 'n
keer 'ier, S a n n e , doar 'eij-ze!’ Maar S a n n e bleef op haar breikous kijken en zei
‘'k 'en er gin messoan van.’
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Kortom, door dien uittocht naar den Tienhonderd was de eerbied voor de d u
B o u r g 's nog gestegen.
En zoo was het gebleven, al woonden zij nu in den Vlamingpolder, met maar twee
gemeten slecht zand onder den ploeg, tusschen ‘errebeiers en koeiemelkers.’
A b i g a ï l mocht zich krom sloven op de eigen akkers, om dan nog bij maanlicht
aren te gaan rapen op anderer veld; J o h a n n e s mocht na een langen werkdag, 's
avonds nog den ouden bruune inspannen om naar en uit België te gaan smokkelen,
hij mocht de pachters van de pieren bestelen, door bij nacht en ontijden mosselzaad
te gaan verkoopen aan de visschers van Philippine, zij waren toch de d u B o u r g 's
gebleven. Welke boerin durfde, als A b i g a ï l , bij de domineesvrouw op een ‘visietje’
te gaan, en werd door den dominee-zelven tot het hekken uitgeleid, als zij met
Sinte-Maarten wat wafelen aan de pastorie had gebracht? En zorgde niet elke
winkelier, al had zij maar een pakje lucifers bij hem gekocht, door haar op den stoep
wat aan de praat te houden, dat iedereen het zag, hoe A b i g a ï l toch aan zijn winkel
de voorkeur gaf? Ja, S t e v e n had den veldwachter wel eens gepolst, of zij aan dat
smokkelen en mosselzaadstelen van J o h a n n e s niet 'n keer een einde zouden maken,
maar deze was wat doof geweest aan dat oor. Want, och: ze bleven er even arm bij
en hadden dat extraatje dus noodig om te leven, òf - wat een knipoogje van den
veldwachter dan waarschijnlijk maakte - òf J o h a n n e s nam er zijn plezier ook eens
van ‘bie de Belze doadskoppe’ - in elk geval, de veldwachter dorst niet te raken aan
de onschendbaarheid van Cadzand, dat was die van A b i g a ï l , en als het eigen
landskind dit niet dorst, dan moest S t e v e n , de vreemdeling, ze wel ongemoeid
laten, jaar uit, jaar in. Maar vandaag zou hij een eind maken aan dat mosselzaad
stelen. Vandaag kon hij A b i g a ï l durven waarschuwen. Want hij kwam nu juist
van ‘de sluze’ en daar hadden ze ook de officieele aanschrijving gekregen, dat de
pieren voortaan niet meer onder het Polderreglement maar onder de Wet zouden
staan. Dat kon hij zelfs aan A b i g a ï l zeggen, en zelfs A b i g a ï l zou inzien, dat nu
de Cadzand-
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sche onaantastbaarheid met eere kon wijken voor ‘de Wet uut den Oagt.’
En zoo klauterde hij onverschrokken achter haar het duin op, een ongewonen trots
in zich voelend, dat hij haar nu aan kon.
Maar boven gekomen wilde de oude beklemming terugkomen; neen, zìj moest
toch maar het eerste woord zeggen, en zich oprichtende, als om adem te scheppen,
zocht zijn oog de zee.
Rechts Vlissingen, een torenstad, schemerachtig even uit de diepte rijzend; links
over het badhuisje en de blonde, golvende duinen de witte, steile hotels van K n o c k e
en H e y s t ; recht vooruit op het lage Walchersche duin 't gemoedelijke kerkje van
Zoutelande en de vuurtoren van Westkapelle - en daar tusschen de zee, op het eerste
gezicht, niet zoo groot en wijd, eigenlijk wel de zee? Maar na een tijdje oogknippend
turen, ja, daar was de zee, de wijde, diepe, machtige zee. Hoe hoog was die
hard-blauwe hemel, vol zeilen van de witte wolken! Wat lag die Belgische visscher
daar op de witbruisende branding onverschillig aan zijn anker te rijden! En wat sneed
dat witte Belgische jacht, waarvan je 't koper hier zag blinken, kranigjes door de
opstuivende en overspattende golven. Hoerah, die Hollandsche loods boegseerde
tegen den wind in den Belgischen voorbij! Ging hij ginds dien Duitschen viermaster
halen, die daar van Engeland, uit die verre, zilverblikkerende zee, hoogop kwam
aanschuiven?
Neen, hij was niet bang voor A b i g a ï l . Waar was ze? Ah, daar was haar muts,
onder den kop van het duin. Die zat zeker weêr met den rug naar de zee op Cadzand
te kijken!
‘G'morge' soame'’ riep hij, ineens op haar toestappend.
Ze keek op: een perkamenten gelaat, geel bleek en gevuld; hard en koud in het
strakke ovaal van de muts, die de kleine kin omsloot; den mond wat vooruitstekend
en over de breede bovenlip en kleine kin ontelbare rimpeltjes, rechtgelijnde groefjes:
alle stralen van een cirkel, welks middenpunt voor op 't midden der lippen lag - een
mond,
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waarvoor een krampachtig-besliste samentrekking de natuurlijke houding, zelfs in
den slaap, scheen; een mond die nooit had gelachen of getwijfeld - A b i g a ï l zooals
hij haar altijd had gekend - en ontzien. Maar vandaag zou hij dat niet, behoefde hij
het ook niet, want zij scheen zwakker. Was er toch geen wild licht in die zwarte
oogen? Gewoonlijk schuilden die weg onder de oogleden, te trotsch om van weemoed,
te krachtig om van wanhoop, te eerlijk om van opwinding te spreken; trotsche oogen,
gewend om in den nacht den weg te vinden, donkere, harde oogen, die haar
onschendbaar en onkwetsbaar maakten. Maar nu, hoe jong fonkelden die oude oogen
als wisten ze een geheim, dat het alles zou omverwerpen! En al zag hij dat zij dien
gloed wat trachtte te temperen voor hem, dat licht zei hem, dat het betooverde kasteel
harer ongenaakbaarheid was ontsloten, en dat hij heden in haar ziel zou doordringen.
‘G'morge' diekboas’ zei ze, S t e v e n met bevreemding opnemend. Want dat was
toch niet die uitlandsche dijkbaas, voor wien een Cadzandsche koe nog niet uitweek?
Toch hetzelfde open, roode gezicht, met de blauwe, waterige oogen en den slappen
mond in den grijzen ringbaard. Zeker, de dijkbaas, maar met een durf in zijn houding
als was hij een boer van Cadzand! Maar hij zou wel weer eerbiedig en goedmoedig
worden, en dus haalde zij haar rokken, als uitnoodiging naast haar plaats te nemen,
wat naar zich toe, en herzei met zangerige, vaste stem: ‘G'morge' diekboas.’
‘Sie! buurvrouwe houdt toch ook gee' mitje van de zee,’ lachte S t e v e n , uit groote
zekerheid, zich breed naast haar zettend: ‘buurvrouwe kiek' altied noar 't durp.’
Zoowaar: S t e v e n dorst van en tot haar te spreken! A b i g a ï l liet haar oogleden
zakken en zei genadig maar ijskoud; ‘Kezand is doarom 'n schoô-en durpje, eh?’
‘Wisse.’
‘Woarentig, eh?’ verbeterde A b i g a ï l , daarmede den uitlander zeggend, dat als
hij Cadzandsch brood wilde eten, hij Cadzandsche taal kon spreken.
S t e v e n lachte in zich: daar begon ze weer zoo hoog
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te doen, alsof zij niet wist wat eten en drinken was, en hij herhaalde onverstoorbaar:
‘wisse.’
Onder het gespannen afwachten, wie het eerst zou bijdraaien, tuurden zij over het
land. Onder tegen het duin de onkleurige hutjes van den Tienhonderd; verderop door
de groene, rose en gele velden liep de Ambachtsdijk, tusschen flikkerende peppels,
voort naar het dorp; Cadzand, roode daken om het kerkje, meer een groot kapelletje,
aan weerskanten een windmolen en het heele dorpje in de luwte van hooge olmen;
in de verre velden hier en daar boomen, aan den horizon de geestig-gekanteelde toren
van Sluis, de dikke romp van Sint-Anna-ter-Muiden en de wazige spitsen van
Brugge....
‘De Kroanenkamp wor' merge' verkocht’.... liet A b i g a ï l zich ontglippen, als
tegen zich zelf, te laat haar zondigenden mond toeklemmend.
S t e v e n lachte met groote oogen, kneep ze toen dicht, als had hij niets gezien en
trachtte goedmoedig op te merken: ‘'t goat nie' veel geld goan, dink' mie'. R e i n i e r
d e L a n g e “eit 'm uutgebouwe”, net as eerst zien Mereloarshof.’
Maar A b i g a ï l trok zich met berouw terug: ‘kan wel zien’; afwachtende welk
gebruik de dijkbaas van 't verraden geheim zou maken.
S t e v e n wachtte, of hij het ongeloofelijke te hooren kreeg, dat A b i g a ï l een
kansje had op haar oudersplaats. Maar toen er heelemaal niets kwam, sloeg hij dan
maar zijn slag: ‘Wa' 'k je zeggen za', bure, je weet da' de pieren onder de Wet zien
gekomme?’
‘Wa n n e s 'eit mie' er de weete van hedoan,’ zei ze hoog, hem met haar oude
oogen neerslaande.
‘Is ie der weer op uut met 't pèrd?’ zette S t e v e n door, met trots voelend dat hij
boos dorst zijn.
‘Joa, zoo'n rechte praktezant, altied wat te labbeure'! Ie is'n froaie vint voor zien
werk, altied naerstig in broave,’ klonk het genadig, als was dit thema eigenlijk te
hoog voor S t e v e n .
‘Moar 'n mins kan altemets te veele doên, buurvrouwe,’ waarschuwde hij scherp.
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‘Bet 'n doêt; 't is om vort te doer in de wereld, in om elk 't ziene te geve'.’
‘Moar doarom mag 'n mins nog nie' astrant zien.’
‘Astrant, astrant...’ peinsde A b i g a ï l , als overwoog ze voor het eerst of
J o h a n n e s het verpachte mosselzaad mocht weghalen: ‘Bê-joa-'t-ik... Iedere veugel
hêt zien pluume noadig.’ Ze zei dit trotsch en kort, als een afdoener.
Ah, was het zoo laat? Zij lìet zich niet eens waarschuwen? Dan zou hij toch eens
zien wie sterker was: Cadzand of de Wet. Baloorig gooide hij zijn kop op zijde - en
jawel, hadt-je 't ooit zoo zout gegeten! - daar kwam hij zelf over het duin
aangestevend, de brave Johannes!
S t e v e n keek tegen hem op. Wat was hij toch bleek, en zwart en sterk! Precies
zijn moeder, met die trotsche, zwarte oogen in 't beenig, afgewerkte gezicht, dat hem
ruim veertig, in plaats van nauwelijks dertig maakte. En dáár, de zeeklei, met het
mosselzaad er tusschen, zat hem op zijn pilobroek, op zijn laarzen, overal... 't was
dan toch om...
‘'Awel diekboas, lief weertje eh?’
Verstomd zag en hoorde S t e v e n toe. Was 't licht in J o h a n n e s ' sombere oogen
nog niet veel feller en brutaler dan van zijn moeder? Lachten ze daar niet samen?
Nu ja, ze pasten wel op, maar ze zouden vandaag dan toch kúnnen lachen! En waar
was J o h a n n e s ' paard en wagen? Ingerekend door de kommiezen? Onmogelijk want zie, J o h a n n e s voelde zich zoo vroolijk als een rijke boer. Wat - gaven moeder
en zoon elkaar geen knipoogjes? A b i g a ï l en J o h a n n e s - en knipoogjes! Wat
zou...
‘Smoakelijk 'oor, diekboas,’ hoorde hij nog van haar die reeds statig het duin
afdaalde, vroolijk gevolgd door J o h a n n e s , die hem ondeugend met de hand
toewuifde.
Nu, hij begreep er niets meer van; maar dit begreep hij dan wel, dat die J o h a n n e s
van het mosselzaad zou afblijven, al was hij dan honderdmaal: naerstig in broave!

II.
En J o h a n n e s bleef van het mosselzaad af.
Hij had vijfduizend gulden geërfd van een oom Ve r -
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s t a r r e uit Sluis. Het bericht van den notaris werd juist ontvangen, toen zij gehoord
hadden dat de pieren onder de Wet waren gekomen, en R e i n i e r d e L a n g e den
Kranenkamp al evengoed moest opgeven als eerst den Merelaarshof - en hieruit
hadden zij besloten dat de Voorzienigheid trouw over hen gewaakt had. Het geld
toch wàs er nu. Bij de drie duizend gulden, die ze met sjouwen, smokkelen en
mosselzaad verkoopen hadden bijeengest... - neen, stelen was 't niet; want stelen
deden de d u B o u r g 's niet, kònden zij niet doen; daarbij was mosselzaad een
Cadzandsch gewas, dat hun toekwam - dus hadden bijeengeschraapt en -gekrabt,
waren nu de vijfduizend uit Sluis gekomen, genoeg dus om onder hypotheekverband
den achteruitgeboerden Kranenkamp te kunnen terugkoopen. Ja, zij zouden weer
zetelen op den Kranenkamp; zij zou weer eens wat extra's in 't kerkzakje kunnen
doen, en J o h a n n e s zou weer in zijn phaëton naar de Oostburgsche markt rijden
om zijn tarwe te gaan verkoopen! Ja, de Voorzienigheid moest wel eens diep ploegen,
maar wilde toch liever eggen; de wond was noodig, maar om de genezing. En al
waren ze van te oude familie om te kunnen schateren, de lach was er daarom toch
in en aan moeder en zoon.
Maar die deed hen nu juist den eerbied van Cadzand verliezen. Ze waren benijd
om die erfenis, ze werden gemeden ook nu ze een gooi deden naar den Kranenkamp.
Dat kwam toch niet te pas dat een oude vrouw, met één jongen, in den Tienhonderd
't geld wist saam te garen om een boerderij te koopen! Dat was een omkeeren van
alle vastigheden. Welke boer zat op die manier nog zeker op zijn plaats? Zóó kon
elke arbeider wel boer, en elke boer arbeider worden. Zoo gauw weer op 't peerd te
komen, dat moest niet mogen, dat was zondigen tegen de wetten van Cadzand, en
die behoorde een mensch meer te ontzien, dan die uit den Haag. 't Kwam dan ook
alleen van den nawerkenden eerbied voor de d u B o u r g 's, dat Cadzand den
Kranenkamp, door J o h a n n e s ingezet, niet ging opjagen. Daarbij: hij was uitgeboerd
en 't was een behoorlijk bod; derhalve liet
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men het loopen en wachtte onverschillig den uitslag der verkooping af.
Het was een zwoele, heete dag, de dag der veiling van den Kranenkamp. Den ganschen
ochtend was de lucht strak-vol geweest van nevelbanken, door een bleeke, matte zon
geel en groenig verlicht. De valschlichtende hemel deed vijandig en verraderlijk met
zijn loome dreiging van oordeel, vuur en sulfur. Dof lag het land te hijgen,
platgeslagen van de hette, doof en roerloos. De tarwe stond met gebogen hoofd op
den akker, de koeien stonden bang voor zich te staren, de peppels klaterden niet en
in verscholen hoekjes zaten de vogels in elkaar gedoken, pipsch, aemechtig. En in
onhoorbaar hijgen zuchtte alles: kwam het nu maar, wat komen moest!
S t e v e n kon het tehuis niet meer harden, en hij liep het duin op, om te zien waar
de bui bleef. In lange, loome deiningen zwoegde de metaalkleurige zee, geruischloos,
en scheen nog matter dan het zwaarliggende, afwachtende land.
Van Schoondijke kwam het onweer aanzetten op Zuidzande aan: blauwzwarte,
lage luchten die donkerheid spreidden over de velden. En uit die duisternissen een
bliksemstraal, een vurige pijl, fel neerschietend op 't slachtoffer, verborgen achter
den donkeren voorhang, soms eene in grootsch spel de wolken doorflitsend en in
felle veeg de hoogte in snijdend - en dan het gedonder, eerst kortgrommend, dan
langer, dofrommelend, eindelijk met zwaar gebons en scheurend geknetter. Nu was
de bui over Zuidzande, en Cadzand lag doodstil te wachten of ze nu over Sluis en
Knocke de zee zou indraaien, dan wel....
‘Schoô-en weer, diekboas, vin'-je da' nie'?’
A b i g a ï l ! S t e v e n wilde niet zien dat ze voor hem opschikte, en bleef staan.
‘'Ei jie-gie 't 'oore' dundere'? De buë zal over 't Reezjemènt goan, diekboas?’
Er was een onverantwoordelijke blijdschap in haar stem en oogen, want een blind
peerd kon zien, dat 't onweer niet op Retranchement aantrok, en S t e v e n teemde:
‘'t is 'n zwoare skoer, buurvrouwe!’
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't Is meugeliks; 'n zwoare buë’ verbeterde A b i g a ï l , als voor de grap.
Een oogenblik stilte, dan een zware slag, en S t e v e n , die zag, dat de bui op
Cadzand aanzwenkte, zei nog eerder verwijtend dan ernstig: ‘Joa, da' wel, 't is 'n
zwoare skoer in 'ie kom' recht 'ier over’.
‘Wa n n e s za' veur den dunder thuus zien’, klonk het als een commando van de
besliste lippen.
Ah, nu begreep hij haar onnatuurlijke opgewektheid: de Kranenkamp werd geveild
en zij zat op J o h a n n e s met de blijde tijding te wachten. Maar voelde ze dan niet
dat haar opspringende vreugde, nu alles in bedruktheid zich boog, als het uittarten
van het oordeel was? Dat ze zat te zondigen?
‘Joa, buurvrouwe, 't is een zwoare skoer, in ie kom' recht 'ier over,’ herhaalde
S t e v e n zwaar, en waarschuwend.
De bui was al op Cadzand gevallen; de ééne molen reeds verdwenen achter de
dreigende duisternissen; daar begon het ook te donkeren om de kerk, zoo....
‘Doar eí-j'em! Doar eí-j'em!’ riep, jubelde, schetterde ze.
‘Maar da' zien groô-ete dingen, buurvrouwe’.
En op den Ambachtsdijk zagen ze J o h a n n e s ‘'t afkomme,’ snel voortstappend,
zonder om te zien, als wel wetend dat de duisternissen hem inhaalden en de bliksem
hem op de hielen zat.
‘Ie goat mi' zien veste op zien èrm, om zeerder te kunne' goan’, triumfeerde ze.
‘Me moste' noar huus goan, buurvrouwe’. Toch bleef hij naast haar staan, in
angstige afwachting. De bliksems vielen al feller aan allen kant, de slagen schoven
reeds in elkaar, zoodat tusschen 't donderend gerommel en knapperend geknetter
geen pauze kwam.
Maar zij hoorden of zagen niets meer, dan dien eenen levende in het donkere,
over-donderde land. Met voorover gebogen hoofden en groote oogen hielpen zij hem
vluchten voor den donder.
Daar bemerkte hij zijn moeder op het duin, juist toen
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hij den Ambachtsdijk zou afdalen om den Tienhonderd in te vluchten. Zie, hij richt
zich op, neemt zijn pet en zwaait die boven zijn hoofd!
‘Ie 'eít-'em!’ schettert A b i g a ï l zoo schel, dat het S t e v e n door de ziel snijdt.
‘Ie 'eít-'em!’....tot een paers-blauwe flits den jubel afbreekt, en de duinen schudden
van den dreunenden donder. Als ze hun verblinde oogen openknippen, ruischt een
zware regen om hen neer, en zien ze door den nevel geen levende meer, of ligt hij....
‘God! God!’ jammert A b i g a ï l , die opgesprongen het duin afvliegt, gevolgd
door S t e v e n .

III.
Wild komt de Westenwind uit zee aangieren. Hij zweept den storm voor zich uit, die
de zee doet schuimen, bruisen en koken met donderend geraas. De vloedgolven zijn
zoo wild geworden, dat ze in woedend geweld tegen elkaar opsteigeren, bergen van
water en hoogvlakten van schuim opstapelen, en dan razend zich in stukken slaan
op de pieren. Het strand is één kokende, schuimende branding, en ginds in de diepte
is de zee een groot beest, gemeen-brons van kleur, een zich opblazend beest, dat in
ziedenden moedwil loeit tegen zichzelf.
Over de sidderende duinen, zwoegt S t e v e n tegen den wind in, om bezorgd te
gaan zien of het duin niet zal afslaan. De wind slaat hem aldoor de vlokken schuim
in het gezicht en op de lippen.
‘Bah, bitter, maar 'k proev' em liever 'ier as doar,’ mompelt hij, ziende op een
Vlissingschen loods, die moeite heeft om binnen te vallen, vluchtende voor de wilde
stortzeeën. Maar met plezier ziet hij de Vlissingsche postboot uitkomen. Oude boeren
hebben hem van vroeger verteld dat hier in de Wielingen toen bijna alleen de
Hollandsche vlag werd gezien, en niet zooals nu bijna alleen vreemde. En hij geniet,
nu hij die kleine, dappere postboot, nu eens onder, dan boven over de golven, ziet
voortwaggelen, zuchtend, proestend, maar toch vooruit. En S t e v e n
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snijdt ook vooruit en laat zich met lust door den bollen wind doorwaaien. Daar daalt
hij een inzinking in de duinen af en tegen de overkantsche helling - zoowaar daar zit
Abigaïl.
‘Schoô-en weertje diekboas!’ riep ze met diepe, milde stem, boven den wind uit.
‘'t Is doarom altemets toch kattievig,’ zegt hij hijgend zich naast haar neerlatend,
en er van genietend hier buiten den wind te zijn. Want hij deelt nu den Cadzandschen
eerbied voor de du B o u r g 's. Ja, sinds hij met haar den half verlamden J o h a n n e s
uit het onweer naar huis droeg, is hij een eerste A b i g a ï l -vereerder geworden. Wat
heeft zij toch alles stichtelijk en deftig gedaan! In haar ramp een rechtvaardig oordeel
Gods erkennend, is zij niet naar den begeerden Kranenkamp gegaan. Van de pacht,
verminderd met de hypotheekrente, leeft ze nu stil en statig in 't kleine kraampje van
den Tienhonderd, haren jongen verzorgend. En als de oude C l a s e e u w of de
dominee eens komen kijken, ontvangt ze hen te midden van haar oud-modelsche
meubelen, nog statiger dan indertijd op den Kranenkamp. Hoe vaak heeft hij in
vertrouwelijkheid ook hier naast haar gezeten, als zij hem verzekerde dat J o h a n n e s
weer beter zou worden, zoodra de straf was voldragen. Ook was 't hem heimelijk
aangenaam dat zij nu altijd in zee zat te kijken. Toch valt 't hem vandaag op, dat ze
haar afkeer van den Kranenkamp zóóver dreef, dat ze zelfs nu hier zat. Want hier uit
den wind klinkt het gehuil en geloei van den storm, en 't gebulder en geraas van de
ziedende zee nog sterker.
‘De zee is moa' boas vandoage’ polst hij, ‘en die Vlissingsche loô-es 'eit 't zwoar
om in d'hoaven te komme'’.
Een langen tijd zegt ze niets, als zit ze te luisteren naar de zee en naar eigen
overleggingen. Het perkament van haar gezicht staat strakker dan ooit, en de groeven
en mondrimpels zijn nog ontelbaarder, maar in haar zwarte, diepe oogen is gelaten
rust. En geen lach, geen trots, geen uitdaging, maar wel hoogheid, de hoogheid der
vrede, ligt in haar stem als ze spreekt: ‘joa, diekboas, de zee is
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boas, en 't goat moellijk goan om in d'oave' te komme'; maar in den Biebel stoat: ja,
Gij zult al hunne zonden in de diepten der zee werpen. In doarom is 't zoo moellijk
d'oave' binnen te komme' - moar 't za' doarom wel goan’!
S t e v e n proeft die woorden; ze zijn hem bitter en toch zoet; vreemd en toch zoo
menschelijk - en na ze lang geproefd te hebben herhaalt hij met diepe stem: ‘joa,
buurvrouwe, 't za' goan’.
En dan zitten ze zwijgend naar de zee te zien. Schoon is hun dat vieskleurige,
schuimende geweld, en levensmuziek zijn hun die flakkerslagen van den lauwen
Westenwind over hun hoofden, en onder de veilige huive van den duinenkam zien
en hooren zij het guur-en-schoone, proeven zij het bitter-zoete leven zelf.
Eindelijk rijst A b i g a ï l op, en met zacht-groetende oogen en een stem, die als
van heel verweg komt, zegt ze: ‘in noe goane-'k-ik noar Wa n n e s ’.
Als S t e v e n wat later zich door den Westenwind over het duin naar huis laat
duwen, ziet hij nog juist dat de Vlissinger loods in kalmer water was gekomen, en
lacht hij: ‘eindelinge toch de 'oave' nog ingekomme'.’
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De opgravingen te Delphi
Door Dr. W. Vollgraff.
De bodem van het oude Griekenland wordt sinds dertig jaren ijverig doorwoeld door
geleerden en ongeleerden uit alle landen. Te gelijker tijd worden in het tegenwoordige
koninkrijk Griekenland, aan de kusten van Klein-Azië en op de eilanden van den
Archipel de overblijfselen der oudheid systematisch opgegraven en voor verderen
ondergang behoed. Reeds zijn burchten, paleizen, tempels, openbare gebouwen,
stadsmuren, woonhuizen in zulken overvloed ontdekt, dat het mogelijk is door de
onderlinge vergelijking der bouwvallen een volledig beeld der architectuur van ieder
tijdperk te ontwerpen. Ook huisraad, kunstwerken, opschriften, munten en wat dies
meer zij, zijn en worden nog voortdurend in zulk een menigte gevonden, dat het na
misschien nog dertig jaren mogelijk zal zijn, aan de hand der letterkundige
overlevering, eene geschiedenis der helleensche beschaving te schrijven, niet langer,
gelijk tot nog toe, door groote leemten ontsierd. Onze tegenwoordige tijd is voor een
dergelijk werk nog minder gunstig: deze toch verlangt in de eerste plaats krachtig
voortgezet onderzoek van den nog zoo vele schatten en geheimen in zich bergenden
antieken grond tot verzameling van nieuwe gegevens en strenge zifting en
rangschikking van iedere categorie van weergevonden voorwerpen op zich zelve.
Onder de opgravingen op grieksch grondgebied staat
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bovenaan, naast de met bewonderenswaardige methode en nauwgezetheid volvoerde
onderneming van het duitsche archaeologische Instituut te Olympia, die van de
E c o l e f r a n ç a i s e te Delphi, welke met de inwijding van het museum aldaar den
tweeden Mei van dit jaar is besloten geworden. De volledige publicatie der
ontdekkingen en vondsten is echter vooreerst nog niet te verwachten, daar het aantal
medewerkers niet evenredig is aan de zwaarte der taak. Zoo zij het dan een ooggetuige
vergund het nederlandsch publiek reeds nu een en ander van de overblijfselen van
het oude Delphi te verhalen.
Het stoomschip brengt den reiziger na ongeveer acht uren varens van den Piraeus
naar Itéa, de haven van Delphi. Het is een vroolijke vaart over het nu diepblauwe,
dan weder glasheldere zeewater, dat menigmaal, gelijk in de dagen van H o m e r u s ,
schittert in alle tinten van wijn en hyacinthen. Het schip volgt de kustlijn in westelijke
richting langs Salamis en voorbij de witte huizen van Mégara. Dan leidt de weg door
het smalle kanaal van Korinthe en de zich in groote lengte uitstrekkende Korinthische
golf. Aan de landingsplaats wachten de muilezels of het rijtuig, waarmede men langs
steile voetpaden of langs den modernen straatweg binnen drie uren, gewoonlijk lang
na zonsondergang, het dorp Kastri bereikt. Een sinds jaren aldaar bestaande herberg
voor vreemdelingen maakt het oponthoud er minder bezwaarlijk dan in andere
grieksche dorpen.
Delphi ligt op eene helling van den Parnassus, zeshonderd meter boven den
zeespiegel; echter zóó, dat niets de nabijheid van den hoogen bergtop verraadt. De
beide Phaedriaden, de reusachtige rotsen, aan wier voet de Kastalische bron te
voorschijn komt, begrenzen den blik aan de noordzijde. Daartegenover ligt diep
beneden de bedding van den Plistós, welke uitloopt in de wijde, met olijfboomen
beplante vlakte van Chryssó. De hellende lijnen van het gebergte trekken het oog
onwederstaanbaar naar omlaag, naar het eenige punt, waar de zee, door bergen
ingesloten, zich driemaal in het verschiet vertoont. De omgeving van
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Delphi bezit, nevens een haar alleen eigen karakter, in hooge mate al de
eigenaardigheden van het grieksche landschap. Eenvoud van lijnen, fijnheid van tint,
ziedaar waarin Griekenland uitmunt boven alle landen van het zuiden en noorden
van Europa. Te schel in de middaguren, toovert het zonlicht tegen den avond de voor
het oog meest verrassende kleurschakeeringen: teere, steeds wisselende lichteffecten,
die haar weerga niet hebben in onze nevelachtige streken. Het kleurt grijsgroen de
rotsachtige berghelling, die zooeven nog vaal tegen den blauwen hemel afstak; het
bestrooit den Hymettus met rozen of viooltjes; het doet de tinten der voorwerpen tot
een harmonisch geheel ineensmelten zonder de lijnen aan scherpte te doen verliezen.
Het grieksche landschap is naakt en kaal; vruchtbare vlakten zijn er eene
zeldzaamheid; menige berg draagt geen enkelen boom; in het dal groeien tusschen
de magere aardkluiten doorgaans slechts drie plantsoorten; eene vierde vertoont zich
eerst uren verder, en zoodra die optreedt, verdwijnt eene der andere. Men denke niet
dat dit vroeger geheel anders geweest is. Mag al menig gedeelte van Griekenland in
de oudheid minder dan tegenwoordig door boschbranden geteisterd geweest zijn,
toch kan men zich niet voorstellen, dat ooit eene dikke aardlaag deze steenrotsen
bedekt heeft of dat op deze geraamten van bergen groote wouden gestaan hebben.
De natuur kent hier geene groene heuvels, geen dicht geboomte, geene weelderige
weiden, geene romantische tafereelen. Ook Delphi is dor, niettegenstaande zijn
rijkdom aan olijfboomen en wijnbergen. Maar deze dorheid verhoogt nog het karakter
van plechtigen ernst, dat de natuur hier draagt. Het is geen toeval, dat de drievoet
van Apollo, den strengen wreker van bloedschuld en euveldaad, juist gevestigd is
aan den voet dezer geweldige rotsen, wier ontzagwekkend gevaarte alleen reeds den
pelgrim noopt ‘zich zelven te kennen.’1) Soortgelijk is ook de ligging van den tempel
van den Ptoïschen Apollo

1) Met ‘zich zelven te kennen’ bedoelde, gelijk men weet, de Griek tot zich zelven in te keeren
en tegenover de onsterfelijke goden zijne minderheid, zijne absolute onmacht in te zien. Zóó
moet ook het opschrift van Apollo's tempel te Delphi γν θι σεαυτ ν, ken u zelven verstaan
worden.
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in Boeotië. Bewoners der naburige vlakte hebben het heiligdom gevestigd op een
plek gronds, waar de grootsche natuur van het rotsachtige landschap, de zuivere
berglucht, het frissche bronwater en de geheimzinnige bergkloof tusschen de
Phaedriaden de tegenwoordigheid der godheid deden vermoeden. Later is, toen de
tempel van den Pythischen Apollo meer en meer een der belangrijke middelpunten
werd, waaromheen zich het nationale en godsdienstige leven van Griekenland bewoog,
ter zelfder plaatse ook eene stad ontstaan, wier ontwikkeling en bloei bevorderd
werden door de nabijheid van de golf van Itéa; van daar toch leiden natuurlijke wegen
naar Thessalië en naar het oostelijk gedeelte van Midden-Griekenland, evenals ook
naar den Peloponnesus en naar de Ionische eilanden.
De geschiedenis van Delphi is in de hoogste mate belangwekkend. Eene reeks van
scherven van zoogenaamd myceensch aardewerk, gevonden onder den grooten
tempel, bewijst, dat de plaats reeds omtrent vijftienhonderd jaren vóór onze jaartelling
bewoond was. De overlevering zegt, dat in overouden tijd de Aarde en de Zee als
godheden te Pytho - zoo luidde de oude naam van Delphi - vereerd werden. De jonge
A p o l l o moest het heiligdom eerst veroveren door zijne overwinning op den draak,
die het bewaakte. Oorspronkelijk werd de stem van den god vernomen uit het geruisch
van de takken van zijn laurierboom. Later, misschien niet vóór het begin van de zesde
eeuw, kwam hierin verandering onder den invloed van de gebruiken van de vereerders
van D i o n y s o s , eveneens een orakelgod, die uit Thracië naar Griekenland
overgebracht was. Voortaan sprak eene vrouw, gezeten op een drievoet, die boven
eene rotsspleet geplaatst was, in geestvervoering de geheimzinnige woorden, waarnaar
de priesters hunne orakelspreuken vervaardigden. Reeds in de achtste en zevende
eeuw v. Chr. was Delphi een door zijn orakel wijdvermaard heiligdom. Het was
gelegen op het gebied van de aanzienlijke stad Krissa (het tegenwoordige dorp
Chryssó), die door hare versterkte havenplaats Kirrha de golf van Itéa beheerschte
en door haar rijkdom den nijd harer naburen opwekte. Ten noorden
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van Delphi had zich een bond van kleine staten en stammen gevormd, die een
gemeenschappelijk heiligdom en plaats van beraadslaging had aan de Thermopylen.
De eerste ‘heilige oorlog’, die omstreeks het jaar 600 tusschen den bond der
‘Amphiktionen’ of ‘rondomwonenden’ en Krissa ontbrandde, veroorzaakte den val
en de verwoesting der eens zoo machtige stad. Delphi was van nu aan, zoowel uit
een staatkundig als uit een godsdienstig oogpunt, de hoofdplaats der Amphiktionen
en werd dan ook door afgevaardigden uit hun midden bestuurd. De roem en de invloed
van den delphischen god en zijn priesters was reeds toen zoo verspreid, dat niet alleen
uit Griekenland, maar ook uit de helleensche steden in Klein-Azië pelgrims in grooten
getale het orakel kwamen raadplegen. Zelfs de koningen van Lydië zonden kostbare
wijgeschenken naar Delphi. Toen veertig jaar later de tempel van Apollo afbrandde,
droeg gansch Griekenland er toe bij om hem prachtiger dan te voren te doen
herbouwen. Het adellijk geslacht der Alkmaeoniden uit Athene, dat zich in
ballingschap bevond, nam de onderneming van den bouw op zich. De priesters
toonden later hunne dankbaarheid door mede te werken tot den terugkeer der
Alkmaeoniden naar hunne moederstad. In de vijfde eeuw, na de Perzische oorlogen,
bleef het aanzien van Delphi even groot als voorheen. Wel had Apollo de nationale
zaak der Grieken slechts flauw verdedigd en hen volstrekt niet aangevuurd tot den
ongelijken strijd tegen den machtigen veroveraar; maar niet zoodra waren de aziatische
horden geslagen of de god koos wijselijk partij voor den sterkste. De Pythia haastte
zich de gebeurtenissen te voorspellen, die zoo even plaats gevonden hadden; men
verzon een verhaal van een rooftocht der Perzen tegen Delphi, dien Apollo door
onweder, nederstortende rotsblokken, vuurvlammen en wat dies meer zij, verijdeld
had; men stichtte zelfs een nieuw heiligdom voor de Winden, daar deze er het hunne
toe bijgedragen hadden om de vijandelijke vloot te vernielen. Weldra prijkte Delphi
met de zegeteekenen, die de grieksche staten
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er elk voor zich opgericht hadden in den vorm van wijgeschenken aan den god.
Dit alles toont duidelijk dat het aanzien van den Pythischen Apollo in die dagen
ten eenen male gevestigd was en niet door een valsch orakel of eene verraderlijke
houding meer geschokt kon worden. Mocht het al in het volgende tijdperk van
binnenlandsche veeten algemeen bekend zijn, dat zijne orakels, al naar mate zich de
macht der wapenen van Sparta of van Athene in Phokis deed gevoelen, deze of gene
partij begunstigden; mocht al later het geloof aan de macht en het bestaan der goden
verflauwen bij de beschaafde Grieken, welke hunne bekwaamheid tot leiders hunner
landgenooten verhief, en veelal plaats maken voor wijsgeerige begrippen, wier
fijnheid het grove gebruikmaken van orakelspreuken niet langer scheen te gedoogen
- dit alles deed nog geen afbreuk aan den glans en den roem van Delphi. De grieksche
goden waren nationale goden1) en geen hunner was vermaarder gedurende de eeuw
van onafgebroken burgeroorlogen, die de geschiedenis van Griekenland's schoonste
tijdperk uitmaken, dan de orakelgod A p o l l o . De geschiedschrijver P l u t a r c h u s
klaagt dat Delphi vol is van gedenkteekenen van overwinningen van Grieken op
Grieken. De opgravingen hebben dit gezegde bevestigd, al hebben zij slechts een
gering gedeelte van de wijgeschenken van dezen aard aan het licht gebracht, waarvan
de vroegere aanwezigheid en de bestemming uit geschriften der oudheid bekend zijn.
Misschien heeft men vaak om politieke redenen gedenkteekenen doen verwijderen.
Maar voornamelijk is het verdwijnen der wijgeschenken te wijten aan hen, die de
marmeren kunstwerken naar elders vervoerd en de voorwerpen uit brons of edel
metaal gesmolten hebben. De laatste soort van vernieling begon reeds in het midden
der vierde eeuw v. Chr., toen de bewoners van het omliggende land Phokis Delphi
bezetten en het met afwisselend geluk tegen de Amphiktionen en hunne bondgenooten
verdedigden. Wel werden met hulp van

1) Nog tegenwoordig is de godsdienst in Griekenland eene bij uitstek nationale aangelegenheid.
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koning P h i l i p p u s van Macedonië de Phocensen ten slotte geslagen, maar de
geleden schade was te aanzienlijk om hersteld of ook maar eenigermate vergoed te
kunnen worden door de nieuwe wijgeschenken der thessalische vorsten. Delphi bleef
gespaard bij den inval der Galliërs: wederom door goddelijke hulp, zooals de priesters
zeiden; in waarheid, omdat de hoofdmacht der Galliërs niet verder doordrong dan
tot aan de Thermopylen, eene dagreis benoorden Delphi. De macht van Macedonië
in Griekenland was nu gebroken en Delphi ging over tot den Aetolischen bond,
waartoe het negentig jaar lang bleef behooren. In het begin der tweede eeuw, bij de
komst der Romeinen in Griekenland, verkreeg het de vrijheid en zelfstandigheid, die
de Senaat kleinen staten zonder staatkundige beteekenis gaarne toestond. Maar dit
gunstbewijs bleek geen waarborg van veiligheid. S u l l a beroofde den tempel van
zijne wijgeschenken, en thracische stammen, die tot in het hart van Griekenland
doordrongen, verbrandden ook den tempel van Delphi. Nog eenmaal, in de eerste en
tweede eeuw van onze jaartelling, genoot Delphi rust en betrekkelijken voorspoed
onder de bescherming der romeinsche keizers, die steeds veel over hadden voor de
instandhouding van elk overoud en eerwaardig bijgeloof. Daarop verviel ook Delphi
in den doodslaap, waarin geheel de oude wereld verzonk met hare grootsche
herinneringen en haar door eeuwen van beschaving uitgeput scheppingsvermogen.
De eerste christenkeizer, K o n s t a n t i j n , voltooide de plundering der kunstschatten.
Eene byzantijnsche kerk verhief zich te midden der bouwvallen van het delphische
heiligdom. De antieke naam zelfs verdween.
Eerst in de tweede helft der negentiende eeuw werden geleerde reizigers
opmerkzaam op de onder het puin bedolven muren. U l r i c h s ontdekte in 1840 de
ligging van den tempel van Athena Pronaïa, O t f r i e d M ü l l e r weinige jaren later
een gedeelte van den grooten steunmuur van het terras, waarop de tempel van Apollo
gestaan had. In 1860 en de twee volgende jaren trachtten twee leden van de Fransche
School te Athene, F o u c a r t en We s c h e r ,
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met geringe middelen dezen zelfden muur bloot te leggen, hetgeen tot de ontdekking
van vijfhonderd opschriften leidde. De fransche regeering besloot daarop het
aangevangen werk krachtdadig voort te zetten; keizer N a p o l e o n III droeg
persoonlijk eene belangrijke som bij en gaf bevel een oorlogschip naar Itéa te zenden.
Maar de verdrijving van koning O t t o uit Griekenland in de maand October 1862
was oorzaak, dat deze groote plannen eerst uitgesteld, later opgegeven werden. Zoodra
echter in 1878 F o u c a r t zelf directeur der School geworden was, werd er van de
eerste gunstige gelegenheid gebruik gemaakt om het werk te hervatten. In 1880
ontdekte H a u s s o u l l i e r de tegen het einde der zesde eeuw vóór onze jaartelling
door de Atheners opgerichte porticus, en van dit oogenblik af onderhandelde de
fransche regeering met Griekenland om het recht te verkrijgen op hare kosten geheel
Delphi op te graven. Het duurde echter nog tien jaren, voordat T r i c o u p i s bewogen
kon worden zijne toestemming daartoe onafhankelijk te maken van de aanneming
van een voor Griekenland gunstig handelstractaat aangaande... den invoer van krenten
in Frankrijk. Het geheele dorp Kastri werd nu onteigend en afgebroken en een eind
verder weder opgebouwd. Eindelijk kon men in October 1892 beginnen met
systematische opgravingen, waartoe het recht volgens verdrag voor een tijdperk van
tien jaar aan de Fransche School gewaarborgd werd. Inderdaad was ook in October
1902 het werk voleindigd, niettegenstaande men groote moeilijkheden ontmoet had,
waaronder niet de geringste was een verzet van de bevolking, dat met hulp van de
gewapende macht bedwongen moest worden. Intusschen was F o u c a r t als directeur
der School opgevolgd door H o m o l l e , den ontdekker van Delos, aan wiens
persoonlijke leiding en veelzijdige ervaring de voltooiing der opgravingen binnen
den bepaalden tijd uitsluitend te danken is. Onder zijne medewerkers verdienen
vooral genoemd te worden C o u v e , B o u r g u e t , P e r d r i z e t , C o l i n , leden der
fransche School, en de architect To u r n a i r e .
Men vergunne mij hier met eenige woorden van die Fransche School te spreken,
die eene zoo grootsche onder-
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neming op touw zetten en met goed gevolg uitvoeren kon: om het werk te kunnen
beoordeelen, is het goed ook het werktuig en de wijze van vorming der werklieden
te leeren kennen. Gesticht in 1846, was de Fransche School te Athene volgens de
termen van het koninklijk besluit, dat haar in het leven riep, eene inrichting dienende
tot de studie van grieksche taal, geschiedenis en antiquiteiten; hare leden moesten
met goed gevolg de lessen der Ecole normale doorloopen hebben. In waarheid echter
beoogde men met hare oprichting veeleer staatkundige dan wetenschappelijke
doeleinden. Men wilde het fransche element in het jonge koninkrijk Griekenland,
waaraan de toenmalige staatslieden eene schitterende toekomst voorspelden,
aanzienlijk versterken en zoodoende afbreuk doen aan den toenemenden invloed van
Engeland. De zeven leden, die men nu onder de directie van D a v e l u y naar
Griekenland uitzond, waren echter voor de taak hun opgelegd weinig berekend. De
lezingen over fransche letterkunde, die zij hielden, waren weliswaar druk bezocht
tot groote ergernis van de engelsche en russische gezanten, die bij de grieksche
regeering te vergeefs hun beklag indienden; maar van invloed oefenen op de richting
der grieksche politiek was geen sprake, en op wetenschappelijk gebied beperkten zij
zich tot het schrijven van eenige fraaie letterkundige verhandelingen in den stijl en
den smaak van hun tijd. De verkregen resultaten beantwoordden zóó weinig aan de
gekoesterde verwachtingen, dat de Republiek er reeds in 1850 toe overging de School
te hervormen; er werd toen meer nadruk gelegd op haar wetenschappelijk karakter.
In de nu volgende vijf-en-twintig jaren werd de geest onder de leden der School,
meerendeels bij uitstek begaafde mannen, steeds beter. Velen van hen lieten het niet
bij voorbereidende studie, maar verrichtten reeds voortreffelijk zelfstandig werk.
Desniettegenstaande bleef het bestuur nog steeds in handen van personen, die voor
zuiver wetenschappelijk onderzoek niet geschapen waren en hunne taak ook niet in
dien zin opvatten. Eerst na het aftreden van B u r n o u f vond de school in 1875 in
A l b e r t D u m o n t een directeur, die, hoewel hij slechts drie jaar als zoodanig
werkzaam
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is geweest, den meest zegenrijken invloed op hare leden geoefend heeft. Ook onder
de daarop volgende twaalfjarige directie van F o u c a r t werd er onvermoeid gearbeid,
vooral op het gebied der epigraphie; verreweg de meeste der tegenwoordige fransche
archaeologen van naam hebben gedurende dit tijdperk te Athene van hem en van
elkander hunne wetenschappelijke opleiding genoten. Eerst sedert de benoeming van
H o m o l l e in 1891 echter speelt de Fransche School de schitterende rol in
Griekenland, die haar tot een voorwerp van veler nijd maakt, en niet zelden aan de
critiek, welke op hare wijze van optreden en werken uitgeoefend wordt, eene scherpte
geeft, die den indruk van partijdigheid maakt. De opgravingen te Delphi zijn ook
voor de jongere leden eene uitstekende oefenschool geweest. Want niet als reeds
volleerd archaeoloog komt de jonge Franschman in Griekenland: na voltooiing van
zijne universitaire studie, gewoonlijk aan de Ecole normale, wordt hem in zijn
vaderland nog slechts één jaar tijd gegeven om zich uitsluitend met archaeologie
bezig te houden, zoodat een gedeelte althans van zijn verblijf in Griekenland, waarvan
de normale duur drie jaar bedraagt, nog voor voorbereidende studiën bestemd moet
worden. Waar zouden deze echter beter en sneller gemaakt kunnen worden dan in
het land en op het terrein zelf, waar de overblijfselen der oudheid aan het licht komen,
waar de ontvangen indrukken zooveel juister en frisscher zijn en geene leerstellingen
van sinds jaren in verouderde en onveranderlijke systemen gevangen professoren
hare duistere schaduwen werpen?
Welken aanblik leveren nu na afloop der tienjarige werkzaamheden de opgravingen
te Delphi op en in welke mate is het doenlijk zich van vorm en inrichting van het
heiligdom in de oudheid eene voorstelling te vormen? Van de stad Delphi heeft men,
behalve gedeelten van den ringmuren, geene overblijfselen gevonden. Men heeft
zich trouwens niet de moeite getroost naar de fundamenten harer gebouwen te zoeken,
daar deze, die op smalle terrassen tegen den berg aanlagen, vermoedelijk door de
menigvuldige aardbevingen zwaar geleden hebben. Maar het gebied, dat
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aan Apollo heilig was, is geheel blootgelegd, evenals ook eene reeks van tempels
daarbuiten. Men denke zich een langwerpig grondstuk, gelegen op de steile
berghelling, honderd vijf en twintig meter breed, en bijna twee honderd meter lang,
omsloten door een muur, die gedeeltelijk nog staat. Daaromheen liggen bouwvallen
van zuilengangen en badinrichtingen uit romeinschen tijd en van eene byzantijnsche
kerk; daarbinnen ligt de tempel van Apollo, omgeven door de overblijfselen der
wijgeschenken, welke de Grieken eeuwen lang hier opgesteld hebben. Een geplaveide,
drie à vier meter breede weg leidt ongeveer van den rechter uithoek van het grondstuk
in schuinsche richting naar boven en bereikt na eenmaal gedraaid te zijn den ingang
van den tempel van Apollo. Ter weerszijden van dezen ‘heiligen weg’ stonden
schathuizen en groepen van standbeelden dicht nevens elkander. In de tweede eeuw
van onze jaartelling vermeldt ze Pausanias en noemt de namen van hen, die ze gewijd
hebben. Met deze vingerwijzingen en de gedeeltelijk op de plaats zelve in marmer
gegrifte opschriften is het mogelijk geweest de bestemming der meeste voetstukken
en fundamenten, die gespaard gebleven zijn, te bepalen.
In de nabijheid van den ingang stond op een hoog voetstuk een bronzen stier door
de inwoners van Korkyra in het begin van de vijfde eeuw v. Chr. om onbekende
redenen gewijd. Daartegenover verhief zich een gedenkteeken, dat de Lacedaemoniërs
omstreeks het jaar 400 opgericht hadden om hunne overwinning ter zee op de Atheners
bij Aegospotamos te vereeuwigen, welke den val der hoofdstad der gehate
tegenstanders ten gevolge had gehad. Eene schaar van goden, Zeus, Apollo, Artemis
en de Dioskuren zagen toen hoe de zeegod Poseidon den Spartaanschen vlootvoogd
L y s a n d r o s den krans op het hoofd zette; naast en rondom den opperbevelhebber
stonden zijne bekwaamste kapiteins, dertig in aantal. Het is licht te begrijpen dat dit
blijvend teeken hunner nederlaag den Atheners een doorn in het oog was: zij maakten
dan ook van de eerste de beste gelegenheid gebruik om er een bewijs
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van hun voortbestaan en hun nationalen trots tegenover te plaatsen. Dertig jaren later
was Sparta op zijne beurt geslagen en vernederd door de Thebanen. De Atheners
hadden daartoe weliswaar niet noemenswaard medegewerkt en konden nu niet op
eene zegepraal bogen, die met den slag van Aegospotamos te vergelijken was. Zij
deden dus een greep in hun roemrijk verleden en herdachten nog eens den slag bij
Marathon, de eerste overwinning van het grieksche volk op de Perzen behaald, die
ook hunne redenaars nooit moede werden te verheerlijken, al waren er sedert meer
dan honderd twintig jaren verloopen. Hier zag men den veldheer M i l t i a d e s te
midden van A t h e n a en A p o l l o en tien gestalten van attische heröen, zooals
E r e c h t h e u s , K e k r o p s , T h e s e u s , K o d r o s . Hunne standbeelden worden
door P a u s a n i a s aan den beroemdsten kunstenaar van den bloeitijd: aan den
beeldhouwer P h i d i a s zelven toegeschreven; doch dit blijkt onjuist te zijn, daar de
nog voorhanden basis van het wijgeschenk uit de vierde eeuw afkomstig is. Meer
reden dan de Atheners om zich over den uitslag van den oorlog te verheugen en door
een gedenkteeken in het gemeenschappelijke heiligdom van Griekenland van hun
volksbestaan getuigenis af te leggen hadden de Arkadiërs. Dezen toch waren nu voor
het eerst van de overheersching van Sparta, die hen verdeeld gehouden had, bevrijd
en hadden zich onmiddellijk tot eene naar buiten als één staatslichaam optredende
alliantie vereenigd, die al spoedig met Athene een bondgenootschap sloot. Hun
wijgeschenk, waarop de beelden van A p o l l o en de godin der Overwinning benevens
de stamgoden der verschillende landstreken van Arkadië prijkten, stond vóór dat van
de Atheners; iets lager natuurlijk dan dit, om niet het gezicht te benemen op het
gedenkteeken van de machtige stad, waaraan zij zich hadden aangesloten. De plaats
ervan is een sprekend bewijs, hoe nauw verbonden zij zich op dit tijdstip met Athene
gevoelden of voorgaven te gevoelen. Eene nieuw aangewonnen landstreek, Triphylië,
d.w.z. het land der drie stammen, was op het monument door een opzettelijk voor
de omstandigheid geschapen heros,
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Triphylos, vertegenwoordigd. Te gelijker tijd hadden ook de Argivers, eveneens
vijanden der Spartanen, op een rond voetstuk de standbeelden hunner mythische
koningen aan A p o l l o gewijd. Deze voorbeelden zijn voldoende om te doen zien,
hoe men aan de hand van P a u s a n i a s ' beknopte beschrijving uit de gevonden
brokstukken van monumenten en inscripties de geschiedenis der bouwwerken van
het heiligdom reconstrueeren kan en deze zelve beschouwen en verstaan in verband
met de historie der verschillende kleine staten, waarin het grieksche volk gesplitst
was.
Op de groepen van standbeelden, die in de nabijheid van den toegang tot het
heiligdom stonden, volgde eene rij van schathuizen, die vele staten hier, evenals te
Olympia, opgericht hadden om de kostbare voorwerpen, die zij bij verschillende
gelegenheden aan den god wijdden, bij elkander onder dak te brengen. De verwoesting
is ook hier groot geweest: met de standbeelden is ook de inhoud der schathuizen
geheel verdwenen. De marmeren gebouwen zelve echter met hunne zuilen en rijk
versierde gevels hebben vooral van den tijd en de aardbevingen te lijden gehad. Ze
zijn allen ingestort en de bouwsteenen zijn in menigte van de steile berghelling
afgerold en ver van hunne oorspronkelijke plaats teruggevonden. Hierin lag eene der
grootste moeilijkheden, die de gesteldheid van het terrein mede bracht. Hoeveel
gemakkelijker en eenvoudiger was het graven in de vlakte van Olympia, waar ieder
gevallen steenblok op de plaats zelve moest blijven liggen! Toch gelukte het ten
slotte aan ieder gebouw het zijne toe te wijzen en nu blijkt het dat er van het schathuis
der Atheners slechts weinige steenen, wier afmetingen door die van de overige
bepaald zijn, ontbreken, zoodat men het geheel weder opbouwen kan. Het had den
vorm van een kleinen dorischen tempel, zeven meter breed, tien meter diep, acht
meter hoog, met twee hoekpilaren en twee zuilen daartusschen aan de voorzijde. De
tegenwoordige stad Athene heeft aanspraak gemaakt op de eer de kosten van den
herbouw te mogen dragen. Van het schathuis der Knidiërs, in de zesde eeuw gesticht,
is althans zooveel bewaard gebleven,
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dat er eene getrouwe reconstructie in gips van gemaakt is kunnen worden. Het maar
weinig jongere schathuis van het eens zoo rijke eiland Siphnos daarentegen is bijkans
geheel verdwenen. Dat der Thebanen is eerst gewijd na den slag bij Leuktra, toen
Thebe het toppunt zijner macht bereikte, terwijl dat der Atheners blijkens den stijl
reeds vóór de Perzische oorlogen ontstaan is. Na den slag bij Marathon wijdden de
Atheners een gedeelte der buitgemaakte wapenen aan den god van Delphi en plaatsten
ze op een afzonderlijk langwerpig voetstuk langs den zijmuur van hun schathuis.
Het voetstuk ligt nog op zijne oorspronkelijke plaats; het duidelijk leesbaar opschrift
schijnt echter in de vierde eeuw, hoewel geheel in den ouden trant, hernieuwd te zijn.
Te dezer hoogte, ongeveer halfweg van den tempel, staan nog verscheidene halfronde
steenen banken, waar de vermoeide pelgrims rust konden houden. Vervolgens
verbreedt zich de heilige weg tot een klein geplaveid plein, dat in de oudheid de
‘dorschvloer’ genaamd werd, en bereikt den grooten muur, die het terras van den
tempel stut. Deze steunmuur, waarvan een gedeelte reeds ten tijde van O t f r i e d
M ü l l e r 's verblijf te Delphi zichtbaar was, trekt de aandacht door de kunstige wijze,
waarop de zware steenblokken, allen van verschillende grootte en gedaante, door
den architect aan elkander gepast zijn. In het bewuste spelen met de golvende en
kronkelende lijnen der voegen merkt men de gestiliseerde richting in kunst en smaak
op, welke in de tweede helft der zesde eeuw v. Chr. in Griekenland heerschte. Tegen
den muur aan stond nog een derde wijgeschenk der Atheners, een porticus met slanke
ionische zuilen van wit marmer. Het archaïsche, later hernieuwde opschrift noemt
de verslagen vijanden niet met name; men vermoedt dat het gebouw in het einde der
zesde eeuw opgericht is na de overwinning der Atheners op de Thebanen en de
Chalkidiërs en hunne bondgenooten.
De geschiedenis van den delphischen tempel is in hoofdzaak bekend. In de tweede
helft der zesde eeuw brandde het oudste gebouw af en werd vervangen door een
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grooten tempel, waarvan het uit Athene verbannen geslacht der Alkmaeoniden den
bouw op zich nam. Omstreeks het jaar 373 v. Chr. stortte deze archaïsche tempel na
eene geweldige aardbeving geheel in. In het jaar daarop richtten de delphische
priesters een zendbrief aan alle grieksche staten met de bede om geldelijke bijdragen
voor den herbouw van het heiligdom, hetwelk dan ook na door eene nieuwe
aardbeving nogmaals geteisterd te zijn omstreeks het jaar 330 voltooid werd. Van
dezen tempel nu, die tot aan den ondergang der heidensche oudheid in gebruik
gebleven is, zijn de overblijfselen in vrij goeden staat teruggevonden, terwijl van het
ingestorte gebouw der Alkmaeoniden slechts hier en daar verspreide steenblokken
aan het licht gekomen zijn. Daarentegen zijn, terwijl het beeldhouwwerk van den
classieken tempel spoorloos verdwenen is, een aantal beelden uit de gevels van den
ouden tempel uit het puin te voorschijn gekomen. H e r o d o t u s verhaalt dat de
edelmoedige ondernemers, hoewel bij contract slechts verplicht den tempel uit tufsteen
te bouwen, den voorgevel uit parisch marmer optrokken. De opgravingen hebben dit
ten volle bevestigd; van de archaïsche gevelbeelden zijn sommige van tufsteen,
andere van wit marmer. Van de honderden wijgeschenken, die rondom den tempel
stonden, kon het slechts in enkele gevallen gelukken de plaats te bepalen.
P a u s a n i a s ' beschrijving wordt hier te beknopt en bij gevolg onduidelijk. Ten
oosten van den tempel herkent men aan de inscriptie het groote altaar van Chios, ten
noorden de reusachtige nissen, waarin K r a t e r o s , een der veldheeren van
A l e x a n d e r d e n G r o o t e , een groep van standbeelden had laten plaatsen, welke
voorstelden hoe hij op de leeuwenjacht zijn koninklijken meester het leven redt.
Hoog boven de plaats van het heiligdom van N e o p t o l e m o s ligt de l e s c h e
(vereenigingsplaats) der Knidiërs, in de oudheid versierd met de beroemde
mythologische muurschilderingen van den eersten grooten griekschen schilder,
P o l y g n o t o s . Tot het heiligdom van A p o l l o behoorden ten slotte nog het theater
en het stadion, beiden goed
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bewaard gebleven en hoog tegen den berg aangelegen.
Behalve het panhelleensche heiligdom van Apollo bezat de stad Delphi nog
verscheidene tempels, alle naast elkander gelegen op een smal terras in de nabijheid
van de oostelijke stadspoort; de plek heet tegenwoordig Marmariá. Ook deze zijn
alle opgegraven: het zijn de tempel van Athena Pronaïa uit blauwen kalksteen, eene
ronde kapel met zuilen en koepeldak van wit marmer, waarschijnlijk gewijd aan den
delphischen heros P h y l a k o s , die volgens de legende aan de verdediging der stad
tegen de Perzen wakker aandeel genomen had, een ionisch tempeltje van wit marmer,
waarvan de stijl aan het schathuis van Knidos herinnert, de grondslagen van een
vierden kleinen tempel en ten slotte de honderd voet lange tempel van Athena Erganê,
waarvan de zuilen gedeeltelijk nog overeind staan. De uitwerking der aardbevingen
is hier duidelijk te bespeuren: het fundament is uiteengereten en vier zuilen van de
noordzijde zijn één meter in de hoogte en vijf meter naar voren geschoven. De tempel
van Athena Pronaïa en de ronde tempel schijnen na de ramp van 370, toen ook de
tempel van Apollo verwoest werd, opgericht te zijn ter vervanging der vroegere,
ingestorte gebouwen.
Het opgegraven heiligdom van Apollo zou een minder doodschen indruk op den
reiziger maken, ware het niet noodzakelijk geweest de ontdekte kunstwerken over
te brengen naar het voor hen gestichte museum ten einde ze voor algeheele
vernietiging te bewaren. Hier is thans alles vereenigd en met smaak ten toon gesteld
wat er aan beeldhouwwerk van marmer, brons of kalksteen, kostbare
architectuurstukken, voorwerpen uit terracotta en wat dies meer zij, gevonden is; de
inscripties zullen op weinige uitzonderingen na in een afzonderlijk gebouw worden
gerangschikt.
De eerste zaal bevat de overblijfselen van het schathuis van Knidos. Gelijk uit de
op de ware grootte uitgevoerde reconstructie van den voorgevel blijkt, was het een
gebouw van ionischen stijl met twee hoekpilaren en daartusschen
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twee karyatiden, eene fries rondom de vier wanden en een met beeldhouwwerk
versierden voorgevel. De karyatiden, waarvan slechts de eene bewaard is gebleven,
zijn meisjes van krachtigen lichaamsbouw, die den last van de architraaf zonder
inspanning dragen; een hoog hoofddeksel scheidt het hoofd van het gebeeldhouwde
kapiteel. De gelaatstrekken zijn oostersch, gelijk ook de zoogenaamde ionische kunst
steeds doet denken aan eene vermenging en wederzijdsche doordringing van
griekschen en oosterschen smaak. Ondanks hare kolossale afmetingen en zwaren,
breeden romp maken die karyatiden niet den indruk van plompheid: evenals bij de
bekende K o r ê van Antenor op de akropolis te Athene zijn de beenen met terugtreden
van den eenen voet aan elkander gesloten en in een nauw gewaad gehuld, zoodat het
lichaam als het ware opschiet uit dunnen stengel en zich naar boven gestadig verbreedt
om zich ten slotte tot vollen bloei te ontplooien. Eene volmaakte tegenstelling met
de classieke, attische meisjes van het Erechtheion, die slechts één eeuw jonger zijn!
Slechts weinig later vervaardigd en in type overeenstemmend waren de twee
karyatiden van het schathuis der Siphniërs, waarvan eveneens slechts de ééne
gedeeltelijk bewaard gebleven en in het museum als tegenbeeld van die van Knidos
geplaatst is. De fries, een kunstwerk van het hoogste belang voor de kennis der
archaïsche grieksche kunst, stelt in vrij laag relief eene verzameling der goden en
godinnen van den Olympus voor, den strijd der goden met de Giganten en andere
mythologische tafereelen. Men onderscheidt de hand van twee verschillende
kunstenaars, waarvan ieder ongeveer de helft van de fries voor zijne rekening genomen
heeft. Het werk van den eersten herinnert nog sterk aan de wijze van werken der
primitieve kunstenaars, die zich vergenoegden met rondom de op den steen geteekende
figuren den achtergrond een paar duim diep weg te beitelen. De tweede modelleert
reeds de omtrekken der figuren en legt, ofschoon overigens nog een getrouw
aanhanger der archaïsche vormleer, toch nu en dan eene vrijheid in de behandeling
van het marmer aan
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den dag, welke van persoonlijke opvatting en studie der natuur getuigt en reeds in
de zesde eeuw de verlossing der kunst uit de banden der traditie voorspelt. De fries
was beschilderd; duidelijke sporen van heldere kleuren zijn nu nog zichtbaar. De
namen der voorgestelde personen waren met groote letters op den achtergrond
geschreven. De gevel eindelijk was versierd met eene groep voorstellende den roof
van den delphischen drievoet door H e r a k l e s . In het midden staat eene godin,
waarschijnlijk L e t o , tusschen de twistende broeders, die beiden den drievoet
aangegrepen hebben, en tracht ze te scheiden. De overige ruimte wordt ingenomen
door toeschouwers, waarvan sommigen A p o l l o tot rust zoeken te brengen. Eene
bijzonderheid van deze gevelgroep, eenig in de grieksche kunst, is dat de onderste
helft der figuren in hoog relief uitgevoerd is, terwijl voor de bovenste helft de
achtergrond geheel is weggenomen.
In de volgende zalen trekken de aandacht eenige metopen van het schathuis der
Sicyoniërs uit de eerste helft der zesde eeuw, voorstellende het kalydonische
everzwijn, den gulden ram van Phrixos en Helle, Europa op den stier, het schip de
Argo, de Dioskuren en de Aphariden terugkeerende met de gestolen runderen; voorts
de overblijfselen der gevelgroepen van den tempel van A p o l l o , ietwat grof,
decoratief werk, te weinig stukken om zich van het behandelde onderwerp een juist
denkbeeld te vormen; dan in hooge mate de archaïsche metopen van het schathuis
van Athene, die de heldendaden van Theseus en den strijd der Atheners met de
Amazonen voorstellen; eindelijk eene reconstructie van een gedeelte van den ronden
tempel van Marmariá.
Misschien het schoonste stuk van het delphische museum is het na zijne ontdekking
in 1895 onmiddellijk beroemd geworden bronzen beeld van den wagenmenner. Het
behoorde tot eene groep voorstellende een wagen bespannen met vier renpaarden,
gewijd door een Siciliaanschen vorst in de eerste helft der vijfde eeuw als aandenken
van eene overwinning in de pythische spelen. Van den wagen
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en de paarden zijn slechts geringe overblijfselen in de nabijheid gevonden. De
wagenmenner, een jong man, krachtig, maar niet bovenmate athletisch gebouwd,
houdt rechtop staande de teugels in de rechterhand geklemd; de linkerarm is boven
den elleboog afgebroken en verloren gegaan. Het vierspan moet een weinig ter
rechterzijde vóór hem gestaan hebben; want zijne voeten zijn beiden naar links
gekeerd om houvast te vinden, wanneer hij zich achterover buigen moet om de
ongeduldige paarden in toom te houden. Het haar is vrij kort; een breede diadeem
omgeeft het voorhoofd. De gelaatstrekken zijn die van een vrijen Griek en van
volmaakte schoonheid, doch missen beweging en bewegelijkheid, zoodat de
uitdrukking misschien zelfs voor een gewoon wagenmenner te onbeteekenend zou
geworden zijn, had niet de beeldhouwer den oogappel door incrustatie verlevendigd:
de scherpe, waakzame blik te zamen met de houding en de even aangeduide
mogelijkheid der beweging van den man als tegenwicht van de paarden waren
voldoende om den toeschouwer belangstelling in te boezemen voor eene figuur, die
uit den aard der zaak in de groep geene hoofdzaak was. Het wijde, boven de heupen
gegorde gewaad is de liverei van den wagenmenner; de breede regelmatige plooien,
die van de ribben tot op de enkels neervallen, verhoogen nog den indruk van eenvoud
en onopgesmuktheid, dien de kunstenaar te weeg wilde brengen. Voor de voeten,
die naakt zijn, heeft de beeldhouwer zich weinig moeite getroost: het zijn blijkbaar
afgietsels naar een levend model. Het geheel maakt reeds bijna den indruk van
classieke, ontwikkelde kunst; slechts in enkele bijzonderheden, zooals b.v. in de
afmetingen van kin en kaken is de invloed van den archaïschen stijl nog te bespeuren.
De zesde en laatste zaal bevat o.a. verscheidene standbeelden van thessalische
athleten, waarvan er één eene kopie naar een werk van L y s i p p o s is, en een
meesterlijken portretkop in marmer nagebootst naar een origineel in brons, misschien
nog wel uit het einde der vierde eeuw v. Chr.: een redenaar of staatsman naar het
schijnt, in elk geval een der aantrekkelijkste koppen uit de oudheid vol
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geest en leven. Verder staan hier verscheidene, acht tot tien meter hooge voetstukken
van wijgeschenken, die men, gedeeltelijk uit gips, verder heeft kunnen opbouwen.
Daartoe behoort ook de archaïsche sphinx der Naxiërs, geplaatst op eene ionische
zuil, die in de knidische zaal staat. De overige zijn: de driekantige basis der Messeniërs
uit Naupaktos, volkomen gelijk aan die, welke te Olympia het wijgeschenk van
hetzelfde volk, de beroemde Nike van Paionios, draagt; het gedenkteeken van den
romeinschen veldheer A e m i l i u s P a u l u s , opgericht in 168, toen hij in den slag
van Pydna de Macedoniërs verslagen had, met eene groote latijnsche inscriptie en
middelmatig beeldhouwwerk; ten slotte de vermaarde, marmeren akanthuszuil. Op
eene kolom, geheel versierd met ontspruitende akanthusbladeren, staan rug aan rug
drie meer dan levensgroote, dansende lacedaemonische meisjes in korte, lichte
gewaden en met de gebruikelijke hooge, ronde hoofddeksels. Deze vormden te zamen
het voetstuk voor een drievoet. De stijl van het kunstwerk wijst op den tijd van den
peloponnesischen oorlog. De thracische stad Akanthos, die ook op hare munten als
stadswapen de akanthusplant voert, had toen juist een verdrag gesloten met den
lacedaemonischen veldheer B r a s i d a s . P l u t a r c h u s vermeldt te Delphi een
schathuis genaamd dat van Brasidas en de Akanthiërs. Men heeft dus in de zuil met
de akanthusbladeren en de dansende spartaansche meisjes een gedenkteeken te zien,
opgericht bij gelegenheid van het sluiten van den bond tusschen Akanthos en Sparta.
Behalve de opschriften der gebouwen en wijgeschenken zijn er te Delphi duizenden
op zich zelve staande inscripties gevonden. Deze verspreiden veel licht over de
geschiedenis van het heiligdom, de betrekking, waarin het tot de verschillende
grieksche staten en later tot de Macedoniërs en Romeinen stond, en het beheer van
de tempelkas. Uit den aard der zaak treft men echter in het bereik van een tempel,
die niet tot een machtigen staat behoort, niet licht oorkonden van groot staatkundig
belang aan. Indien de delphische opschriften iets bijgedragen hebben tot de kennis
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der grieksche geschiedenis buiten Delphi, zoo is het hier en daar eene kleinigheid,
een datum of een paar namen. Naast de talrijke eeredecreten voor verdienstelijke,
meestal onbekende lieden en de tallooze vrijlatingsbrieven van slaven, die pro forma
door den eigenaar aan den god verkocht werden om dan als vrijen de bescherming
der priesterlijke overheden te kunnen genieten, kunnen betrekkelijk weinige inscripties
werkelijk op belangstelling aanspraak maken. Van groot gewicht zijn voorzeker de
steenen, waarop de commissie, die den herbouw van den tempel in de vierde eeuw
te leiden had, rekenschap aflegt van de haar toevertrouwde geldmiddelen, alsmede
ook de stukken aangaande de verpachting der gronden, die tot het heiligdom
behoorden. Twee gelukkige vondsten eindelijk werden bij het begin der opgravingen
gemaakt: de statuten van de phratria der Labyaden uit het einde der vijfde eeuw,
inhoudende eene reeks van gewichtige huishoudelijke bepalingen en godsdienstige
voorschriften; en de hymnen ter eere van Apollo met muzieknoten, die men heeft
leeren verstaan en ten gehoore brengen.
Ziedaar in het kort de resultaten van de tienjarige opgravingen te Delphi. Op zich
zelve beschouwd vormen zij een geheel: het beeld van het antieke heiligdom is
duidelijk en volledig uit de puinhoopen herrezen. Maar voor de wetenschap zijn zij
slechts eene schakel in de rij der zeer talrijke onderzoekingen, die nog in Hellas
gedaan moeten worden. Nauwelijks zijn zij voltooid of de Fransche School begint
reeds de systematische opgraving van een ander groot heiligdom van Apollo: het
eiland Delos, hetwelk hare leden reeds zoo dikwerf op bijzondere punten onderzocht
hebben. Naast de opgravingen te Olympia, te Epidauros, te Eleusis en in het Heraion
zullen die van Delphi en Delos onze kennis der voornaamste grieksche heiligdommen
belangrijk vermeerderd hebben. Eene andere niet minder gewichtige taak blijft echter
nog bijna geheel te verrichten, het onderzoek namelijk der machtigste en grootste
grieksche s t e d e n . Alleen van het oude Athene zijn de resten in hoofdzaak gevonden
of zullen alsnog gevon-
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den worden, daar immers de opgraving van het marktplein door de grieksche ephorie
der oudheden besloten is: Sparta, Thebe, Argos, Chalkis, Sikyon, Megara blijven
alle nog te onderzoeken. Moge dit spoedig geschieden: voor hen, die hunne werkkracht
wijden aan de geschiedenis eener langzaam gezonken, met geweld vernietigde, daarna
eeuwen lang aan vergetelheid prijsgegeven beschaving, is het onmisbaar de gespaard
gebleven brokstukken althans alle te kennen. Moge ook Nederland, van oudsher een
bakermat van uitstekende philologen en literatoren, in de toekomst er eene eer in
gaan stellen naar vermogen mede te werken tot de wederontdekking der helleensche
oudheid.
Welke van de beschaafde staten der Oude en der Nieuwe Wereld interesseert zich
voor deze dingen tegenwoordig minder dan wij?
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Onze leestafel.
Dr. J.W. B e c k . De oude Wereld en de nieuwe Tijd. Groningen, 1903. P.
Noordhoff.
De warme brochure van dezen kundigen Latinist doet mij denken aan de blijdschap
en geestdrift, waarmede een man als E r w i n R o h d e indertijd de verschijning van
het boek van N i e t z s c h e over ‘De geboorte der Tragoedie uit den geest der Muziek’
begroette. Gelijk R o h d e , zoo wenscht ook Dr. B e c k verruiming van de
philologische opleiding. Naast de onontbeerlijke tekstkritiek, de niet te versmaden
kunst van scandeeren en de bewonderingswaardige vaardigheid om Homerus in het
Attisch over te zetten, heeft de jeugdige philoloog ook noodig, dat hem getoond
worde uit welke bronnen kunst te voorschijn spruit. De kennis van het kadaver der
doode talen moet voorts dienstbaar worden gemaakt aan het inzicht, dat de levende
talen niet uit de lucht zijn komen vallen. Behalve het begrip van de historische
ontwikkeling der taal wordt er ook wat algemeene taalkennis vereischt.
Wanneer de studie der Oudheid er niet in slaagt wat meer levenwekkend en modern
te worden, maar integendeel de affaire aan onze gymnasia en universiteiten eenvoudig
op den ouden voet wordt voortgezet, is het mogelijk, zegt Dr. B e c k , dat men binnen
kort voor een leelijk bankroet komt te staan.
‘Aan de krachtige, duidelijk waarneembare, anti-classieke stroomingen van dezen
tijd is niets te veranderen. Er is echter veel, waaraan wel wat te veranderen is.’
Solieder grondslagen, verruiming van studieveld, meer vrijheid in de studie, dat is
het, wat met Prof. S p e i j e r ook Dr. B e c k wil. ‘De behandeling van een antiek
drama of blijspel, zegt laatstgenoemde, wekt nòg onaangename herinneringen bij
mij op: critiseeren en scandeeren, scandeeren en critiseeren totdat men er beu van
werd. Dat is wel de rechte manier om het antieke drama te leeren kennen!’ En elders:
‘Engelsch en Duitsch spreken was bij de geleerden der middeleeuwen barbarice
loqui en Fransch, Italiaansch en Spaansch kwam den Humanisten
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voor “slecht Latijn” te zijn: linguam Gallicam, Italicam et Hispanicam linguae
Latinae abortum esse. Wij staan tegenover de moderne talen en literatuur als
belangstellenden of bewonderaars en noemen daarentegen het philologen-latijn een
linguae Latinae abortus en met wijlen Prof. F r a n c k e n de Latijnsche prijsverzen
“kinderachtig”.
Men bespeurt het, Dr. B e c k neemt geen blad voor den mond. Ook overdrijft hij
soms. Hij heeft medelijden met onze arme, jeugdige philologi Batavi, “niet
paedagogisch, noch op practische wijze geschoold, te veel afgericht op de
philologisch-critische behandeling van teksten, zonder de historische ontwikkeling
van de classieke talen, of althans van ééne, geheel voor oogen te hebben, zonder het
verband te kunnen vinden tusschen het Latijn en de Romaansche talen, zonder genoeg
algemeene begrippen van taal, kunst en literatuur....” Stel nu eens, zegt hij, “het
zonderlinge geval,” dat men de opleiding der classieke philologen zoo liet als die is,
terwijl er aan den anderen kant ook nog een doctoraat in de moderne talen werd
ingesteld, dan zou de toestand nog erger worden. Men zou evengoed oude hopliten
kunnen zetten in de gelederen van moderne infanteristen!’
Dr. B e c k verwacht enkel daarvan heil, dat de eenzijdige en afgezonderde
opleiding van moderne en classieke literatoren worde prijsgegeven. Door de meerdere
vrijheid in de keuze van hun studievakken daartoe aangespoord, zouden de eersten
nog eens vrijwillig lessen in Grieksch en Latijn volgen. ‘Wat kan de Romanist niet
leeren uit een college over een laat-Latijnsch schrijver!’ Omgekeerd zal de student,
‘die een bepaalde voorliefde voor classieke letteren heeft, bij een nieuwe en vrijer
regeling der studies, gaarne hooren spreken over de tragoedie, de lyriek, over
G o e t h e of L e s s i n g of Herder, het Fransche classisisme, over S h a k e s p e a r e
of onze eigen classieken.’ Er zal meer leven en beweging komen in de academische
literaire studie.
Door de instelling van één doctoraat zal men gemakkelijk tot de invoering van
klasse-leeraren komen en daarop moet de reorganisatie aan onze gymnasia aansturen.
‘Er zullen dan maar twee hoofdgroepen van leeraren zijn: zij die de letterkundige,
en zij die de exacte wetenschappen doceeren.’ Dezelfde persoon zal in dezelfde
klasse als hoofdvak b.v. een doode taal, als bijvakken een levende taal, historie en
aardrijkskunde onderwijzen, zooveel mogelijk van het begin tot het einde van den
gymnasialen cursus. Bij de tegenwoordige regeling komt soms deze treurige toestand
voor, dat een jonge man met veel werkkracht gaandeweg zijn ijver verliest, daar
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hij ‘twaalf of vijftien jaar in lagere klassen de elementen van Grieksch en Latijn blijft
doceeren’!
V.D.W.
Dr. J. Wo l t j e r . Vier toespraken. Kennen en kunnen. De nieuwe
Opvoeding. Eenheid. Wetenschap en Dogma. Leiden. D. D o n n e r . 1903.
Ziedaar vier voordrachten, welke den lezer niet loslaten, wanneer hij eens met de
lectuur heeft aangevangen, zoodat hij het boekje niet neerlegt eer hij het geëindigd
heeft. Er is diepte en tevens klaarheid in wat Dr. Wo l t j e r schrijft, twee
eigenschappen, welke zelden gepaard gaan.
Men kent het norsche Calvinisme van Schotland, dat in de dagen des geloofs een
somber floers over het geheele leven uitspreidde en op zoo treffende wijze, onder
mededeeling van allerlei getuigenissen en feiten, door B u c k l e beschreven is. Een
geheel anderen geest ademt het Calvinisme van Dr. Wo l t j e r . Het is ernstig, maar
te gelijker tijd aantrekkelijk en blijmoedig. Reeds op de eerste bladzijde lezen wij:
‘Wanneer mijn woord bewerken kon, dat gij allen, van hier gaande, met den profeet
mocht uitroepen: “Ik ben zeer vroolijk in den Heere, mijne ziel verheugt zich in
mijnen God!” zoude ik dat woord dan niet spreken? Indien het bij mij stond, u het
gevoel te geven van den “rechtvaardige, die moedig is als een jonge leeuw,” zou ik
het nalaten?’ En op bl. 30 lezen wij: ‘Laat de jongeling zich verblijden en zijn hart
zich vermaken; laat hem wandelen in de wegen zijns harten en in de aanschouwing
zijner oogen; - maar laat hem ook weten, dat God om al deze dingen, hem zal doen
komen voor het gericht.’
Men bespeurt het: de toespraken zijn in de eerste plaats tot jonge mannen gericht,
die gewaarschuwd worden tegen nieuwe leuzen des tijds, welke aan een kern van
waarheid, die zij behelzen, haar meeslepende kracht ontleenen, en nogtans valsch
en verderfelijk zijn.
Zoo heet het, nu de periode van het intellectualisme achter ons gaat liggen: ‘niet
op het kennen, maar op het kunnen komt het aan’. Maar in het blinde, onbewuste
kunnen overtreft den mensch menig dier. ‘Omdat het kennen eene behoefte is van
onze natuur geeft het genot, niet omdat het ons leidt tot handelen’. Klein is op het
gebied der natuurkennis, veel kleiner op dat van geschiedenis, taalwetenschap,
wijsbegeerte het deel der kennis, dat in kunnen kan worden omgezet. ‘Wie het kunnen
boven het kennen
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stelt, verloochent de wetenschap, die kostelijker is dan fijn goud.’ Enkel waar het
kunnen op het kennen steunt, waar beide samengaan, is wijsheid. In dit verband
wordt door Dr. Wo l t j e r aangetoond, dat kunnen, kennen, bekennen, kind van
denzelfden wortel stamt, dat aan die termen hetzelfde begrip ten grondslag ligt, ‘een
begrip, dat het diepste van onze persoonlijkheid raakt, een uitgaan van ziel tot ziel.’
In zijn tweede voordracht spreekt Dr. Wo l t j e r over den eisch der moderne
paedagogiek, dat de individu zich uitleve. Hier wordt op het groote verschil tusschen
tweeërlei beschouwing van de natuur gewezen: als schepping Gods en als blinde,
niet in geest wortelende machinerie. Men krijgt de ondeugende opmerking te hooren,
dat, nu Prof. H u g o d e V r i e s de evolutieleer in nieuwe banen heeft geleid, zij,
die de paedagogiek op de natuur willen doen rusten, zeker het springen als principe
bij het onderwijs zullen aanvaarden. Over den vromen C o m e n i u s wordt velerlei
merkwaardigs meegedeeld en op zijne beschouwingen verstandige kritiek uitgeoefend.
Ten slotte wordt die opvoeding, welke de vreeze Gods op den voorgrond stelt, als
de eenig deugdelijke aanbevolen.
De derde lezing betoogt dat de meest eenvoudige en gewone begrippen het
moeilijkst te verstaan, het diepst van zin zijn. Zoo is het dwaasheid van een absolute
eenheid te gewagen, een eenheid, die geen veelheid in zich sluit. Zelfs God is te
gelijk eenheid en veelheid. ‘Het één-zijn, de eenheid der dingen en van ons zelf,
bestaat daarin, dat het vele door ééne gedachte, ééne idee verbonden is, één wezen
uitmaakt; in het wezen eener zaak ligt hare eenheid.’
In de laatste verhandeling, de minst populaire van de vier, wordt het woord dogma
niet juist in theologischen of kerkelijken zin opgevat, maar eenvoudig als het woord
van gezag, ook in philosofie en wetenschap. Er wordt verklaard hoe de term
dogmatisch in den strijd tegen het gezag een wetenschappelijk scheldwoord is
geworden. Daar tegenover leert Dr. Wo l t j e r , dat het dogma de voorwaarde is der
wetenschap. ‘De weg der kennis is altijd per fidem ad intellectum. Wie gelooft zal
de heerlijkheid Gods zien, ook in het kennen; wie niet gelooft heeft geen grond voor
zijn kennen en weten.’ Daarmede wordt bedoeld, dat de algemeene waarheden, die
den grondslag onzer kennis uitmaken, vóór alle onderzoek door het menschelijk
bewustzijn moeten worden aanvaard. Wij zijn gewoon. zegt Dr. Wo l t j e r , kennis
met licht
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te vergelijken. Deze vergelijking is niet willekeurig; zij komt in alle tijden en onder
allerlei volken voor en heeft het waarheidsgehalte der echte poëzie. De zonnestraal,
die door wolken en nevelen boort, hoe ook verzwakt en gebroken, blijft toch licht
der zon. Zoo is de grondslag van 's menschen kennis der natuur ware deugdelijke
kennis, afkomstig van dien God, die den mensch schiep ‘naar Zijn beeld en gelijkenis’.
Dit is hetzelfde wat door K a n t wordt geleerd, die uit het onbetwistbaar feit dat
er wetenschap bestaat afleidt, dat de voorwaarden van wetenschap vervuld zijn. Als
zoodanige voorwaarden somt K a n t op: ruimte, tijd, de categorieën, de eenheid van
het kennende subject. Ten onrechte meent Dr. Wo l t j e r K a n t wegens zijn gebruik
van den term ‘dogmatisch’ te moeten veroordeelen. K a n t was veel te wijs om ieder
geloof op gezag als onredelijk te beschouwen. Wat hij als dogmatisch afkeurt is,
zonder zich van den aard van het kennen en denken te hebben rekenschap gegeven,
te beslissen, dat meta- physica, wetenschap van het op zich zelf zijnde, mogelijk of
onmogelijk is.
V.D.W.
R. v a n d e r M e y . Alleronaangenaamste bladzijden voor onze
vrije-vrouwtjes. Twee moraal-philosophische opstellen. - Leiden. S.C.
v a n D o e s b u r g h 1903.
Wat als ‘alleronaangenaamst’ ons trof, was de titel dezer polemische brochure, waarin
over ‘De vrouwenbeweging’ en over ‘sexueele moraal en prostitutie’ wordt gehandeld.
Een auteur, die op den omslag van zijn boek u reeds met zooveel woorden verklaart
dat zijn betoog alleronaangenaamst zal zijn voor de personen, welker denkbeelden
hij bestrijdt, zoodanig schrijver geeft, nog eer ge een letter van zijn geschrift hebt
gelezen, blijk niet te bezitten die zekere bescheidenheid, niet te kennen dat zeker
voorbehoud, hetwelk toch ook met een zeer sterke overtuiging bestaanbaar is. En om nu maar bij den titel te blijven - ons mishaagt ook het gebruik van het woord
‘vrije-vrouwtjes’. Dat er veel, zeer veel in het feminisme is wat geen steun, ja zelfs
directe bestrijding in Onze Eeuw vinden zal en ten deele reeds gevonden heeft, is
onzen lezers bekend. Maar waar ernstige, denkende, fijn-voelende vrouwen - zij het
o.i. ten onrechte - met deze beweging meegaan; waar de voorvechters en
voorstandsters dier beweging het eerlijk meenen met hun propaganda voor wat naar
hun zienswijze de moraal der toekomst zijn moet; waar zij strijden voor hun ideaal
met de wapenen der redeneering
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en overreding; daar past het niet deze allen met een qualificatie als ‘vrije-vrouwtjes’
te bejegenen.
Gelijk de titel, zoo het boek. Op elke bladzijde staat de schr. hier voor ons als met
de geesels van zijn beter inzicht de ‘vrijevrouwtjes’ afstriemend, zich onder de hand
vroolijk makend over haar onnoozelheid, domheid, kortzichtigheid. Komt hem nu
en dan een man in den weg, het vergaat dezen weinig beter. Van mr. S.v. H o u t e n
heet het nog: ‘Nog vreemder schijnt 't mij toe, dat zoo'n scherpzinnig man als mr.
v a n H o u t e n niet bevroedt, dat...’ enz. Maar ‘M o l e n g r a a f f ’ wordt gerangschikt
onder hen, die niet verder zien dan hun neus lang is en van den ‘zeurig-zoetigen Dr.
A l e t r i n o ’ wordt een Gids-artikel als ‘warhoofderij’ aangeduid..... Zullen we maar
niet ophouden met aan te geven wat zoo ‘alleronaangenaamst’ is in deze bladzijden?
Het is die grove, zich steeds herhalende fout tegen den goeden smaak, tegen den
eisch der bescheidenheid, tegen.... laat het ons maar zeggen: de distinctie ook, neen
vooral in de polemiek.
Doch wanneer men nu eenmaal daarmee heeft afgerekend en zich daarover
heengezet, dan erkent men gaarne en volmondig dat deze nog jeugdige auteur
welbeslagen ten ijs komt, dat hij ‘zijn weetje weet’ en zeer belezen is; ook: dat hij
zeer sterk staat in zijn convicties en klaarblijkelijk gedreven werd door een zucht tot
getuigen, tot propageeren, hij ook! maar dan tegen wat hij heilloos, verderfelijk,
onzinnig acht. Die erkenning doet den toon van het betoog niet vergeven, doch
beschouwen als een défaut, noodwendige (bij des schrijvers temperament althans
noodwendige) keerzijde van zijn ‘qualités’. En men eindigt de lectuur dezer
alleronaangenaamste bladzijden met de hoop dat deze kampioen zijn strijdvaardigheid,
zijn warmte moge behouden en tevens - als het kan (wellicht bij het klimmen der
jaren?) - moge verliezen die felheid, die heftigheid welke juist slechts noodig schijnen
om indruk te maken, wanneer men niet heel zeker is van zijn zaak.
H.S.
Het leven van P o t g i e t e r door A l b e r t Ve r w e y . - Haarlem. T j e e n k
W i l l i n k en Zn. 1903.
‘Het leven schrijven van een bewonderenswaardig voorganger is niet het naast
elkander plaatsen van zijn lotgevallen, maar het is uitstorten van het leven dat hij in
ons heeft opgewekt. Het is zijn beeld dat hij in ons ontstaan deed zichtbaar maken
voor anderen, de gedachten die hij in ons groeien liet weergeven, de aandoening
waarmee hij ons bezielde meedeelen.’
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Ziedaar de grootsche opzet, het ideaal van dit boek; tevens een, - misschien het ideaal der litteraire biografie. Mocht men vreezen dat men hier zal vinden den
lyrischen toon en de hartstochtelijke eenzijdigheid van d a C o s t a 's leven van
B i l d e r d i j k : Ve r w e y heeft beide weten te vermijden. Mocht men bang zijn voor
te veel ‘aandoening’, te weinig ‘lotgevallen’: het persoonlijk gevoel dringt den
zakelijken inhoud toch niet terug. Ja, het is waar, gelijk ik hoorde opmerken, dat bij
het doorbladeren ons oog nauwelijks een jaartal ontmoet; toch is met feiten en
gegevens voldoende rekening gehouden. De schrijver weet zeer goed dat
omstandigheden en gebeurtenissen een plooi kunnen geven aan het karakter; hij heeft
zelfs op P o t g i e t e r 's familieverhoudingen scherp, voor zoover ik weet nieuw licht
laten vallen (p. 8, 139). Ve r w e y heeft de zwolsche omgeving en den invloed dien
zij op het kind oefende, de revolutiedagen te Antwerpen en haar gevolgen voor
P o t g i e t e r 's leven, de indrukken der zweedsche reis luide doen spreken; ik noemde
daar de beste hoofdstukken van zijn boek: I, III, V.
Trouwens het geheele boek is goed geschreven. Hoe wantrouwend ik zijn moge
tegen fraaie zinnen, een aantal er van kan den toets van herhaald lezen en overdenken
zeer goed doorstaan, zooals, om althans één pregnant zinnetje aan te halen, de
beschrijving van P o t g i e t e r 's studie van algemeene litteratuur door te zeggen dat
hij begonnen was ‘het Vaderland te omringen door Europa’ (p. 277). Daartegenover
kan ik wel enkele verflensde mooiigheden bijbrengen: p. 112 ‘de verborgen bloeiende
bloem van zijn dichterschap was hier in de zon van de openbaarheid geraakt’; - maar
over het geheel is de stijl pittig.
Ook de samenstelling van het boek valt te prijzen. De schrijver tracht scherp te
karakteriseeren en wacht zich voor overlading met trekken of anecdoten. Gelijk wij
zagen teekent hij P o t g i e t e r 's omgeving; nog meer is het hem te doen om het
innerlijk bestaan van zijn dichter en om diens litterair werk, waarvan uitvoerige
proeven in proza en poëzie worden medegedeeld. Over de keuze kan men twisten;
over 't geheel komt zij mij gelukkig voor. De verschillende personen die in den loop
zijns levens voor P o t g i e t e r min of meer beteekenis hebben gehad treden naar
voren: uit zijn jeugd t e r P e l k w i j k te Zwolle, later te Antwerpen W i l l e m s , te
Amsterdam d a C o s t a , verder A e r n o u t D r o s t , B a k h u i z e n v a n d e n
B r i n k , B u s k e n H u e t . Het komt mij voor dat de schoonzoon van v a n V l o t e n
diens plaats in P o t g i e t e r 's leven
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te breed heeft uitgemeten, en dat de amsterdamsche kring J o h . Z i m m e r m a n ,
P.N. M u l l e r , en van de Gidsredacteuren vooral Q u a c k te veel in de schaduw
blijven.
Uit mijn ingenomenheid met Ve r w e y 's arbeid volgt natuurlijk niet dat ik met
zijn beschouwingen instem of zijn oordeel doorgaande goed gemotiveerd acht. Zoo
heb ik den indruk dat hij met B i l d e r d i j k geen weg weet. In zijn vroeger geschrift
toen de Gids werd opgericht had hij vrijwel met den stroeven rhetor, in wien hij zelfs
weigerde een kunstenaar te zien, afgerekend; nu heeft hij reuzenschreden gedaan in
de erkenning van diens grootheid: van een neiging om B i l d e r d i j k bij enkelen
onder zijne tijdgenooten achter te stellen bespeuren wij niets meer, integendeel is hij
de groote figuur in het Nederland zijner dagen (p. 5, 41, 43, 49). Waarin Ve r w e y
hier te kort schiet is dat hij wel B i l d e r d i j k als uitlooper der 18e eeuw, maar niet
als geestelijk vader eener richting van de 19e vermag te teekenen.
Misschien hangt daarmede samen de groote onbillijkheid tegenover B e e t s .
Ve r w e y kan niet nalaten op B e e t s te smalen (p. 211, 238 e.a.), acht P o t g i e t e r
veel meer ‘wezenlijk’ (p. 213), ja zelfs de humor der Camera is hem niet goed genoeg
(p. 267). En dat, terwijl ons wordt verzocht de Jans en Jannetjes van P o t g i e t e r
geestig te vinden!
Treden wij nader tot den inhoud van Ve r w e y 's boek, dan kan ik niet ontkennen
dat hij in mijn oog te kort schiet in sommige beschouwingen, die toch bij hem een
centrale beteekenis hebben. Zoo waar hij de 18e eeuw als die der ‘algemeene
denkbeelden’ tegenover de 19e als die der historie stelt (p. 49, 55, 63, 65). In het
algemeen is deze kenschetsing natuurlijk niet onjuist: men kan bij Ta i n e , bij S t a h l
en bij velen nalezen hoe de 18e eeuw zich aan abstracties vergaapt heeft. Maar
Ve r w e y blijft hier bij het zuiver formeele staan: hij beseft zelf dat K i n k e r , dien
hij herhaaldelijk ook naast B i l d e r d i j k noemt (p. 43, 111, 188) eens anderen
geestes kind was, maar hij verzuimt doorgaande die ‘algemeene denkbeelden’ naar
hun inhoud te kenschetsen.
Iets soortgelijks overkomt hem met de romantiek. ‘De Europeesche Romantiek
in Nederland is P o t g i e t e r ’: zou luidt zijn slotsom. Wij mogen dus wel verwachten
een duidelijke voorstelling van romantiek te krijgen; maar wij worden teleurgesteld.
Romantiek is ‘hartstocht voor de geschiedenis’, ‘verdieping van het nationale’, de
‘zenuw van haar bestaan’ vindt P o t g i e t e r zelf in het bevredigen van ‘nationale
behoeften’ (p. 66, 208, 236).

Onze Eeuw. Jaargang 3

148
Maar romantiek wil ook zeggen ‘teleurstelling, vlucht uit de werkelijkheid, verlangen
naar het verleden’, zelfs ‘lijden aan het doellooze’ (p. 117, 133 34). De romantiek
heeft haar humor, geboren uit de botsing tusschen verbeelding en weekelijkheid (p.
169, 191). Er is een romantiek der reactie (d a C o s t a ), en eene van den vooruitgang
(P o t g i e t e r ) p. 101.
Ziedaar de verspreide trekken. Geven zij een beeld? Loopen er niet onder die
uiterst vaag zijn? Toch niet elke richting op het verleden is romantisch, evenmin als
elk gevoel van teleurstelling. Waar vinden wij de eenheid van een strooming waartoe
wij vorsten als A l e x a n d e r I van Rusland en F r i e d r i c h W i l h e l m I V van
Pruissen, geleerden als J. G r i m m , d e S a v i g n y , S c h l e i e r m a c h e r , dichters
als B y r o n en V i c t o r H u g o , waartoe wij de S c h l e g e l 's en T i e c k , N o v a l i s
en F o u q u é rekenen, ja waarbij Ve r w e y zelfs, vreemd genoeg, H e i n e , (N.B.
de schrijver van de ‘romantische Schule’) schijnt te tellen; - nog eens: waar is de
eenheid van zoo uiteenloopende gestalten en verschijnselen? Is romantiek een
gemoedsstemming? een geestesaanleg? een levensbeschouwing? een historische
richting? een kunstvorm of complex van kunstvormen? Mij dunkt dat deze vragen
dieper en scherper moeten behandeld worden dan Ve r w e y zelfs poogt te doen.
Zoo neem ik de qualificatie van P o t g i e t e r als romanticus, ja zelfs als een der
grootste romantici in Europa, voorloopig voor kennisgeving aan. Zij zegt mij nog
niet genoeg, of liever: ik weet niet precies wat zij hier zeggen wil.
Over P o t g i e t e r 's persoon deelt Ve r w e y mede dat hij altijd ‘waar hij zich
vertoonde’ bemind was (p. 53); hetgeen velen moeite zullen hebben te gelooven.
Beter schijnt mij gevat de tegenstrijdigheid tusschen P o t g i e t e r 's eenzelvigheid
en zijn sterke behoefte aan menschen: stellig een rijke bron van lijden (p. 90, 99,
112). Of H u e t gelijk heeft dat P o t g i e t e r ééne groote teleurstelling in de liefde,
dan wel Ve r w e y dat hij niet dan poëtisch opgesierde verliefdheden heeft gehad:
dit kan mij weinig schelen. Maar dat P o t g i e t e r van het geestelijk leven zijner
dagen niet slechts een typische gestalte (wat ik gaarne aanneem), maar ook het
‘middelpunt’ is geweest, zoodat hij ‘weinig bewegend van alle beweging de kern’
was (p. 268, 290), waarbij dan aan den arbeid zelfs van T h o r b e c q u e , gelijk van
J o n c k b l o e t , B a k h u i z e n v a n d e n B r i n k , v a n V l o t e n gedacht wordt:
dit schijnt mij zoo geheel onjuist, dat ik zelfs niet kan begrijpen hoe de schrijver een
dergelijken invloed aan zijn held kan toeschrijven. Hoe ik de
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verhouding tot H u e t beschouw heb ik in onze Onze Eeuw van Maart 1903 uitvoerig
gezegd. Ve r w e y denkt er anders over, maar geeft de volkomen juiste karakteristiek
dezer vriendschap: P o t g i e t e r was ‘beminnaar van het talent bovenal’ (p. 315,
317).
Over de verhouding van zijn eigen kunst en die van zijn geslacht tot P o t g i e t e r 's
werk zwijgt Ve r w e y . Wat acht hij in Potgieter verouderd? Waaraan schrijft hij
vormende kracht toe? Hij zegt het niet. Het ‘nationale’ in P o t g i e t e r en zijn liefde
voor de 17e eeuw zullen stellig Ve r w e y aantrekken. Maar: de ‘romantiek’? Het
‘geslacht van 1880’ wil toch niet ‘romantisch’ zijn? En hoe staat het met het
natuurgevoel en de natuurpoëzie? Wij hooren er opmerkelijk weinig van. Hoe is dit
te verklaren bij Ve r w e y ? over P o t g i e t e r ? Dus: vragen en bedenkingen te over.
Toch eindig ik gaarne als ik begon: met lof voor dit belangrijke boek dat te denken
geeft: een boek zooals er nu niet juist al te veel in Nederland verschijnen.
l.S.
B j ö r n s t j e r n e B j ö r n s o n . Op Storhove. Uit het Noorsch vertaald
door H. L o g e m a n . - Haarlem E r v e n B o h n . 1903.
‘Het is niet te hopen dat B j ö r n s o n voortga op den weg met Laboremus ingeslagen’.
Zoo schreef ik in mijn uitvoerig artikel in Onze Eeuw Nov. 1902. Zijn nieuwe drama
doet echter geheel wat ik toen vreesde: het behandelt een soortgelijk zielsprobleem
als het vorige, waarmede het ook uiterlijk, door de figuur van Dr. Kann die in beide
optreedt, verbonden is. M a r i a , hier de hoofdpersoon, is een nicht van L y d i a uit
Laboremus, van wier gecompliceerd karakter zij ééne der beide zijden
vertegenwoordigt: het Undine-motief in L y d i a heeft B j ö r n s o n laten vallen;
M a r i a mist elke zedelijke, hoogere behoefte en neemt er ook geen schijn van aan;
alleen als gevolg harer natuur, uit instinct van verwoesten doet zij het kwaad. Toch
is zij geen duivelin. Zij heeft ‘onschuldige oogen’, en in hooge mate het
‘ewig-weibliche’ dat ieder bekoort; haar geval is ook in den grond pathologisch: Dr.
K a n n , die als rechter in het stuk fungeert, zegt uitdrukkelijk dat zij ‘niet slecht’ is
maar iets anders: zij is als een verwoestend natuurverschijnsel dat men onschadelijk
moet maken.
De talentvolle noorsche kriticus die veelzins als tolk optreedt van B j ö r n s o n 's
bedoelingen, C h r . C o l l i n , weet in zijn belangrijke studie over de twee laatste
drama's (in Norske Intelligenssedler 8 en 11 Nov. 1902) te vertellen, dat reeds bij
den opzet van
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Laboremus de dichter een tooneel in zijn geest had waarin L y d i a , als incarnatie
van het verstorende, kwade beginsel, zou worden gevonnisd. Dit bleef toen
achterwege, de figuur van L y d i a werd verzacht, kreeg meer sympathische trekken,
wekte bijna evenveel medelijden als afkeer. Nu heeft B j ö r n s o n het oude plan
opgenomen: in het laatste, groote tooneel van het derde bedrijf wordt M a r i a door
Dr. K a n n geoordeeld: zij moet verdwijnen, hetzij door zich schijnbaar vrijwillig
in de rivier te storten, hetzij door in handen van politie en gerecht te komen.
Zoo heeft B j ö r n s o n hier het probleem van het kwaad eensdeels vereenvoudigd:
de sympathische, de geniale, de demonische trekken van L y d i a mist M a r i a . Zij
is zuiver de geest die ontkent en verwoest, in al zijn naaktheid, verschrikkelijkheid,
maar ook in zijn kinderachtige doelloosheid en onmacht. Want zoodra dat kwaad
erkend en ontmaskerd is heeft het zijn gevaar verloren. Toch is het slot niet zoo licht
als het schijnt: M a r i a verdwijnt wel; maar in den kring, waarin zij zooveel ongeluk
heeft gebracht, laat zij een zwarte, een leege plek achter. Ik zou om dit te ontwikkelen
de bijfiguren, voor een deel met groot talent geteekend, moeten ontleden. Hier beperk
ik mij tot de hoofdzaak. M a r i a verdwijnt. Maar: of dat uitstooten bij monde van
Dr. K a n n het eenige middel, het laatste woord is? Of de eindelooze goedheid en
het medelijden van M a r g a r e t h a niet meer verdienen dan het hoofdschudden
waarmede het stuk eindigt? Deze gewichtige vragen worden niet opgelost.
Over de vertaling kan ik met lof spreken. Grove misvattingen heb ik niet gevonden,
en over kleine feilen kan men van meening verschillen. Alleen de toon mag mij niet
behagen. Toegegeven dat de dialoog van B j ö r n s o n evenmin stijf als deftig moet
vertaald worden: daartegenover ligt de klip der trivialiteit. De personen van dit stuk
zijn in 't noorsch beschaafdere lieden dan in 't hollandsch: zij spreken niet van ‘eeuwig
vervelend’, ‘beroerd,’ ‘leuk’. ‘god allemachtig’. Daardoor is ook de tragische
ondertoon van dit stuk in de vertaling zoo niet verdwenen dan toch zeer verzwakt.
l.S.
H.A. We s t s t r a t e . Gelderland in den patriottentijd. Arnhem, G o u d a
Q u i n t . 1903.
Onze Patriottentijd heeft lang het lot gedeeld van andere stukken onzer vaderlandsche
historie, in zooverre als Holland lang als het eenige belangrijke gewest is behandeld.
Nu is zeker de patriotsche
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beweging nergens algemeener, nergens krachtiger geweest dan daar maar ook de
andere provinciën der oude Republiek hebben op die beweging grooten invloed
gehad, niet het minst Gelderland, van waar de reactie is uitgegaan en van waar uit
de onderdrukking der beweging ten slotte is gevolgd. Deze belangrijke Utrechtsche
dissertatie, ook tegelijk als deel der werken van de ijverige geschiedkundige
vereeniging Gelre verschenen, behandelt voor dit gewest het geheele onderwerp in
samenhang en gaat na, hoe op den landdag Capellen van de Marsch en de zijnen,
onder wie op den tweeden rang de Van Zuylens, de Nijvenheims en een enkele
Haersolte verschijnen, de oppositie voerden tegen den talrijken prinsgezinden adel,
geleid door de Van Lyndens, Van Nagells, Bentincks en Heeckerens. Te Nijmegen
was er van patriotschgezinden weinig sprake, des te meer in Arnhem en Zutphen, in
welke plaats Capellen de leiding had, en in de kleine steden, waar het verzet tegen
het knellende regeeringsreglement zich krachtig verhief, vooral te Elburg en Hattem,
waar Rauwenhoff en Daendels den boventoon voerden. De gewelddadige
onderdrukking van het verzet in de laatste steden gaf aanleiding tot de volslagen
nederlaag der Patriotten in het gewest, dat zich aan de spits der prinsgezinde gewesten
stelde en de Pruisische inmenging toejuichte. Een aantal bijlagen steunt het levendige
en goed gedokumenteerde, ook goed geschreven verhaal der kleine maar treurige
gebeurtenissen, die de Republiek na de zegepraal der ‘starre behoudzucht’ eindelijk
ten val hebben gebracht.
P.J.B.
F.J. v a n U i l d r i k s . Natuurindrukken. Haarlem. H.D. T j e e n k
W i l l i n k e n Z o o n . 1903.
Sainte-Beuve zei tot lof van J.J. R o u s s e a u : il est le premier qui ait mis du vert
dans notre littérature. Omgekeerd zou men tot lof dezer schrijfster kunnen zeggen:
zij tracht literatuur te maken van haar beschrijvingen der natuur. En dit is allen lof
waardig, al is zij in dezen ook geen baanbreekster, daar reeds B u f f o n en zijn
medewerkers hier een breeden weg hebben gebaand. Van de twee gaven hiertoe
vereischt: een diep inzicht en warme liefde tot de natuur èn eene daaraan
beantwoordende vormkracht en woordkunst, bezit zij m.i. de eerste in bijna volkomen
en nooit falende mate, de tweede echter bijwijlen en gedeeltelijk.
Heerlijk is inderdaad haar intieme liefde tot de natuur. In de 27 schetsjes, voor 't
meerendeel reeds als feuilleton's uit de ‘N. Rott. Courant’ ons bekend, bewijst zij
zeldzaam vertrouwelijk met haar natuur om te gaan. Zij kent alle geheimen van de
Achterhoeksche
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bosschen, vogels, vlinders, de pracht van Geldersche ooftboomen en heide in bloei.
Zomer noch winter hebben daar geheimen voor haar, wel interessante heimelijkheden,
waarvan zij geniet en doet genieten.
Doch dit laatste vormt soms het zwakke punt in haar boek. De schrijfster begreep
terecht, dat zou haar boekje niet een dorre, botanische catalogus worden, zij hooge
eischen moest stellen aan haar taal. Daartoe zocht ze in de eerste plaats aanlokkelijke
titels voor haar schetsjes. Dikwijls gelukte haar dit, b.v.: ‘Van de edele lisch en haar
geheimen’, ‘Onthulde heimelijkheid’; soms echter scheen mij die titel een beetje
gezocht, b.v.: ‘Het avondtoiletje, dat nog bijtijds klaar was’. Verder zocht ze naar
een aangename taal en schoonen vorm in haar beschrijvingen. Zoo schreef ze ‘Van
't groen, dat ons trouw blijft’ in den vorm van dactylen, waarin G o e t h e zijn Herman
und Dorothea dichtte, aldus aanheffend:
‘Hebben wij hier reeds gesproken van dennen, de slanke, de stoeren,
Thans vraag 'k uw aandacht voor anderen, die ook in den winter ons trouw zijn.’
Liever is mij deze forsche vorm, dan het zoetelijke gepraat over ‘visschenkind’
‘Florakinderen’ en zou ik haar ‘de plechtige oratie van het philosophisch aangelegd
vlindertje’ (bl. 117, 146, 175) gaarne geschonken hebben voor één hulde aan den
Schepper van al dit schoons, wat ik noode in dit boekje mis, en wat ook bij B u f f o n
allerminst schade doet aan de exacte beschrijving. Ook vind ik ruim veel alliteratie
in een zin als deze: ‘Deert u het dorre en doodsche, dat daarbuiten droef en dof in
de Decemberkoude, door den daverenden wind dooreengeschud, de dunne leden
rekt?’ (bl. 177). Fijn gezien daarentegen en gezegd is van de accacia in den herfst:
‘die zeurig vaak en onverschillig, nog gansch groene blaadjes vallen laat’ (bl. 187).
Kleurrijk en mooi ook dit: ‘Hoog in den boom kwam telkens weer een vink het
hoogste lied uit jubelen en vertelde daarbij aan 't wijfje ergens in de buurt: ‘Vrouw,
vrouw, vrouw, ik ben hier-r-r-r!’ Vol ook van fijne opmerkingen over 't wintermooi
is het geheele schetsje: ‘Onthulde Heimelijkheid.’
Kortom, als men het ietwat teemerige van ‘moeder natuur’ met haar ‘woudkinderen’
en ‘boomjongelingen’ kan vergeten, dan is na de lezing de indruk: dit is een rein,
met liefde geschreven boekje over de Achterhoeksche natuur, en kan ons eindoordeel
over haar werk het woord zijn, waarmede de schrijfster-zelve besluit: ‘zoo iets krijgt
men niet elken dag te zien’.
G.F.H.
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Oude Brieven uit Florence
Door Anna Polak.
Het was omstreeks het midden van het quattrocento.
Een halve eeuw nog zou er verloopen, eer het verslapte Florence door het
binnenhalen van den Franschen koning zijn eigen graf zou delven, en in den strijd
tusschen S a v o n a r o l a en den paus de zijde kiezen zou van den verdorven B o r g i a .
Thans was de republiek nog in haar volle kracht.
Langs pleinen en straten klonk het gedruisch van het bedrijvige leven. De banken,
een instelling dateerend uit de 13e eeuw, bloeiden. Florence's laken- wol- en
zijdehandel breidde zich uit, en filialen der voornaamste firma's verrezen in andere
gedeelten van Italië, in Spanje, in Frankrijk, tot in Vlaanderenland toe. Van
Klein-Aziës kusten naar de havens der Noordzee gleden de smalle Florentijnsche
galeien. In de statige palazzi stapelden de fortuinen zich op, door de eigenaars,
geboren financiers, in hun eigen staatspapieren soliede belegd.
Nog heerschte er soberheid in de zeden, al vertoonden zich reeds hier en daar in
bruidstoilet en feestgewaad de sporen eener weelde, waartegen in een volgend geslacht
de donderende stem van den Dominicaner monnik zich zou verheffen, totdat zij aan
het einde der eeuw door wreede
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martelingen gebroken en door den rook van den brandstapel zou worden verstikt.
De oude partijstrijd, al werden de namen van G u e l f en G h i b e l l i j n , van wit
en zwart, zelden of nooit meer gehoord, niet minder fel woedend dan toen een 150
jaren geleden de Dichter genoopt werd het brood der verbanning te eten, bleek de
vermeerdering van welvaart niet in den weg te staan. En met het stijgen der welvaart
rees onvermijdelijk, als de vloeistof in nivelleerende vaten, tevens het peil van
beschaving en ontwikkeling - een verschijnsel dat ons ditmaal te sterker treft, omdat
er toentertijd zoo zelden werd gespecialiseerd.
Gebogen over de posten van zijn grootboek, of in zijn handelscorrespondentie
verdiept, zag de Florentijner van goeden huize zich plotseling de opdracht vereerd
om zijn staat te gaan vertegenwoordigen bij de hertogen van Milaan of den Doge
van Venetië; als officieel gezant de zalving bij te wonen van het nieuw gekroonde
hoofd in het machtige Frankrijk; of de vredesonderhandelingen tusschen Florence
en het Napelsche tot een bevredigend einde te brengen. De koopman ging tijdelijk
schuil in den diplomaat. Kwam bij de volgende verkiezingscampagne zijn naam te
voorschijn uit de stembus, de borsa, dan nam hij, zonder aarzelen of hem wellicht
ook de bekwaamheid ontbreken zou, zijn plaats in onder de Acht aan wie de
rechtspraak en het binnenlandsch bestuur was toevertrouwd, of onder de Tien die de
betrekkingen met het buitenland onderhielden, om na het verstrijken zijner
ambtsmaanden naar zijn kantoor terug te gaan.
De uren van verpoozing werden besteed aan de studie van klassieke letteren en
kunst, het vergelijken van handschriften, het verzamelen van kostbare gemmae, het
liefst van alles aan diepzinnig spitsvondige bespiegelingen, die ten doel hadden
godsdienst en wijsbegeerte als een bus in elkander te doen sluiten.
Aan deze wonderlijke combinatie van theorie en praktijk, die koopman en
kunstkenner, kamergeleerde en staatsman in één persoon vereenigde, heeft de
republiek het wellicht
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te danken dat zij zich zoolang heeft kunnen handhaven als een macht waarmede in
Europa te rekenen viel.
Voor de kennis van het openbare leven uit dezen tijd staan ons documenten ten
dienste in overvloed. Uitgebreide Storie fiorentine, onder welke die van
M a c h i a v e l l i , loopend tot den dood van L o r e n z o d e ' M e d i c i in 1492, en
later door G u i c c i a r d i n i voortgezet, aan de persoonlijkheid van den auteur een
meer dan gewone belangrijkheid ontleenen. En, naast het uitvoerig geschiedverhaal,
de bronnen waaruit het werd samengesteld: officieele correspondentiën, besluiten
en decreten der overheid, finantieele opgaven van allerlei aard, die juist uit dit tijdvak
in grooten getale bewaard zijn gebleven.
Maar over hetgeen nog gewichtiger is dan de faits et gestes der hooge regeeringen,
over de innerlijke geschiedenis van het volk, het alledagsleven, de opvoeding der
kinderen, het huwelijks lief en leed, plegen officieele stukken in den regel slechts
een spaarzaam licht te verspreiden, terwijl ook latere biografieën, zooals
Ve s p a s i a n o en anderen ze samenstelden van beroemde Florentijnen uit de 15e
eeuw, nooit zoo getrouw de intimiteit van het huiselijk leven kunnen schilderen, als
de nagelaten documenten der tijdgenooten zelven. Particuliere brieven, die van
vrouwenhand vooral, leveren in dit opzicht het kostbaarst materiaal. En wellicht
overtreft geen andere in aantrekkelijkheid de correspondentie van A l e s s a n d r a
M a c i n g h i , uit het Florentijnsche staatsarchief, met name uit de interessante
Strozzi-verzameling, door den heer C e s a r e G u a s t i met zorg gecopieerd, van
noten voorzien en uitgegeven.
Deze 72 ‘brieven van een Florentijnsche edelvrouwe aan haar zonen in
ballingschap’ zijn uit meer dan één oogpunt merkwaardig, niet alleen voor de
Italianen, haar landgenooten in ruimeren zin, maar voor ieder die belang stelt in dit
tijdperk van voorbijgegane beschaving, toen de geschiedenis van de Arnostad nog
deel uitmaakte der algemeene wereldhistorie.
Is deze bundel belangrijk voor den economist, wegens de talrijke gegevens die hij
verstrekt omtrent kostprijzen,
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huurprijzen en belastingen, kortom omtrent de geheele volkshuishouding der republiek
onder leiding der oudere M e d i c i ; belangrijk ook voor den filoloog en den beoefenaar
van het Italiaansch, omdat deze ongeletterde vrouw, meer dan haar letterkundig
ontwikkelde mannelijke tijdgenooten, op het gehoor af het beeldrijk Toscaansch van
het quattrocento schrijft, met al zijn eigenaardige spreekwoorden, uitdrukkingen,
letteromzettingen en uitspraakfouten1): bovenal belangrijk zijn deze brieven toch als
zedenschildering. Zij vormen als het ware een reeks fijngepenseelde genrestukken,
waarvan de figuren, afstekend tegen een nu eens in feestglans schitterenden, dan
weder droevigen, somberen of tragischen, altijd belangwekkenden achtergrond, zich
nestelen in onze fantasie om niet weer er uit verdrongen te worden.
Wie was de vrouw die deze brieven schreef?
Gesproten uit het adellijk geslacht der M a c i n g h i , werd A l e s s a n d r a in 1422,
zestien jaren oud, ten huwelijk gegeven aan M a t t e o S t r o z z i , bekwaam koopman,
- sinds 1415 ingeschreven in het gilde der wolhandelaren, ‘nell' arte di lana’ -, fijn
kenner der klassieke letteren, christelijk filosoof, en tevens praktisch politicus,
herhaaldelijk lid der Florentijnsche regeeringscolleges, straks ‘oratore’ te Venetië,
Faenza, of Milaan.
Hoe wijsgeerig gematigd hij zich in dezen gedroeg, de politiek zou, als van
zoovelen in die dagen, ook Matteo's verderf worden. De altijd smeulende partijstrijd,
ditmaal de familiën der M e d i c i en der A l b i z z i tegen elkander in het harnas
drijvend, was in 1433 weder eens tot een uitbarsting gekomen. De A l b i z z i
zegevierden, de verslagenen verlieten de stad, om echter reeds in het volgende jaar
in triomf te worden teruggehaald, en de hoofden der tegenpartij op hun beurt te
verbannen.

1) Zoo vinden wij voorbeelden van metathesis in drento voor dentro, drieto voor dietro; van
dubbele metathesis in grilllanda voor guirlanda; van wisseling tusschen r en l, in concrusione
voor conclusione, afrizione voor afflizione, albitro voor arbitro, obrigato voor obbligato;
van verzwakking van o tot i, in vilume voor volume, arimatico voor aromatico - om slechts
enkele grepen in 't wilde te doen.
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Onder hen die men ‘niet langer voor oogen wilde zien’, behoorde ook M a t t e o
S t r o z z i . Te Pesaro vestigde hij zich met zijn vrouw en zeven jonge kinderen, en
vond aldaar een vriendenhuis, rust en tijd, om zich ongestoord te wijden aan zijn
geliefkoosde studiën. Maar lang voordat de vijf jaren zijner verbanning waren
verstreken, en hij zijn betreurde vaderstad zou wederzien, rukte een kwaadaardige
ziekte hem weg, terwijl tegelijkertijd drie zijner kleinen met hem in het graf werden
neergelaten. Met haar vier overgebleven kinderen trok de weduwe naar Florence
terug, waar weldra nog een vijfde werd geboren, een zoontje, dat zij naar den
gestorven vader den naam van M a t t e o gaf.
Moeilijk was het leven voor de jonge vrouw. De inkomsten waren weinige, de
belastingen zwaar, en het toch al niet heel aanzienlijk vermogen was in den vreemde
nog aanmerkelijk geslonken. Het fraaie palazzo-S t r o z z i was zij genoodzaakt te
verhuren voor 36 florijnen 's jaars, om zelve van een familielid een kleinere en
goedkoopere woning voor 15 florijnen in huur te gaan betrekken. Verscheiden
buitenverblijven - villa's, omringd met bouwgrond en wingerd -, ook andere huizen
in de stad, werden achtereenvolgens door haar verkocht, totdat de opbrengst haar de
bruidsgift van 1600 gouden florijnen had vergoed, eene in die dagen onder weduwen
zeer gebruikelijke handelwijze, te meer indien, zooals hier het geval was, de baten
gebruikt moesten worden voor de opvoeding der kinderen.
A l e s s a n d r a 's wijze van opvoeden schijnt, te oordeelen naar de eerbiedige
bewondering van tijdgenooten en nakomelingschap, zonder voorbehoud voortreffelijk
te zijn geweest. Alle krachten van geest en gemoed werden ingespannen voor dat
ééne doel, totdat de jonge vogels één voor één henenvlogen uit het steeds eenzamer
wordende nestje.
Wanneer zij den 24en Augustus 1447 (volgens Florentijnsche tijdrekening, die tot
diep in de 18e eeuw het jaar officieel den 25en Maart liet beginnen) den eerst
bewaarden brief dateert aan haar oudsten zoon F i l i p p o , dan woont deze reeds
sedert zes jaar te Napels, waar een neef van
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vaderskant, N i c c o l ò S t r o z z i , hem in zijn bloeiende zaak heeft opgenomen.
Twee broers, tevens compagnons, van N i c c o l ò , I a c o p o en F i l i p p o , hebben
zich belast met de zorg voor den tweeden zoon, L o r e n z o , die zich achtereenvolgens
te Valencia, te Barcelona, te Avignon en te Brugge bevindt. Den jongsten, M a t t e o ,
heeft de moeder nog thuis, evenals de beide dochters, C a t a r i n a en A l e s s a n d r a .
Maar dit laatste zal nu spoedig veranderen; immers aanstonds lezen wij hoe de familie
‘la Catarina’ verloofd heeft met den zoon van P a r e n t i , ‘een flinken, ontwikkelden
jongen man, eenigen zoon, vermogend, 25 jaren oud, en koopman in zijde.’
Wel had A l e s s a n d r a haar dochter kunnen uithuwelijken in een familie van
grooter aanzien en hooger stand, maar vooreerst zoude deze met een dos van 1000
florijnen niet tevreden zijn geweest - en meer kan de weduwe niet afstaan zonder
zichzelf en haar jongens te ruïneeren - en wellicht zou dat niet eens geleid hebben
tot C a t a r i n a 's geluk. Terwijl zij nu zoo goed verzorgd is als men maar wenschen
kan, want de aanstaande schoonouders zijn zóó met haar ingenomen dat ze aan niets
anders denken dan om haar pleizier te doen, en elken dag dringt M a r c o bij zijn
bruidje aan: ‘vraag maar gerust wat je hebben wilt!’ Het mooie Florentijner meisje,
‘zooals er geen tweede in de stad te vinden was,’ oordeelt het moederoog, moet er
dan ook alleraardigst hebben uitgezien in haar karmozijnrood gewaad, een guirlande
van pauweveeren op het met paarlen getooide kopje, zóó rijk dat ze meer dan 400
florijnen zal hebben te torsen.
Niet alleen de totale som van wat zij heeft uitgegeven meldt M o n a L e s s a n d r a
aan haar zoon, maar van elk kleedingstuk geeft zij trouw den prijs op, zooals in 't
algemeen haar brieven vol zijn van opgaven omtrent belastingen en
betalingstermijnen, koopprijzen en op zijn voordeeligst berekende vrachtprijzen, een
reeks van klachten van een zorgzame, zuinige huisvrouw, wier noodlottig gesternte
haar dwingt, altijd haar inkoopen te doen wanneer
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de waren zijn opgeslagen, en voor wie elke soldo een uitgaaf is van gewicht.
Och zoo zorgelijk is de doorloopende toon harer brieven. Angst voor de toekomst
straalt door, zelfs daar waar zij schrijft over geluk, en de brief die zoo opgewekt
begon over het huwelijk harer dochter, eindigt somber met het voorhouden van zijn
plicht aan den oudsten zoon ‘opdat ik niet nog meer verdriet moet doorstaan dan ik
al geleden heb... Denk aan alles wat N i c c o l ò voor je gedaan heeft, zooveel dat je
niet waard bent den grond te kussen waar hij zijn voeten zet. En het is voor je welzijn
dat ik je dat schrijf, want je bent meer aan hem verplicht dan aan je vader en je
moeder... En nu wil ik hierover niet verder uitweiden. Je moet het nu zelf maar
begrijpen. Je bent immers geen kind meer, want in Juli ben je 19 geworden... Leg
ook vooral een stuivertje op zij. Geloof me, je zult het noodig hebben, want je bent
er slechter aan toe dan je wel denkt...’
Schrijft zij reeds zoo streng en stroef aan haar oudsten, den oppassenden jongen
man die in karakter en wereldbeschouwing zoozeer op de moeder geleek, en ten
slotte het verloren gegane fortuin der familie schitterend hersteld heeft, strenger nog
klinkt haar toon tegen den tweeden zoon, L o r e n z o , die met zijn minder
plichtgetrouwe, artistieker, warmbloediger natuur, een tijdlang dartelt op den zoo
verleidelijken verkeerden weg. Wat levendige fantasie, wat scherpe opmerkingsgave
in den zestienjarigen knaap! Welk een alleraardigste brief dien hij zijn moeder uit
Valencia stuurt, vol van het nieuwe leven, de nieuwe omgeving, de nieuwe
verantwoordelijkheid van op zichzelf te staan! Wild springt hij van het één op het
ander, van de mooie huizen, ieder met zijn eigen terras, op de kersen en de spinazie
die er bij het pond verkocht worden. Vooral over de sinaasappelen is hij in
verrukking... ‘de heele stad is er hier vol van, en voor een “danaio” geven ze er je
meer dan je dragen kunt. En nooit hebt u zoo iets moois gezien. Ze doen hier in de
tuinen met de sinaasappelen wat wij bij ons met de jasmijnen doen - ze maken er
van
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alles van, een heg of een poort van sinaasappelen, al wat je maar wilt.... Nu moet ik
u nog vertellen dat de muilen van de vrouwen en meisjes met goud zijn geborduurd...ik
zou u wel twee paar gestuurd hebben, maar mijn geld is op, behalve één groote florijn.
Al de rest heb ik onderweg uitgegeven. Want ik bleef vier dagen te Livorno, en ik
moest alles zelf betalen. En u weet wel hoe duur iemand leeft in het huis van een
ander...’ Daarop vertelt hij van zijn reis op de galei, hoe vreeselijk hij van de zeeziekte
te lijden heeft gehad. ‘...Ik bleef drie dagen zonder eten en drinken. Eens at ik een
halven appel, en spuwde hem weer uit. En ik had niemand die mij oppaste. Ik lag
maar op de balen perkament, met een mand onder mijn hoofd, en aldoor dacht ik dat
ik dood ging. En ik bleef maar beneden, want ik kon het licht niet verdragen. En
geen sterveling die eens naar me kwam kijken...’ Maar eindelijk is hij dan toch beter
geworden ‘God zij dank!’, en vroolijk springt hij van de zeeziekte op de kleeding
der Castiliaansche vrouwen, ‘precies zooals de figuren op onze geschilderde
behangseltapijten. Maar hier hebben ze geen haarwrong van achteren. Want hoe oud
ze ook zijn, altijd dragen ze een zijden net op het hoofd, en daarover een dunnen
sluier. En dien sluier dragen ze niet zooals u uw hoofddoek; uitgespreid dragen ze
hem: 't is of ze vleugels aan hun hoofd hebben, aardig om te zien... En ze hebben
geen zijden japonnen; alle japonnen zijn van stof, met groote plooien, en een sleep
van wel 5 el of meer, en de bedienden houden dien in de hand. En nooit hebt u mooier
vrouwen gezien, nooit, en ik geloof niet, al leef ik nòg zoo lang, dat ik ooit mooiere
zien zal. Als ik het u zeg, dan kunt u het gelooven....’
Die plechtige verklaring klinkt kluchtig uit den zestienjarigen mond. Maar
L o r e n z o S t r o z z i leverde weldra maar al te doorslaande bewijzen dat hij op het
punt van vrouwenschoon voor een kenner mocht doorgaan. De jonge man, met zijn
gevaarlijken aanleg veel te vroeg onder vreemden gebracht, geheel op zichzelf wonend
in een huis dat, zooals M o n a L e s s a n d r a klaagt, wel op een logement
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geleek, gaf telkenmale aanleiding tot ontevredenheid. Hij scheen grof te spelen - een
soort van woest balspel, voorlooper van ons foot-ballen, dat hem zelfs eens op een
gebroken arm is te staan gekomen -, zeer onder den invloed te zijn van wijntje en
Trijntje, en zich tegenover aanmerkingen van zijn neef en patroon stug en koppig te
betoonen.
De moeder, met haar streng begrip van plicht en haar verlangen dat haar kinderen
er zich bovenop zullen werken, heeft hem ongetwijfeld heel wat boetpredikatiën
toegestuurd, maar er is ons slechts één enkele bewaard gebleven. Nadat zij hem
geschreven heeft over haar eigen benarde finantieele omstandigheden, en hem heeft
voorgerekend hoe zij binnen weinige maanden niet minder dan 192 gouden florijnen
aan belastingen zal hebben te offeren, gaat zij voort: ‘maar nu verder over jouw
aangelegenheden. Want je bent nu oud genoeg om je anders te gedragen dan je doet...
Tot nu toe kon men je nog voor een kind houden, maar dat gaat nu niet langer, èn
om je leeftijd, èn omdat men je afdwalingen niet meer kan beschouwen als uit
onwetendheid geschied... want je bent schrander genoeg om het onderscheid te kennen
tusschen goed en kwaad, en vooral wanneer je door oudere menschen er op attent
wordt gemaakt. Ik hoor dat je je lang niet gedraagt zooals ik zou willen. Daar heb ik
heel veel verdriet van, en ik ben bang dat het je den één of anderen dag bitter
berouwen zal, want wie niet doet wat hij moet, dien gaat het zelden goed. Bij al mijn
andere verdriet is dat over jou het grootste... en berispingen helpen niet... zoodat ik
de goede meening die ik van je had, geheel heb verloren. En ik begrijp niet waarom
je op die manier door blijft gaan, terwijl je toch weet, vooreerst dat je er God mee
vertoornt die boven alles is, en ook mij die diep leed gevoel, wanneer ik hoor van al
je tekortkomingen. En de schade en schande die er uit zullen voortvloeien moet je
zelf maar bedenken, want I a c o p o is op je verstoord, en niet weinig ook... Uit liefde
voor mij hebben ze je gehouden. Maar ik geloof, als je je leven niet betert, dat dan
mijn smeekbeden je
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niets meer zullen baten. Moge dit je genoeg zijn.’ En op 't eind van haar brief dringt
zij nog eens aan ‘denk er nu om, dat je mijn vermaningen niet langs je koude kleeren
laat afglijden, want ik schrijf ze met liefde en tranen....’
Maar dezelfde moeder die zoo weinig weekelijk is in haar liefde voor de ouderen,
schijnt haar jongste, het nakomertje, nog al te hebben verwend. De kleine M a t t e o ,
niet alleen in naam maar ook in trekken zoozeer het evenbeeld van zijn vader, is haar
alles. De ééne dochter, la C a t a r i n a , wordt na de uitvoerige beschrijving van haar
bruidstooi en uitzet, in de brieven aan F i l i p p o die verreweg het hoofdbestanddeel
dezer verzameling vormen, nog slechts zelden, en dan nog zeer terloops, genoemd.
‘C a t a r i n a en M a r c o zijn wel’, ‘C a t a r i n a laat bedanken voor het vlas dat je
haar gezonden hebt’ - veel meer krijgen we over haar niet te hooren.
Geen woord over het jonge huishoudentje dat, wanneer het dagboek van M a r c o
P a r e n t i waarheid spreekt, innig gelukkig moet zijn geweest. Het eerste kleinkind,
kind van haar kind, doet zijn intrede in het leven zonder dat de grootmoeder er bij
is, en heel lakoniek staat het zinnetje: ‘C a t a r i n a is bevallen en voelt zich goed’,
tusschen de opgewonden beschrijvingen van de ontvangst, door familieleden en
vrienden op een bezoek aan Florence aan N i c c o l ò S t r o z z i bereid.
Ook later wordt, althans in de bewaard gebleven brieven, met geen enkel woord
noch over dit, noch over de verdere kleinkinderen gerept. En minder nog dan over
de oudste, spreekt de moeder over haar tweede dochter, haar naamgenoote, weldra
uitgehuwelijkt aan een zekeren G i o v a n n i B o n s i die, hoewel een goedhartig
man, toch met zijn zes broers, zijn klein vermogen, zijn buitenechtelijken zoon en
zijn bijna 40 jaren, in onze oogen niet juist een schitterende partij lijkt voor een
vrouwtje dat ternauwernood de kinderschoenen ontwassen is.
Het is wonderlijk hoe weinig deze dochters, met wie zij toch dagelijks moet hebben
verkeerd, in A l e s s a n d r a 's leven beteekenen, hoewel zij met de schoonzoons, met
den
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bekwamen en sympathieken M a r c o vooral, op den besten voet staat, en in alle min
of meer gewichtige zaken hun raad inwint en hun hulp verzoekt.
M a t t e o daarentegen kan zij niet missen. Hij is haar gezelschap, haar troost, niet
zelden ook haar secretaris. Want dikwijls komen er tijden waarin het schrijven M o n a
L e s a n d r a moeilijk valt. Ofschoon zij nog 25 jaar zou blijven leven, pijnigt de
gedachte aan den dood, vooral aan den dood voordat ze haar zonen zal hebben
weergezien, haar reeds in den aanvang dezer briefwisseling. Zij is dan ook telkens
ongesteld. Nu eens kwelt haar een zware verkoudheid, een kwaal waarvan, zooals
uit dezen bundel blijkt, wij Noordlingen volstrekt geen privilege bezitten. Een ander
maal heeft zij te kampen met een maandenlang maaglijden, zoodat het gebogen zitten
schrijven te bezwaarlijk is voor de langzaam herstellende. Maar niet altijd is 't ziekte
die M o n a L e s a n d r a verhindert, zich aan haar correspondentie te wijden. Tal
van beslommeringen waren haar deel. De lof, der Romeinsche matrona uit den
republikeinschen tijd op de grafschriften toegezwaaid, het epitheton ornans van
‘ijverige spinster’, zou voor deze Florentijnsche weduwe al heel karig en mager zijn
geweest. Wat kostte het niet uren arbeid en hoofdbrekens, eer het vlas dat F i l i p p o
haar toezond in maagdelijken staat, over de kunstbewerkingen van spinnen, weven,
bleeken, knippen en naaien heen, tot hem terugkeerde in den vorm van hemden,
zakdoeken of handdoeken, welke laatste hij òf bij wijze van mantel had om te slaan
terwijl hij zich kapte, òf, wanneer de draad rond dus ruw was en ‘goed het vuil
wegnam’, moest gebruiken om er zijn gezicht mee af te boenen! En behalve voor
F i l i p p o , ging door haar nijvere handen al het ondergoed voor L o r e n z o , voor
M a t t e o , en voor haar zelve, terwijl er ook voor de beide meisjes zoolang ze nog
in huis waren heel wat moest worden gemaakt.
Bedriegt de schijn hier niet geheel en al, dan is A l e s s a n d r a n e g l i S t r o z z i
een voortreffelijke huisvrouw geweest, zuinig, netjes en ordelijk. Want met bijna
pijnlijke nauwkeurigheid wordt telkenmale opgegeven, wan-
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neer en met welken bode of vrachtrijder zij den laatsten brief ontvangen heeft;
wanneer en met welke gelegenheid zij omgekeerd haar laatsten brief heeft
weggestuurd. Nooit verzuimt zij mede te deelen in welken toestand de haar
toegezonden pakken vlas, amandelen of sinaasappelen in haar bezit zijn gekomen,
en verzoekt wederkeerig van F i l i p p o bericht omtrent de kleedingstukken, de
kaasjes en de venkel die zij zorgvuldig verpakt naar Napels expedieert.
Haar kasboek, zoowel het groote boek als het aparte schrift, hield deze dochter
van het klassieke boekhoudersland onberispelijk in orde, niettegenstaande de
voortdurende verkoop van landgoederen, de wonderlijke wijze van belasting betalen,
en de ongeregelde inkomsten, verkregen grootendeels uit huishuur en uit de opbrengst
van wijn en graan van de haar nog overgebleven bezittingen buiten de stad, haar
finantiën ingewikkeld genoeg maakten. Denkt men zich bij al deze beslommeringen
nog den last van een onwillige, kwaadaardige slavin, die haar hoegenaamd geen werk
uit de hand neemt, en haar met een air behandelt alsof zij de mevrouw en mevrouw
de bediende ware - onze dienstbodenquestie in den dop -; de onaangenaamheden van
een familieproces over een erfenis, ten slotte gelukkig te haren voordeele beslist; de
afmattende warmte in de zomermaanden, en de jaarlijksche verhuizing naar de koele
bosschen, om de pest te ontvluchten die soms 20 à 24 slachtoffers per dag maakt,
niet zelden tot in A l e s s a n d r a 's onmiddellijke omgeving toe, dan kunnen wij ons
voorstellen dat ze de vermoeiende correspondentie wel eens overliet aan de zorg van
Matteo.
Dit had bovendien nog een ander voordeel. Het was tegelijkertijd een goede
oefening, en een aanvulling zijner lees- en schrijflessen, waar M o n a L e s s a n d r a
bijzonder veel gewicht aan hechtte. ‘Als hij langzaam schrijft, gaat het wel’, klaagt
zij tegen haar oudste, ‘maar als hij gauw schrijft, dan zou je niet zeggen dat het zijn
hand was. Zoo'n verschil is er tusschen het één en het ander, als tusschen wit en
zwart. En ik kan hem niet dikwijls genoeg voorhouden dat hij toch langzaam schrijven
zal.
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Als jij hem nu een brief stuurt, beknor hem er dan eens over, dat zal hem goed doen.
En zeg hem dan meteen dat hij vlijtig en gehoorzaam wezen moet. Want hij heeft er
ontzag voor wanneer jij het zegt...’
Of het verwende ventje voor de vermaningen zijner moeder geen ontzag had,
weten we niet. M a t t e o 's jongenskopje treedt uit deze brieven slechts vaag naar
voren. En de wazige beeltenis wisselt daarenboven nog zeer tusschen den éénen keer
en den anderen. Soms trekt de kinderlijk onbeholpen wijze van uitdrukken ons aan...
‘Ik hoor dat je uit Pesaro terug bent, en ik ben blij dat je gauw terug bent gekomen,
want M o n a L e s s a n d r a was bang dat je er te lang zoudt blijven, omdat ze haar
gezegd hebben dat de lucht er slecht is. Zoodat je goed hebt gedaan met zoo gauw
terug te komen.... En dezer dagen ga ik naar een meester die mij zal leeren schrijven.
Want tot nu toe heb ik thuis geschreven, en ik merk dat ik geen goeden vorm van
letters krijg, en daarom wil M o n a L e s s a n d r a dat ik naar een meester ga, die het
mij in twee maanden leeren zal...’ Maar als wij een ander maal den dertienjarigen
knaap als een oud mannetje hooren redeneeren over den bruidschat van zijn zuster,
en over de schaarschte van het geld, die zoo toeneemt, dat de menschen elkander
met koopwaren betalen, dan geven wij M o n a L e s s a n d r a grif toe, doch deelen
haar moederlijke bewondering niet, dat haar jongen brieven schrijft als een volwassen
mensch.
Zij zou zich echter niet lang meer in zijn bijzijn kunnen koesteren. Herhaaldelijk
hadden èn N i c c o l ò èn F i l i p p o haar reeds voorgesteld, ook den kleinen M a t t e o
op te leiden in hun zaak, en ten slotte stemt de moeder, begrijpend dat de toekomst
van haar zoon dit nieuwe offer eischt, in de scheiding toe, ‘niet lettend op mijn eigen
genoegen, maar op jullie welzijn, zooals ik altijd gedaan heb en ook zal blijven doen
tot aan het einde. Maar denk of het hard voor mij is, voor mij die zoo jong achterbleef
om vijf kinderen op te voeden, en kleine kinderen zooals jullie waart. En M a t t e o
droeg ik nog in mijn schoot, en ik heb hem opgevoed in de meening dat niets dan
de-
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dood hem van mij zou kunnen scheiden. En vooral, nu ik van drie zoons er twee van
mij heb weggezonden, leek het mij dat het voldoende was. Maar nu zie ik wat ge mij
schrijft, en de redenen waarmee ge mij duidelijk maakt, dat dit voor uw aller eer en
welzijn is...’ En zoo heeft zij dan zijn uitzet in orde gebracht, een nieuwen mantel,
een pauwblauw buis (blijkbaar de toenmalige modekleur), hemden, muilen, al wat
er noodig was. Maar toen de kleine M a t t e o bij de familieleden rondging om de
ook toen gebruikelijke afscheidsbezoeken af te leggen, toen ‘hebben allen mij
verweten dat ik heelemaal niets om dat kind schijn te geven, en dat ik wel krankzinnig
ben om hem in dit jaargetijde weg te zenden; ten eerste om de pest die overal heerscht,
en ook om de groote hitte. Want zelfs volwassen menschen die gewoon zijn aan 't
paardrijden valt het reizen zwaar, laat staan aan dit kind dat zoo teer van gestel is.
En als hij onderweg de pest al niet krijgt (wat niets verwonderlijk zou zijn vanwege
de herbergen waar ze moeten pleisteren), dan weet ik toch zeker dat hij het er niet
zonder koorts af brengt...’ Over een paar maanden, als de pest geweken is en de hitte
voorbij, dàn zal ze hem sturen...
Maar de twee maanden dijen, tot A l e s s a n d r a 's niet geringe tevredenheid, uit
tot een half jaar. F i l i p p o , één der drie neven uit de S t r o z z i -zaak, komt
onverwachts te sterven, en de twee overgeblevenen, N i c c o l ò en I a c o p o , zullen
te Barcelona tot een bespreking te zamen komen, terwijl N i c c o l ò onderweg
Florence zal aandoen om den kleinen neef mede te nemen. Aldus geschiedt het dan
ook. ‘M a t t e o ging mee met N i c c o l ò ,’ schrijft A l e s s a n d r a haar F i l i p p o ,
‘en hij ging graag. Groote liefde toonde het kind hem in de enkele dagen dat hij hier
is geweest... en ik geloof dat ze elken dag meer van elkander zullen gaan houden. Ik
bid God dat Hij hem zooveel deugd en zooveel zegen moge schenken dat ik er troost
uit put...’ Ook M a r c o P a r e n t i , C a t a r i n a 's man, schrijft in denzelfden geest.
‘Vanmiddag is hij (N i c c o l ò ) vertrokken, en heeft M a t t e o meegenomen. En ik
verzeker je dat
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hij M o n a A l e s s a n d r a zeer bedroefd, en toch gelukkig tegelijkertijd heeft
achtergelaten. Want het is een heel ding voor haar die toch drie zoons heeft, om
heelemaal alleen achter te blijven, maar aan den anderen kant verheugt zij zich, niet
als een vrouw maar als een man, over het goeds dat er voor u allen uit moet
voortvloeien. En daarom dunkt het mij dat ge haar wel zeer dankbaar moogt zijn, en
altijd aan haar moogt denken, wat ik ook geloof dat ge doet...’
Onderweg schijnt N i c c o l ò zijn plan in zooverre te hebben gewijzigd, dat hij in
plaats van M a t t e o te Barcelona te laten, hem mede naar Napels neemt, een
verandering waar de moeder die nu haar oudste en haar jongste veilig te zamen weet,
lang niet rouwig om is. Zij overstelpt F i l i p p o met vriendelijke vingerwijzingen.
Hij zal toch vooral hartelijk zijn voor den kleinen broer. Als het kind iets noodig
heeft, dan moet hij het haar onverwijld melden, en aanstonds zal zij het oversturen.
Hij zal M a t t e o toch dikwijls laten schrijven, en ook zelf dikwijls schrijven, al kan
zij er niet altijd op antwoorden, omdat het gebogen zitten haar zoo moeilijk valt. Of
wij lezen: ‘zorg dat hij er altijd netjes en zindelijk uitziet, want daar moet hij nog
aan herinnerd worden. En als hij niet achteruit is gegaan in voorkomen en manieren,
dan weet ik zeker dat hij je bevallen zal. Want het was een gracieus kind, en iedereen
mocht hem even graag lijden... Maar pas op dat je hem geen klappen geeft... als hij
iets verkeerds heeft gedaan, berisp er hem dan zachtjes over, en langs dien weg zul
je meer bij hem uitwerken dan met slaan. Denk daar dus wel om...’
Denzelfden raad geeft ook P a r e n t i : ‘Ik weet wel dat het niet aan mij is, om hem
bij je aan te bevelen... Maar door den loop der omstandigheden ken ik hem op het
oogenblik beter dan jij, want het is al zoolang geleden sinds je hem 't laatst zag, dat
je hem nauwelijks meer kennen zult. M a t t e o lijkt mij een kind met een goed
karakter en een liefhebbend hart. Hij is schrander, en eer geneigd tot goed dan tot
kwaad. En daarom dunkt het mij
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gemakkelijk om hem op te leiden in het vak, mits men het op de juiste wijze aanpakt.
Ik geloof dat je dat wel verstandig aanleggen zult, omdat je zelf nog weet hoe je
behandeld hadt willen worden door je ooms en meesters toen je je loopbaan begon,
zooals hij nu. Zoo breng ik je nog eens in herinnering dat je vooral in den eersten
tijd hem niet in je ongeduld meer moet laten doen dan hij kan. Want niets is zoo
schadelijk voor een goeden aanleg dan overmatige inspanning. Niet dat ik denk dat
je M a t t e o voor de kar zult spannen, maar ik wil maar zeggen dat geen werk zoo
gemakkelijk en aangenaam is, of in den beginne schijnt 't moeilijk en zwaar... En nu
nog iets anders... en wel dat geen berisping minder verdragen wordt dan die van een
broer... Wees daarom voorzichtig, nu je de plaats van leermeester bij hem bekleedt,
dat hij niet den indruk krijgt alsof je hem op den kop woudt zitten door standjes of
slagen. Want dan zou je wel eens de oorzaak kunnen zijn dat hij baloorig werd en
den verkeerden weg op ging. Maar ik geloof dat je met zachtheid van hem gedaan
kunt krijgen wat je wilt. En dat alles zeg ik je nu niet, omdat ik niet geloof dat je niet
veel beter weet dan ik wat je te doen staat - maar alleen omdat je jong bent en de
natuur van jonge menschen is om hard van stapel te loopen. Daarom herinner ik er
je even aan, geduld te oefenen waar 't noodig is. En reken niet naar je zelf die
misschien nooit een kind bent geweest, maar naar wat goed is voor hem...’
Of F i l i p p o zijn voordeel heeft gedaan met deze gemoedelijke raadgevingen?
We weten het niet. Want juist uit dezen tijd is geen enkele brief bewaard gebleven,
en de gebeurtenissen der vijf volgende jaren moeten zoo goed het gaat uit andere
bronnen worden aangevuld.
Wanneer in 1458 de correspondentie wordt hervat, zijn de vooruitzichten der jonge
S t r o z z i er niet op verbeterd. Ongemotiveerd als zoovele decreten uit dien tijd, was
er een wet uitgevaardigd, die aan de zonen en nakomelingen van de in '34 verbannenen
opnieuw voor een 25 jaren het
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verblijf in de stad verbood. Alleen werd eenige maanden later het vonnis in zooverre
verzacht, dat de 100 mijlen afstands inkrompen tot 50, en er verlof werd gegeven tot
ongestoorde briefwisseling, mits slechts niet over staatszaken.
Zag M o n a L e s s a n d r a een hereeniging met haar zonen te Florence aldus tot
in een onbepaalde toekomst verschoven, de troost der brieven werd haar tenminste
niet ontzegd, het eenige genoegen der eenzame vrouw. ‘Het leek me of ik in een jaar
geen brieven van jullie had gehad, in plaats van in een maand,’ hooren wij haar
klagen. ‘En dat komt omdat ik zoo weinig troost vind, of liever zoek, in andere
dingen. Maar wanneer ik twee regels heb van jou of van de andere jongens, dan beurt
me dat weer een beetje op...’
Hoe zwaar een beproeving dit onvoorziene decreet ook was, het lag in hun aller
aard, en de moeder had het hun van kindsbeen af ingeprent, om zich te buigen voor
's Heeren wil, en nooit te morren over datgene waaraan geen menschenhand iets kon
veranderen. ‘Of ik er leed van heb gehad?’ vraagt F i l i p p o , ‘ja, veel. En meer nog
om 't verdriet dat ik denk dat u er over hebben zult, dan om eenige andere reden.
Want aanstonds, den tweeden dag nadat ik het hoorde, heb ik er mij bij neergelegd,
nu er toch niets meer aan te verhelpen valt. Dit zijn nu eenmaal de vruchten die deze
wereld ons te plukken geeft. En wie daaraan gewoon is zooals wij, die reeds begonnen
in onze kindsche jaren, die maakt er zooveel drukte niet van.... Ik ben er zeer geduldig
onder... want ik weet zeker dat zij (de regeering) het alles gedaan hebben terwille
van het welzijn en de rust van de stad.’ Wellicht ook zal er uit dit leed nog iets goeds
voortkomen, ‘want men moet alle dingen beschouwen van hun besten kant. U hebt
nu tien jaar zonder ons gewoond, en nog lange jaren zoudt u zonder ons kunnen
wonen, en gemakkelijk zou het kunnen gebeuren dat u of wij stierven voordat wij
elkander hadden teruggezien. Terwijl dit ongeluk nu misschien de oorzaak zal zijn
dat u ergens anders heentrekt met uw zonen, om gezamenlijk met hen te leven en te
sterven; en dat zou
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ik èn voor u èn voor ons geen klein geluk achten....’
Inderdaad worden er reeds brieven gewisseld over de plaats waar zij zich met hun
vieren kunnen gaan vestigen, wanneer onverwachts een nieuwe slag het reeds zoo
zwaar beproefde gezin treft, de dood van den jongen M a t t e o . A l e s s a n d r a 's
eerste brief na dat verlies, is verreweg de aandoenlijkste uit den geheelen bundel.
...‘Den 11en van de vorige maand kreeg ik je brief, waarin je schreef dat mijn lieve
zoon M a t t e o ziek te bed lag. En daar je niet schreef wat hem scheelde... maakte
ik mij ernstig bezorgd. Ik riep F r a n c e s c o , en liet M a t t e o d i G i o r g i o halen,
en hoorde van hen dat hij de derdedaagsche koorts had. En dat gaf mij wat moed,
want van die kwaal gaat men niet dood, wanneer er tenminste geen andere ziekte bij
komt. Toen hoorde ik telkens van je dat het al beter en beter ging.... En nu hoor ik
hoe het den 23en Hem, die mij het kind gaf, behaagd heeft hem tot zich te roepen,
met volle bewustzijn en bereidwilligheid... En daarom is het mij des te bitterder om
zulk een zoon te moeten missen... Ik loof en dank den Heer voor alles wat Zijn wil
is, want ik ben er van overtuigd dat God gezien heeft dat het nu de rechte tijd was
voor het heil zijner ziel.... En hoewel ik een smart gevoel zooals ik nog nooit gevoeld
heb, uit twee dingen toch heb ik troost geput. In de eerste plaats dat hij bij jou was.
Want ik ben er zeker van, dat doktoren en medicijnen en al wat mogelijk was gedaan
is, en dat geen middel onbeproefd is gebleven om hem in het leven te behouden. En
niets heeft gebaat, want het was de wil van God dat het zoo zijn zou. En het tweede
dat mij rust geeft, is de genade die de Heer hem geschonken heeft bij het sterven,
zoodat hij vroeg om te biechten en naar het heilige oliesel... en ik hoor dat hij alles
met vroomheid verrichtte.... En daarom, wetend dat wij allen dien weg moeten gaan
en wij weten niet hoe (want de één sterft plotseling, een ander wordt neergesabeld,
en zoo sterven er velen die tegelijk èn ziel èn lichaam verliezen), berust ik er in,
overwegende dat God mij erger kon aandoen. En wanneer ik door Zijn genade en
barmhartigheid jullie beiden
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(zelfs hier worden de dochters niet genoemd!) behouden mag, dan zal ik mij over
andere droefenis niet beklagen... Maar nu ik merk dat dit geval je zóó aangrijpt in
geest en in gestel, nu heb ik daarover zooveel leed... dat het mij geheel van streek
maakt. Moge het Gode niet behagen mij zoolang te laten leven dat ik nog eens zulke
smart verduren moet!... Ik wou maar dat ik niemand om raad had gevraagd, maar
gedaan had wat mij zelve goed toescheen, want dan zou ik nog tijdig genoeg zijn
gekomen om mijn lieven zoon levend te zien en te omhelzen.... Maar ik wil denken
dat het alles zoo het beste voor ons is... Ik smeek je, tracht er je in te schikken uit
liefde voor mij! Draag zorg voor je gezondheid, en laat de zaken wat rusten - je ziet
het immers, alles moeten we hier achterlaten! En ik, moeder van smarten, wat zou
ik zonder jullie beginnen! Wat heb ik er aan of ik hoor dat je veel geld verdient, maar
dat je je daarvoor uitput met werk en moeite? Het doet mij leed, mijn jongen, dat ik
niet bij je ben, want ik zou je veel uit de hand kunnen nemen.... Je hadt het mij van
den eersten dag af dat M a t t e o ziek werd, moeten schrijven. Dan was ik te paard
gestegen en zou in een paar dagen bij je zijn geweest. Maar ik weet dat je het naliet
uit vrees dat ik ziek zou worden. En nu lijd ik veel meer innerlijke smart dan ik anders
uiterlijk had kunnen lijden. Maar God zij voor alles geprezen...’
Wat ons in dezen brief, ruischend van een bijna tragisch breeden vleugelslag, het
sterkst ontroert, is de openhartigheid waarmede deze stoere stroeve vrouw, die niet
gewoon is met haar ziel te koop te loopen, en die een zich drapeeren in zijn smart
op moderne manier zeker als stuitend en zondig zou hebben veroordeeld, aan haar
teederheid den teugel viert. En niet minder treft ons haar ootmoedige vroomheid.
Godsdienstig, de Florentijnen uit het quattrocento waren het allen. Maar de
godsdienst van den klassiek gevormden, in antieke kunst en letteren zich vermeienden
koopman, was een wonderlijk compromis tusschen denken en gelooven, begrijpen
en aannemen, één voortdurend pogen
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om de wereldstelsels der Grieksche filosofen te doen overeenstemmen met de leer
der Kerk.
Een geleerde nu was M o n a L e s s a n d r a zeker allerminst, in dit opzicht mijlen
ver achterstaande bij de talentvolle vrouwen uit een volgend geslacht: V i t t o r i a
C o l o n n a , L u c r e z i a B o r g i a , C a s s a n d r a F e d e l e . Boekenontwikkeling
bezat zij zelfs niet in den primitiefsten vorm; de wonderwereld der kunst is tot haar
dood toe voor haar een gesloten geheimenis gebleven, en filosofisch was deze 15e
eeuwsche huisvrouw heel en al niet aangelegd. Wel door het leed, niet door de
raadselen des levens wordt haar geest gedrukt. Geen pijnlijke drang om den oorsprong
en den samenhang der dingen te ontsluieren drijft ooit de kalme wateren van haar
gemoed omhoog. Zonder twijfelen en zonder vragen gelooft zij, gedwee als een
kindeken, wat de Kerk haar voorschrijft om te gelooven. In den volsten zin des
woords is haar het aardsche bestaan een voorbereiding voor het eeuwige leven, en
rustig schrijdt zij voorwaarts op haar weg, bij iedere schrede zich bewust van de
tegenwoordigheid van God. Het ‘God zij dank’ of ‘God zij lof’, dat bij alles wat haar
wedervaart, hetzij vreugde of smart, onwillekeurig aan haar pen ontsnapt, is bij haar
nimmer een ijdele frase. Want het goede danken wij aan 's Heeren genade; en met
het leed dat Hij zendt, heeft Hij een voor ons menschen verborgen bedoeling die
ongetwijfeld bevorderlijk is voor ons geestelijk heil.
Op den Heer vertrouwen, doch zelf intusschen ijverig de hand aan den ploeg slaan;
onder alle omstandigheden zijn plicht betrachten, niet volgens onze moderne zeer
wijde altruïstische opvatting, maar zich beperkend tot eigen leven en eigen
onmiddellijke omgeving; nooit mokkend achterwaarts, maar hoopvol in de toekomst
schouwen, dat is de levenswijsheid die M o n a L e s a n d r a haar kinderen heeft
ingeprent, en welke zij ook zelve dag aan dag in praktijk brengt. Een opvatting, te
eerbiedwaardiger, omdat deze vrouw niet als de geestelijken van beide sexen zich
van het persoonlijk menschenlot heeft losgemaakt, maar integendeel vatbaar is voor
de diepste aardsche genegenheid en aardsche scheidingssmart.
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De familieleden aan wie F i l i p p o het ongeval het eerst geschreven had, opdat zij
voorzichtig de moeder zouden voorbereiden, zijn in hun sympathieke condoleanties
aan de beide broeders dan ook éen en al bewondering voor haar zelfbeheersching en
vrome berusting. Zij heeft den hemel verdiend, meent een neef, ‘wanneer ze het ook
innerlijk zoo geduldig draagt, als ze het uiterlijk toont.’
Toch moet, zooals M a r c o de filosoof doet opmerken, de natuur haar loop hebben.
En zoo zijn dan ook A l e s s a n d r a 's eerste brieven niets dan herhalingen, hoeveel
zij allen aan M a t t e o hebben verloren, en hoe zij zich moeten nederleggen bij den
wil van God die haar kind zoo vroeg tot zich genomen heeft, juist als bewijs Zijner
genade ‘want hoe vroeger wij heengaan uit dit smartelijke leven, des te kleiner
zondenlast dragen wij mee...’
Maar weldra heeft zich in dit eenvoudig gemoed het evenwicht hersteld, en
berustend klinkt het tot haar zonen: ‘Het zal mij tot het einde toe een oorzaak zijn
van bitter leed. Vooral, omdat ik niet bij hem was, om hem op te passen en te
troosten... Maar nu er niets meer aan te veranderen valt, moeten wij ophouden met
er over te schrijven, en alleen nog bidden voor zijn ziel, en trachten gezond te blijven,
en te leven zoolang het God behaagt.’ En de herinnering aan den gestorven zoon bij
die van haar man wegsluitend in haar hart, richt zij weder met onbenevelden blik het
oog op de belangen van het heden en der nog levenden.
Daar is reeds dadelijk de questie van L o r e n z o 's verplaatsing. Bij F i l i p p o is
het verlangen opgerezen om zich af te scheiden van N i c c o l ò en met den eenig
overgebleven broer te gaan samenwerken; terwijl tevens de oude illusie weer boven
komt, op den duur ook zijn moeder te bewegen Florence te verlaten, om hetzij te
Napels, hetzij elders, zich gezamenlijk te vestigen. A l e s s a n d r a is in den beginne
niet bijster ingenomen met het nieuwe plan. Oorlog heerscht er in 't Napelsche, de
handel kwijnt, en het berokkent haar al zorg genoeg dat haar oudste zich op zoo
onveilig terrein bevindt. ‘Daarbij ken ik jouw natuur
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en de zijne, en ik weet niet of gij beiden wel goed met elkander overweg zoudt
kunnen.’ En hoewel te verstandig om op haar volwassen kinderen directe pressie uit
te oefenen, raadt zij voor zich L o r e n z o de verplaatsing af.
Eerst langzamerhand krijgt voor haar natuur, die trouw aan het oude en bang voor
het nieuwe is, de voorstelling van een samenwonen buiten Florence grootere bekoring.
En reeds begint ook zij er bij L o r e n z o op aan te dring en dat hij een plaatsvervanger
te Brugge zal trachten te vinden, reeds maakt L o r e n z o zich gereed om aan haar
verlangen te voldoen, wanneer andermaal het noodlot een spaak in het wiel steekt,
en een hereeniging van moeder en zoons weder tot in de toekomst verschuift.
I a c o p o S t r o z z i , de tweede der drie vennooten, komt plotseling te sterven,
nadat hij aan L o r e n z o heeft opgedragen, orde op zijn zaken te stellen. En aangezien
die zaken in een uiterst verwarden toestand verkeeren, I a c o p o 's broer N i c c o l ò
tot voogd over de kinderen is benoemd, terwijl er tusschen dezen en zijn voormalige
pupillen F i l i p p o e n L o r e n z o langzamerhand een zeer gespannen verhouding
is ontstaan, en I a c o p o 's huisvrouw, volgens L o r e n z o een domme trotsche
persoonlijkheid, zich allerlei uit den boedel wederrechtelijk toeëigent, laat het zich
aanzien dat er heel wat tijd verloopen zal, eer dat alles behoorlijk is afgewikkeld.
A l e s s a n d r a is met de geheele geschiedenis niet ingenomen. Zij is bang dat
L o r e n z o geen plezier zal beleven van zijn bemoeiingen, en de toekomst heeft haar,
als zoo menigmaal, in het gelijk gesteld. ‘Ik ben niet zeker,’ heet het, ‘dat je er zonder
kleerscheuren afkomt, en wanneer het je op niets anders komt te staan dan op wat
moeite en last, dan zal het mij al heel mooi toeschijnen.’ En herhaaldelijk drukt zij
hem op het hart om niet te veel verplichtingen op zich te nemen. Maar L o r e n z o ,
hoe onaangenaam hij het ook vindt om te Brugge te toeven, waar hij nooit met
genoegen gewoond heeft en alleen uit nooddwang gebleven is, kan niet anders doen
dan wachten tot de zaken in orde zullen zijn.
Zoo blijft dan alles voorloopig bij 't oude. A l e s s a n d r a
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kijkt reikhalzend uit naar den Donderdag, den dag van den brievenbode, en naar het
bezoek van reizende vrienden die haar zoons hebben ontmoet, en het moederhart
komen verkwikken met een beschrijving van hun gezond uiterlijk en hun gulle
gastvrijheid....
Eerst het jaar 1464 brengt verandering.
Tot dusverre heeft A l e s s a n d r a zich niet dan zijdelings met de politiek bemoeid.
Vluchtig mocht zij melding maken van den oorlog in het Napelsche, waarbij de
baronnen ‘del Regno’ partij kozen tegen F e r d i n a n d v a n A r r a g o n en vóór
den hertog van A n j o u die Genua ten behoeve van K a r e l V I I beheerde, een
oorlog die de glorie der ‘Franzosen’ niet zou vermeerderen. Terloops mocht zij eenige
harer altijd rake opmerkingen ten beste geven naar aanleiding van den schitterenden
intocht van P i e r o d e ' P a z z i , met de overige leden van het gezantschap uit
Frankrijk terugkeerend, waar zij de hulde der republiek hebben neergelegd aan de
voeten van den nieuw gekroonden koning L o d e w i j k X I . Doch nu de dood van
C o s i m o d e ' M e d i c i de hoop op een herroeping der oude verbanningsdecreten
verlevendigt, eerst nu krijgt Florence's staatkunde praktische beteekenis voor haar.
Met spanning volgt thans haar blik elken zet op het politieke schaakbord, terwijl de
onzekerheid omtrent de toekomst het leven der burgers intusschen niet aangenamer
maakt. Alle handel kwijnt, de staatspapieren dalen, de belastingen worden
onrustbarend in de hoogte gedreven. Tal van faillissementen, waaronder van zeer
gunstig bekend staande firma's, vermeerderen nog de algemeene onrust.
Uitvoerig worden thans in de brieven aan haar zoons - want ook L o r e n z o heeft
zich, nu I a c o p o 's zaken zijn afgewikkeld, te Napels gevestigd - alle kansen voor
en tegen gewogen en de weg besproken die gevolgd moet worden. Maar voordat de
questie van algeheelen terugkeer tot een eind kan worden gebracht, eischen hun
zaken dat òf F i l i p p o , òf L o r e n z o een maandlang te Florence toeft. Reeds het
verkrijgen van deze gunst levert tallooze moeilijkheden op. Een lid van de Acht bij
wie de beslis-
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sing berust, verklaart dat hij indertijd - juist 30 jaar geleden - heeft meegeholpen om
de S t r o z z i te verbannen, en dat hij nooit zijn stem, zijn boon, zal geven om hen
weder binnen te halen. Eindelijk toch komt het verlof. Op Florentijnsch gebied, alleen
niet binnen de poorten der stad, mag L o r e n z o zich vertoonen. En A l e s s a n d r a
die eerst tegen dit alles had opgezien, omdat zij vreesde dat het kleine verzoek de
inwilliging van het groote in den weg zou staan, en dat zij indien dit mislukte de
risée zouden zijn van de stad, is nu in het vooruitzicht van haar zoon te zullen weerzien
geheel uit haar gewone kalmte gerukt. Opgewonden schrijft zij aan F i l i p p o over
haar hoop dat L o r e n z o door voorspraak zijner machtige vrienden ook wel verder,
wel binnen de poorten zal worden toegelaten. In ieder geval zullen ze elkander zien
en spreken; overleg kunnen plegen wat er verder moet worden gedaan; en ‘althans
gedurende den tijd dat hij er is zal ik gelukkig zijn,’ juicht de moeder. En aan het
slot van den voor haar doen zoo verwarden brief heet het schuchter: ‘je moet je niet
verwonderen over dit schrijven, want ik ben overspannen door de gedachte dat
L o r e n z o komt...’ En zelfs wanneer de maand verstreken is, zonder dat L o r e n z o
geduld is binnen de poorten der stad, dan is zij weliswaar zoo bedroefd over het
vertrek dat ze de sensatie heeft alsof ‘haar hersens ronddraaien’, doch niettemin zeer
voldaan over het resultaat. Want stroomen van bezoekers zijn den banneling hun
genegenheid komen betuigen, en duidelijk is nu gebleken op wie zij kunnen rekenen
en op wie niet, of, zooals A l e s s a n d r a het niet heel smakelijk maar des te
teekenachtiger uitdrukt: ‘waar de goede wil schuilt, en waar de rotte lever.’
Ten einde nu dien goeden wil te behouden, te versterken, en actief voor hen aan
't werk te stellen, moeten alle zeilen worden bijgezet. In de eerste plaats heeft
F i l i p p o zich meer nog dan vroeger aangenaam te maken bij de gezanten die de
republiek vertegenwoordigen aan het Napelsche hot. Nu eens moet hij hun een present
vereeren, er wel op lettend dat niet voor beide ambassadeurs
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hetzelfde voorwerp geschikt is. Straks wordt hem verwittigd dat M a r c o P a r e n t i
aan de twee nieuw benoemde ‘oratori’ de hulp van F i l i p p o heeft toegezegd... ‘zij
hebben het aanbod dankelijk aanvaard; ook dat je moeite zult doen bij den koning
dat hij hun een gemeubileerd huis en alles voor hun onderhoud verschaft, zooals dat
bij gezanten gebruikelijk is. En wanneer hij het niet wil doen, dan zou je zelf een
huis voor hen inrichten, en wanneer je geen groot genoeg vinden kunt, dan maar
voor ieder één apart, en het voorzien van de noodige meubelen...’
Doch de voorspraak der gezanten alleen is op verre na nog niet voldoende.
A l e s s a n d r a zelf en haar beide schoonzoons spannen eveneens hun krachten in
om de invloedrijke Florentijnen te winnen voor hun rechtvaardige zaak. Met de
grootste omzichtigheid schrijden zij voort, stapje voor stapje berekenend, om toch
geen enkele der strijdende partijen op de zoo uiterst gevoelige teenen te treden. Vooral
het gunstig stemmen, zoowel van de hoofden der M e d i c i -partij, als van den
heetgebakerden L u c a P i t t i , eischt van M a r c o P a r e n t i meer dan gewone
diplomatieke handigheid. Maar de machtigste hulp die de bannelingen zich kunnen
verzekeren, is wel die van koning F e r d i n a n d van Arragon, op wiens vriendschap
Florence in dien tijd juist bijzonder gesteld schijnt te zijn. De koning die met name
F i l i p p o persoonlijk mag lijden en uit diens welvoorziene kas telkenmale
finantieelen steun ontvangt, is gaarne bereid zijn bijstand te verleenen. Wanneer zijn
tweede zoon, D o n F r e d e r i g o , 13 jaar oud, voordat hij te Milaan de bruid voor
zijn broeder, den hertog van Calabrië, gaat halen, Florence zal aandoen, dan geeft
zijn vader hem de uitdrukkelijke opdracht mede, de belangen der S t r o z z i in zijn
onderhandelingen met de hooge regeering ten zeerste te behartigen. De poging blijkt
evenwel vergeefsch. En ook de brieven die de koning van Napels eigenhandig schrijft
aan invloedrijke Florentijnen, kunnen al evenmin bogen op een uitbundig succes.
Op zijn verzoek aan P i e r o d e ' M e d i c i - P i e r o d i C o s i m o of P i e r o
d e J i c h t i g e , zooals hij genoemd wordt -
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zendt deze hem een in watten en goudpapier gewikkelde weigering terug. Na eerst
in de vleiendste bewoordingen zijn hulp en diensten aan den vorst te hebben
aangeboden, gaat hij voort: ‘Ik heb een brief van Uwe Majesteit, waarin ik zie, met
hoeveel aandrang gij mij verzoekt om intrekking van het verbanningsdecreet van
F i l i p p o en L o r e n z o S t r o z z i . Het spijt mij dat datgene wat ge mij vraagt niet
in mijn macht staat. Want dan zou het zonder dralen geschieden, evenals alles wat
U.M. nog meer verzoeken mocht. Maar dit.... is in onze stad een zaak van het grootste
gewicht ten gevolge van onze wetten en instellingen. Niettemin wil ik, omdat gij het
mij zoo warm aanbeveelt, deze opdracht op mij nemen. Alleen verzoek ik U.M. dat
het u niet moge vertoornen indien ik er, vanwege de bezwaren aan de zaak verbonden,
niet aanstonds een begin mede maak. Te gelegener tijd en plaats, die ik met allen
ijver zal trachten te vinden, zal de wensch van U.M., dien ik reeds tot den mijnen
heb gemaakt, vervuld worden....’
Dat P i e r o d e ' M e d i c i F i l i p p o niet ongenegen is, blijkt onder meer uit zijn
hartelijke brieven, telkenmale als hij de tusschenkomst van den koopman-diplomaat
inroept, om koning F e r d i n a n d aangenaam te zijn met het één of ander geschenk.
Deze zoon van C o s i m o was geen slecht, alleen een zwak man. Hij ‘stond niet voor
zijne beloften,’ volgens M o n a A l e s s a n d r a . ‘Het kan wezen dat hij jegens jullie
welgezind is. Maar zoolang ik de bewijzen niet zie, twijfel ik er aan, want de
menschen zijn tegenwoordig schrikkelijk wispelturig. Toch doe ik maar zooals de
patient tegenover de troostredenen van den dokter, als die hem zegt: “je zult niet
doodgaan aan deze ziekte, maar binnen een paar dagen zul je beter zijn” - en de zieke,
hoewel hij zich heel ellendig voelt, put toch troost uit die woorden die hem de hoop
geven om beter te worden. En soms gebeurt het ook, en soms niet.’
En zoo moeten zij dan alweder geduld oefenen, geduld ‘altijd reeds zoo bezwaarlijk
voor dengene die haast heeft,’ en voor deze menschen in deze omstandigheden dubbel
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pijnlijk. Want de toestand in Florence wordt hoe langer hoe verwarder, en
A l e s s a n d r a voorspelt dat hij voor hun belangen met den dag ongunstiger worden
zal. Op de handelingen der burgerij valt geen peil meer te trekken. Zoo hevig zijn
de woelingen, dat ze haar herinneren aan het jaar '34, het verbanningsjaar van haar
man, en de woorden ‘we hebben òf een flinken oorlog òf een volkomen vrede noodig,
God moge het ons schenken,’ vloeien haar meer dan eens uit de pen.
De verwachtingen, gebouwd op de maanden waarin N i c c o l ò S o d e r i n i , een
A l e s s a n d r a niet genegen bloedverwant en vijand der Medici-partij, de ‘gonfalone
di giustizia’ dragen zou, zijn geen van alle in vervulling gegaan. Aanzienlijken afslag
van belastingen had men van hem verwacht, en tevens dat hij diegenen die tijdens
de vorige woelingen hun stemrecht hadden verloren, die bevoegdheid terug zou
geven, hetgeen een gunstig voorteeken voor de verbannenen zou zijn. Doch niets
van dat alles wordt er verwezenlijkt. Tijdens de twee maanden van zijn
‘gonfalonierato’ keert de altijd wankelende publieke opinie zich tegen hem, en
wanneer hij zijn standaard nederzet, ontsteekt de bevolking op de Piazza een
vreugdevuurtje van oude bezems, en aan de muren grijnzen de woorden hem aan:
‘negen gekken zijn er afgetreden’. De fiere S o d e r i n i die ‘als een leeuw zijn
ambtsmaanden begon, om ze als een lam te eindigen’, sluipt nu schichtig rond onder
de hoede van zeven gewapenden. Zijn broer To m m a s o , door A l e s s a n d r a
geteekend als een man ‘met honing in den mond en een scheermes in den gordel’,
is intusschen in invloed gestegen. Maar het is belachelijk zooals de menschen zich
aanstellen, vindt M o n a L e s s a n d r a . ‘Vandaag is 't of ze elkaar willen verbannen,
en morgen hebben ze weer vrede gesloten, net als de kinderen. Het is onnoozel van
me om er over te schrijven, want elken dag veranderen ze van inzicht, en draaien als
bladeren in den wind.....’
Gelukkig voor ons, dat die bedenking zoo laat in haar is opgekomen. Want hoe
lastig deze lectuur ook is, met haar afgebroken zinnen; haar voor ons, die toch allen
min
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of meer vreemdelingen zijn op de kronkelpaden der toenmalige Florentijnsche politiek,
al te onduidelijke aanwijzingen; en haar door den zeer belezen uitgever niet altijd
verklaard cijferschrift - een voorzorg welke in die dagen, toen zelfs ten opzichte van
particuliere correspondentie het briefgeheim telkens geschonden werd, niet overbodig
mag heeten -, de gedeelten die het ons gelukt te ontraadselen zijn even leerzaam als
vermakelijk. En juist spitsen wij er ons op, uit haar voortdurend buigzamer en puntiger
pen persoonlijke bijzonderheden te vernemen omtrent de naar L u c a P i t t i geheeten
samenspanning van 1466, wanneer plotseling ten tweeden male de correspondentie
afbreekt, om eerst drie volle jaren later te worden hervat.
Als M o n a L e s s a n d r a weder den bril opzet om haar ‘letteracce’, haar leelijke
letters, te vormen, zijn de omstandigheden zeer tot haar genoegen gewijzigd.
De troebelen van '66, bedoeld om de macht der M e d i c i te fnuiken, hebben juist
de tegenovergestelde uitwerking gehad. L u c a P i t t i , vroeger klein gehouden door
den krachtigen C o s i m o , die hem eens deze merkwaardige woorden toevoegde:
‘gij en ik zullen doen zooals de groote honden, die als ze bij elkander komen elkander
besnuffelen, maar daarna, aangezien beide tanden hebben, elk huns weegs gaan’ L u c a P i t t i was in zijn poging om eindelijk eens meester van het terrein te worden
meesterlijk gefaald. En P i e r o , voelend dat hij op vasteren grond stond dan te voren,
heeft bij het uitschrijven van nieuwe verbanningsdecreten verscheiden der oude
bannelingen teruggeroepen. Daartoe behoorden in de eerste plaats de zonen van
M a t t e o S t r o z z i . Den 27en November 1466 jubelt F i l i p p o : ‘Morgen reis ik
af, als het weer tenminste niet al te ongunstig is, want het sneeuwt en regent... En
Zondagavond, zoo God wil, zult u me thuis hebben. Zorg maar dat er voor 't souper
nog iets meer dan saucijzen is, zooals u me hebt laten weten...’
En wanneer hij na eenige jaren op nieuw voor zaken te Napels moet zijn, dan blijft
M o n a L e s s a n d r a niet
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zooals vroeger eenzaam en verlaten achter, want L o r e n z o is er om haar gezelschap
te houden, en bovendien de mooie schoondochter F i a m m e t t a , die haar reeds een
kleinkind in de wieg heeft geschonken, terwijl er alweer een tweede op komst is.
Wel lang was het geleden sinds Alessandra er voor 't eerst bij F i l i p p o op
aandrong om zich te vestigen en een vrouwtje te kiezen, opdat zijn zonen na hem
van het vermogen zouden kunnen genieten, dat hij met hard werken heeft
bijeengegaard, en waarvoor ook zij zelve zich menig genot heeft ontzegd, ja, dikwerf
verzuimd heeft, missen te laten lezen voor haar eigen zielsrust en die harer dierbare
dooden. Zij begrijpt niet hoe hij er toch zoo afkeerig van kan zijn. ‘Ik bid God’,
schrijft zij, ‘dat Hij je over dien angst moge heen helpen. Want als alle mannen zoo
schroomden om een vrouw te nemen als jij, dan zou de wereld al lang zijn
uitgestorven...’
Het huwelijk was in het Florence dier dagen geen questie van genegenheid, van
natuurlijke aantrekkingskracht tusschen de seksen, in 's levens lente ‘als bi gespelen
elck kiest sijn paer’, maar een gewone handelszaak, ‘una mercatanzia’, zooals M o n a
L e s s a n d r a het dan ook onomwonden noemt. Door een verstandig huwelijk
vermeerderde men zijn aanzien en zijn invloed; verbeterde men zijn finantieele en
zijn rechtspositie. Het was een aangelegenheid waar de geheele familie, toentertijd
zooveel nauwer verbonden dan in den modernen staat, zich mede bemoeide en raad
in gaf. Met zorg werd van weerskanten het voor en tegen gewogen: de schoonheid
van het meisje, haar huwelijksgift en op welke wijze en welken tijd deze zou worden
uitbetaald, in contanten of in den vorm van een uitzet, ineens of bij gedeelten; ook
de stand van haar vader, het aantal broers en zusters, en de familiën waarmede dezen
zich hadden vermaagschapt, dat alles legde gewicht in de schaal. Bij den man werd
gevraagd naar afkomst, positie en inkomen. Alleen zeer gewetensvolle ouders
informeerden buitendien nog naar aanleg en karakter. Het jonge meisje, slechts naar
het uiterlijk volwassen kind van 15 à
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18 jaren, had - het spreekt van zelf - geenerlei stem in het kapittel, waar in dorre
zwaarwichtige discussiën door derden over haar levenslot zou worden beslist. Mannen,
die zooals F i l i p p o S t r o z z i reeds naar de 40 liepen, beschikten weliswaar zelf
over hun ja en hun neen; maar hetgeen zij van een zedig meisje dat, behalve om naar
de mis te gaan, zich nooit vertoonde buiten den huiselijken kring te weten konden
komen, kon moeilijk anders dan zeer oppervlakkig zijn. De eigenlijke kennismaking
had eerst plaats in de maanden tusschen de officieele verlovings-plechtigheid en de
ringwisseling voor de bruiloft. Of er in dien tijd wel eens een engagement ‘af’ging,
is ons niet bekend. Wèl, dat zeer vele dier op zoo onideale wijze gesloten huwelijken
zich in de praktijk, tengevolge van 's menschen niet hoog genoeg te waardeeren
adaptatievermogen, uitermate gelukkig bewezen; gelukkig althans voor de behoeften
van den middelmaatsmensch, die toen als nu en te allen tijde de overgroote
meerderheid vormde. De man genoot na een leven van hartstocht en harden arbeid
de rust aan eigen haard, en verwende het jonge vrouwtje dat de moeder zijner kinderen
was. En het meisje van haar kant, door opvoeding en godsdienst, zoo goed als door
de geheele geestesrichting van haar tijd, geneigd om weinig te eischen, lijdelijk af
te wachten wat haar beschoren zou worden, en op een klein zonnestraaltje van geluk
reeds ten hemel te varen, hechtte zich als de klimop aan den eik aan den zooveel
ouderen, zooveel wijzeren man.
Voorbeelden te over, ook in dezen brievenbundel, van trouwe huwelijksliefde en
innige intimiteit van huiselijk leven. A l e s s a n d r a zelf was met haar M a t t e o
volkomen gelukkig geweest. M a r c o P a r e n t i die in zijn engagementstijd F i l i p p o
toevertrouwde: ‘Wat het meisje zelve, l a C a t a r i n a , betreft - hoewel al wat ik er
van zeggen kan beneden de waarheid moet blijven, toch durf ik niets over haar te
schrijven, omdat je me zoudt verwijten dat de liefde mij parten speelt’, teekent later
in zijn Dagboek, tegenover de bladzijde waarop hij in 1447 zijn huwelijk opnoteerde,
den dood van C a t a r i n a aan in de volgende
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eenvoudig gevoelige woorden: ‘den 17en Mei, in het negende uur, 1481, ging zij heen
uit dit leven dat zij voor mij zoo aangenaam en zoo gelukkig heeft gemaakt... Zij
was juist 50 jaar...’
Ook de verhouding tusschen G i o v a n n i B o n s i en A l e s s a n d r a , C a t a r i n a 's
zuster, schijnt niets te wenschen te hebben overgelaten. Maar in dat gezin heerschte
ongeluk van meer prozaïschen, met name van geldelijken aard. Zoo hoog steeg de
nood, dat M o n a L e s s a n d r a met F i l i p p o overlegt of zij G i o v a n n i niet een
sommetje zou leenen tot 't beginnen van een zaak; iets dat haar aan den eenen kant
wel toelacht, want zij is haar goedhartigen schoonzoon zeer genegen en heeft hem
reeds zelf herhaaldelijk uit de penurie geholpen, maar waar zij aan den anderen kant
toch ook weer huiverig voor is. Want lukt het G i o v a n n i niet, het geleende op den
bepaalden tijd terug te betalen - hetgeen zich zeer waarschijnlijk laat aanzien - dan
zal dat een vooral onder familieleden alleronaangenaamste scheve verhouding
veroorzaken.
Wiens schuld het is dat de B o n s i zoo aan lager wal zijn geraakt? Zeker niet van
l'A l e s s a n d r a die in flinkheid en plichtsbetrachting het evenbeeld harer moeder,
wel zorgt dat, mocht het eten schraal zijn, de kleeren althans in behoorlijken staat
verkeeren. Want wanneer haar onderkleed, de ‘gamurra’, kapot is, dan trekt zij
eenvoudig de ‘cioppa’, het bovengewaad, over haar hemd aan, totdat zij het andere
weer heeft gerepareerd. Ook slechts gedeeltelijk de schuld van G i o v a n n i zelven,
die wel geen matador in finantieel beheer, maar toch een ijverig en ondernemend
man mocht worden genoemd. De B o n s i waren één dier ongeluksgezinnen, zooals
elk tijdvak ze kent, die door tegenslag op tegenslag getroffen, zich voortdurend
moeten verminderen. Een treurig lot in het 15e eeuwsche Florence, toen het openbare
leven zware eischen stelde aan het hoofd van een gezin dat uit acht monden bestond,
waaronder verscheiden dochters, die allen voorzien moesten worden van een
behoorlijke bruidsgift, en een volwassen, buiten echt geboren zoon,
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die, niet oversnugger van aard, den vader in verhouding meer geld kost dan alle
anderen te zamen.
Natuurlijke kinderen waren in dien tijd, toen de mannen eerst laat aan een huwelijk
konden denken, lang geen zeldzaamheid. Wij vinden ze tot op de hoogste plaatsen.
F e r d i n a n d , de in deze bladzijden herhaaldelijk genoemde koning van Napels,
was een door den paus geëchte natuurlijke zoon van A l f o n s o van Arragon, en dus
een halve neef van den grootvader van K a r e l V. G i u l i o , buitenechtelijk kind van
G i u l i a n o d e ' M e d i c i , den broeder van den M a g n i f i c o , werd niemand minder
dan paus C l e m e n s VII.
Maar ook onder de gewone stervelingen was het natuurlijke kind er in die dagen
heel wat beter aan toe, dan in latere perioden van zoogenaamd hoogere beschaving.
De vader schaamde zich niet, om het kind dat het zijne was voor het oog der wereld
als het zijne te erkennen, en het, zoo goed dat ging zonder er de belangen zijner
wettelijke nakomelingschap mede te schaden, ook een opvoeding en een toekomst
te verzekeren. Zoo brengt G i o v a n n i B o n s i zijn uit een dienstbode geboren zoon
mede in zijn huwelijk met A l e s s a n d r a . Zoo neemt L o r e n z o , zoodra hij de
moeder met een bruidsgift in haar eigen stand heeft uitgehuwelijkt, de zorg voor zijn
beide kinderen - levende bewijzen zijner niet al te ingetogen jeugd - op zijn eigen
schouders. En wanneer F i l i p p o S t r o z z i te Brugge gestorven is, zendt I a c o p o
zijn onwettige dochter, die tot dusverre bij dien broer had gewoond, aan onze
A l e s s a n d r a om haar verder op te voeden en uit te huwelijken. Gaarne aanvaardt
zij deze nieuwe taak, deels uit natuurlijke goedhartigheid, deels ook in de hoop dat
hetgeen zij doet voor I a c o p o 's kind, weder aan haar eigen kind, L o r e n z o , ten
goede komen zal. Want een tikje utiliteitsbegrip, evenals een tikje leedvermaak
wanneer het de vijanden van haar zonen niet voor den wind gaat, mengt zich zonder
dat zij er zich over schaamt of er zich zelfs van bewust is, onder haar vroomste
beschouwingen. Intusschen, de beweegreden ter zijde gelaten, A l e s s a n d r a
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doet voor haar nichtje, ‘la Lixabella’, meer dan voor haar eigen dochters. Met de
grootste nauwgezetheid wordt er een echtgenoot gezocht; niet één uit de eerste
families of van bijzonderen rijkdom, want dat zou in haar omstandigheden, terwijl
ze bovendien nog met bijziendheid was geplaagd, moeilijk zijn gegaan, maar een
man met wien zij gelukkig kon zijn en die veel van haar houden zou. En wanneer de
pleegmoeder met haar juisten kijk op de dingen des dagelijkschen levens, opdat het
jonge vrouwtje des te meer zal worden geëerd, ten slotte nog een keurig bruidstoilet
voor haar in orde maakt, dan kent I a c o p o 's dankbaarheid voor de moeite aan zijn
dochter ten koste gelegd geen grenzen meer.
Was het reeds zoo bezwaarlijk om in een gegeven geval een geschikten echtgenoot
te vinden, oneindig lastiger was het nog om, vooral waar het zooals bij de S t r o z z i
bannelingen gold, bij de groote schaarschte van jonge meisjes een vrouw te vinden
die aan alle redelijke eischen beantwoordde. Met ijver tijgen A l e s s a n d r a en
M a r c o aan 't werk. Maar de moeder, zoo trotsch op haar oudsten zoon, is niet
gemakkelijk te voldoen. Deze is haar niet mooi genoeg, gene te boersch of te
kinderachtig, van een derde bevalt haar de familie niet. Ten slotte blijven er, na
eindeloos wikken en wegen, twee candidaten over, de ééne uit het geslacht der
A d i m a r i , de andere de bevallige dochter van F r a n c e s c o Ta n a g l i . De eerste
rijk, de tweede niet; maar op geld moet niet worden gezien, meent M o n a
L e s s a n d r a . En terwijl het van de rijke partij lang niet zeker is dat ze haar zullen
laten trouwen met iemand buiten de stad, is dit bij de andere, juist vanwege den
kleinen bruidsschat, meer dan waarschijnlijk. Inderdaad blijkt de vader zeer op de
verwantschap gesteld te zijn. Tegenover Marco brengt hij uit eigen beweging het
onderwerp ter sprake, en hem medetronend naar zijn huis, laat hij hem kennis maken
met zijn oudste dochter, op wier teere zeventienjarige schouders de zorg voor het
geheele huishouden rust. Want de moeder verwacht baby op baby, en is buitendien
te onbeduidend om een gezin van twaalf kinderen in toom te kunnen houden.
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Uitvoerig doet M a r c o verslag. ‘Het meisje is van de lengte van onze C a t a r i n a ,
maar meer vrouw. Haar teint is frisch, het gezicht niet zóó mooi als van de
A r d i n g h e l l i , maar er is toch ook niets leelijks in. En ik verzeker je dat ze net zoo
mooi zal zijn als Madonna I p p o l i t a , of mooier nog. Als je vrouw even mooi is
als de dochter van den koning, is dat niet genoeg voor je? Wanneer het naar je zin
is, geef mij dan order tot hoe laag ik met den dos kan gaan, en wees niet bang dat
we te gauw tot het uiterste zullen afdalen. Wij zullen bij het dak beginnen, en als we
kans zien bij 't plafond te eindigen, dan zullen we niet tot op den vloer dalen, al heb
je er ook order toe gegeven...’ Terwijl M a r c o zijn schoonbroer aldus op de hoogte
brengt, heeft ook M o n a L e s s a n d r a het meisje ontmoet. ‘Zondagmorgen ging
ik naar het Ave Maria in Santa Liparata, naar de vroegmis, om de jonge A d i m a r i
te zien, die daar ook pleegt te komen. Maar in haar plaats vond ik de dochter van
Ta n a g l i . En hoewel ik niet wist wie zij was, ging ik naast haar zitten en lette op
haar, want het scheen mij een mooi persoontje toe. Een frissche kleur, niet zoo heel
blank; een ovaal gezicht, wel geen bijzonder fijne trekken, maar toch ook volstrekt
niet boersch. En uit haar manier van loopen en haar heele uiterlijk blijkt duidelijk
dat het lang geen suffertje is. Ik liep achter haar bij 't weggaan, totdat ik merkte dat
het “la Tanagli” was. Eigenlijk gezegd ben ik een beetje gecharmeerd van haar...’
Bijzonderheden heeft de moeder niet kunnen opnemen ‘want zij scheen te merken
dat ik haar aankeek; tenminste zij draaide geen enkele maal meer haar hoofd naar
mij toe, en snelde weg als de wind.’ Maar iedereen prijst haar uiterlijk en zegt dat
zij nog een mooiere verschijning zal zijn als vrouw dan als meisje. En daarbij is zij
ontwikkeld en schrander, bedreven in lezen, dansen, zingen... Och, M o n a
L e s s a n d r a zou zoo gaarne zien dat dit haar schoondochter werd! En op den tijd
vooruitloopend, drukt zij F i l i p p o op 't hart om toch vooral te zorgen voor fraaie
juweelen in den bruidskorf, zij zelve zal intusschen het linnengoed bestellen
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en de noodige japonnen. F i l i p p o moet maar schrijven of hij ze op Florentijnsche,
of op Napelsche manier wil hebben gemaakt... Maar F i l i p p o , heel wat
opgewondener over een mogelijken terugkeer naar zijn vaderstad, dan over een
huwelijk met een hem onbekende vrouw, schuift het definitieve antwoord op de lange
baan, met het gevolg dat Ta n a g l i , de vader, zachtjes aan begint zich terug te
trekken. Zoo loopt de zaak ten slotte op niets uit. ‘Het doet mij toch zooveel verdriet’,
schrijft M o n a L e s s a n d r a , ‘ik dacht dat we het nu zoo goed hadden getroffen.
Nu hoef ik ook niet voor de japonnen te zorgen, en jij niet voor de juweelen! Ik dacht
dat wij al midden op den weg waren, en nu moeten we weer van voren af aan aan 't
zoeken gaan...’
Doch spoediger dan zij hopen kon, zou zij over deze teleurstelling worden getroost.
Want F i l i p p o is bij zijn terugkomst zoo verrukt van de mooie, lieve F i a m m e t t a
A d i m a r i , dat hij haar onverwijld vraagt en trouwt. Immers het bezwaar dat het
rijke meisje Florence zou moeten verlaten, is nu door de opheffing van het
verbanningsdecreet uit den weg geruimd. Dit huwelijk maakt A l e s s a n d r a 's laatste
levensjaren rustig en zonnig. Zij mag een enkele maal nog klagen over haar steeds
krukkiger wordende gezondheid, of met de zachte ironie, die haar latere brieven zoo
aantrekkelijk maakt, opmerken: ‘ik ben altijd een ezeltje geweest, en zal altijd mijn
vrachtje (van zware belastingen) te dragen hebben’, de slotbladzijden van onzen
bundel ademen niettemin een weldadig geluk.
Haar brieven zijn vol van haar jonge schoondochter, ‘F i a m m e t t a d i M o n a
A l e s s a n d r a ’, zooals zij zichzelve noemt, en vooral over haar kleinzoon raakt zij
nooit uitgepraat. ‘A l f o n s o is begonnen een paar stapjes te loopen. Hij durft nog
niet recht, maar hij zal het wel gauw kunnen.... Het is zoo'n schrander rakkertje;
zooveel kan ik er niet van zeggen of als je hem zag, zou je zien dat ik nog beneden
de waarheid ben gebleven. Ik verzeker je, je hoeft hem de dingen maar één keer te
zeggen en hij begrijpt ze dadelijk. Op 'n avond fluister ik in zijn
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oor: “Paatje is in Napels”, en als we 't hem nu vragen, lispt hij: “paatje Napels”. En
zoo met alles, een teeken dat hij een goed geheugen heeft. Ik weet dat je zult lachen
over mijn geschrijf, en zeggen dat ik een zeur ben. Maar ik weet ook dat het je plezier
zal doen, en des te meer zul je verlangen om hem terug te zien... Met F i a m m e t t a
is 't goed. Zij blijft graag thuis en ik mèt haar...’ En later, als het tweede kleinkind
geboren is: ‘F i a m m e t t a is bevallen. Het is uitstekend gegaan. En tot nu toe voelt
ze zich nog flinker dan na de geboorte van A l f o n s o ... L o r e n z o had wel wat
beters kunnen doen dan je te schrijven, hoe naar ik 't vond dat het kind A l e s s a n d r o
zou heeten als het een jongetje was. En ofschoon het de waarheid is, hij had het je
toch niet moeten schrijven. Want hij zegt immers zelf: “het zou er mooi uitzien als
we onzen kinderen geen namen mochten geven naar onzen eigen zin!” En dat is ook
zoo. En ik heb al zooveel verdriet in mijn leven gehad en ben er overheen gekomen,
dat ik hier ook wel overheen gekomen zou zijn, over A l e s s a n d r o zoo goed als
over A l f o n s o , hoewel dat laatste een gegronde reden had, vanwege den peter (den
hertog van Calabrië, oudsten zoon van F e r d i n a n d van Napels). Toen heb ik het
al gemerkt dat de naam van je vader je niet beviel. En nu heeft de Heer er in voorzien,
door L u c r e z i a , een meisje, te doen geboren worden. Het is een mooi kind, het
lijkt op F i a m m e t t a , net zoo blank als zij, en ook de trekken zijn precies de hare.
Moge God haar een lang leven geven...’ En zich verontschuldigend dat zij zoo weinig
van zich laat hooren, gaat zij voort: ‘F i a m m e t t a bevallen, en zooveel menschen
die ons kwamen opzoeken, en ik moest maar zorgen dat alles in orde kwam. En al
had ik niets anders te doen dan mij met A l f o n s o te bemoeien, dan zou het nog
ruimschoots voldoende zijn. Maar dàt werk doe ik graag! Altijd loopt hij achter mij
aan, als een kuikentje achter de klokhen...’
Het treft ons, wanneer wij een dertig jaar later het aardige kuikentje als arroganten
jongen haan terugvinden onder de Compagnacci, het lichtzinnigste troepje in Florence,
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dat aan S a v o n a r o l a den dood gezworen had. En nu, na ruim vier eeuwen, verheugt
het ons nog dat M o n a L e s s a n d r a dit tenminste niet meer heeft beleefd. Den 2en
Mei 1470, in haar 64e jaar, is zij kalm en vredig ingeslapen om niet weer wakker te
worden.
Zegenrijk tijdens haar leven, was zij het niet minder na haar dood. Zooals zij met
haar schamele persoonlijke bezittingen, kleedingstukken, voorzichtig gedragen en
met zorg versteld, nog een laatste weldaad bewees aan bedienden, familieleden en
geestelijke zusters die niet ruim van aardsche goederen waren voorzien, zoo liet zij
aan haar kinderen de opwekkende herinnering na aan haar leven vol liefde en ijver,
eerlijkheid en plichtsbetrachting. En aan alle komende geslachten heeft deze vrouw
in haar kunsteloos gestileerde brieven een kostbaar legaat vermaakt, waaruit zij hun
kennis kunnen putten omtrent het 15e eeuwsche Florentijnsche familieleven, en
waaruit tevens voor een niet gering gedeelte de maatstaf zich laat vaststellen, volgens
welken de waarde moet worden gemeten der afzonderlijke personen, feiten en daden
uit deze periode van het verledene.
Het is aan geen redelijken twijfel onderhevig dat menschen en toestanden uit een
afgebakend tijdperk der geschiedenis alleen naar den toenmaals geldenden
zedelijkheidsstandaard billijk en in zekeren zin wetenschappelijk beoordeeld kunnen
worden1). Wanneer wij daarbij maar nooit uit het oog verliezen dat, voor het vaststellen
van dien maatstaf, wij zelven, onze persoonlijke wereldopvatting, het uitgangspunt
zijn. Want even goed als ieder onzer een anderen kijk heeft op personen en
gebeurtenissen uit het heden, evenzeer of in nog hoogere mate is dit het geval ten
opzichte van hetgeen in het verledene is geschied. Zooals wij den geest gelijken dien
wij begrijpen, zoo begrijpen wij ook slechts den geest dien wij gelijken. De tonen
die geen enkele snaar in ons gemoed doen medetrillen, ontsnappen

1) Het Oud-Romeinsche Huwelijk in het licht van het zedelijk oordeel. Rede op den dies natalis
der Universiteit van Amsterdam den 8en Januari 1903 uitgesproken door Prof. I.M.J.
Va l e t o n .
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aan onze waarneming. Aan onzen beperkten geest is het vermogen ontzegd, om
anders te schatten dan naar punten van overeenkomst en naar punten van verschil.
En de norm waarvan daarbij wordt uitgegaan leveren altijd, hetzij bewust hetzij
onbewust, onze eigen opvatting van goed en kwaad, van plicht en recht, de richting
van ons denken, en onze overtuiging in het godsdienstige. Wij mogen nòg zoo eerlijk
trachten naar objectiviteit, toch ligt onvermijdelijk aan elke geschiedkundige
beschouwing onze eigen persoonlijkheid ten grondslag. En daaruit alleen ook laat
het zich verklaren, hoe dezelfde gedenkschriften uit hetzelfde tijdperk op verschillend
georganiseerde geesten zulk een verschillenden indruk kunnen maken.
Scherp treedt deze waarheid in het licht, wanneer wij naast elkander de schildering
houden, welke twee eersterangsch auteurs, Lord M a c a u l a y en G e o r g e E l i o t ,
ons hebben geschonken van het Florence uit ietwat later tijd, dan toen A l e s s a n d r a
M a c i n g h i haar brieven schreef.
M a c a u l a y 's studie over M a c h i a v e l l i biedt historische critiek in haar
verhevensten vorm. Beurtelings bewonderen wij 's schrijvers ongeloofelijke
belezenheid in de bronnen die in het eerste kwart der 19de eeuw reeds toegankelijk
waren; zijn scherpzinnige uiteenzetting van de oorzaken welke de middeleeuwsche
Italiaansche republieken in beschaving en ontwikkeling een voorsprong van eeuwen
gaven op het overige Europa, een ontijdige rijpheid waarop een even ontijdig
verwelken is gevolgd; en de superieure beschouwing over huurtroepen en militia.
Bovenal de typeering van M a c h i a v e l l i 's milieu, met de tegenstelling tusschen
het ruwere, eerlijker, moediger Noorden en het verfijnder, diplomatieker Zuiden, en
het toen meer nog dan thans noodzakelijke pleidooi om historische personen niet te
lichten uit de omlijsting van hun tijd, is even wetenschappelijk van opvatting als
artistiek van uitbeelding. Niettemin wanneer wij, den indruk van M o n a
L e s s a n d r a 's brieven nog versch in 't geheugen, ons aan het bestudeeren zetten
van M a c a u l a y 's 15de eeuwschen Florentijner, met zijn stralende oogen die alles
in zich opnemen zonder ooit iets
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te verraden, zijn streelenden glimlach en zijn innemende manieren, niet begrijpend
hoe men schromen kan, den man te bedriegen dien men niet schroomt te verderven,
en van oordeel dat de beste middelen altijd de veiligste, snelste en verborgenste zijn,
dan rijst er twijfel in ons op, of de merkwaardige beeltenis niet te somber is gekleurd.
Want wij hooren A l e s s a n d r a haar zonen voorhouden: ‘Draag zorg dat je geen
mensch nadeel berokkent, want dan beleedig je God en je ziel, hetgeen het
voornaamste is. Liever minder geld en goed dan den Heer te vertoornen die onze
daden richten zal. Want in deze wereld is ons leven kort, en wij moeten zorgen dat
wij in het volgend leven, dat geen einde neemt, rust kunnen hebben. En één der
dingen die ons in de verdoemenis storten is het niet goed doen aan onzen evennaaste.
Want de Schrift zegt: doe aan een ander wat gij zoudt willen dat aan u werd gedaan.’
Wij luisteren met ingenomenheid wanneer zij over iemand, die uit een faillissement
rijker dan te voren te voorschijn is getreden, den staf breekt in het vernietigende
zinnetje: ‘zoodat hij er op is vooruitgegaan in rijkdom, maar niet in eer....’ Wij zien
hoe G i o v a n n i B o n s i , die zich anders niet aan onwelwillende oordeelvellingen
pleegt schuldig te maken, over eenige bekenden schrijft: ‘Het zijn menschen die voor
niemand iets over hebben dan voor zich zelf. Nooit hebben ze iets gedaan voor hun
familie, en àls ze het deden, dan was het voor hun eigen voordeel. Het zijn akelige
menschen en slaven van het geld...’ Wij hooren dat M a r c o P a r e n t i het
onbetamelijk acht, om staatspapieren te verkoopen als ze hoog, en weer aan te koopen
als ze laag staan. Wij merken dat F i l i p p o in een brief aan L u c a P i t t i , van wiens
goedvinden voor een groot deel de intrekking van zijn verbanningsdecreet afhankelijk
is, de woorden ‘uw onderdanige dienaar’, als zijnde te kruiperig, uit de onderteekening
schrapt. Wij zien dienzelfden L u c a P i t t i , bij het ontvangen van dien brief onder
den blik van M a r c o P a r e n t i , kleuren en onhandig doen en zich alles behalve
gedragen als een gediplomeerden diplomaat. Wij zijn getuigen van den geheelen
in-rechtschapen handel en
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wandel van al deze lieden, en hun afkeuring van wat maar een streepje afwijkt van
den rechten weg. En nu moge het waar zijn dat de vrouwen zich in 't geheel niet, de
mannen voor het meerendeel slechts zijdelings bezighouden met actieve politiek,
waarbij het toen, als nu, bijna ondoenlijk was de handen schoon te houden; waar
evenzeer, dat de republiek onder C o s i m o en P i e r o d i C o s i m o heel wat hooger
stond dan het verslapte Florence van een 50 jaar later, dat Frankrijk naar de oogen
zag en de tengere gestalte van F r a G i r o l a m o naar pijnbank en brandstapel sleepte
- toch komt het ons voor dat M a c a u l a y een weinig gezondigd heeft op rekening
van zijn eigen recept, volgens hetwelk ‘die portretten wellicht de beste zijn, waarin
een klein tintje karikatuur is gemengd. Iets gaat daardoor verloren in nauwkeurigheid,
maar veel wordt gewonnen in effect. De kleinere trekken worden verwaarloosd, maar
de groote karakteristieke lijnen griffen zich voor immer in onzen geest....’
Dat evenwel een superieure uitbeeldingsgave tot geen kariceering haar toevlucht
hoeft te nemen om den gewenschten indruk teweeg te brengen, G e o r g e E l i o t 's
Romola levert het bewijs er voor. Overdrijving zou zeker eerder de kunstenares dan
den historicus worden vergeven. Maar van overdrijving vinden wij bij haar geen
spoor. En hij die, alvorens meer in het bijzonder studie van dit tijdvak te hebben
gemaakt, vervuld was van eerbied voor 's schrijfsters degelijke kennis van oude talen,
zoowel als van de geheele, omvangrijke Savonarola-litteratuur - de artistieke
verdiensten van dezen in den besten zin des woords historischen roman voor 't
oogenblik buiten beschouwing gelaten -, voelt zijn bewondering nog toenemen bij
het constateeren hoe voortreffelijk in 't groot en in 't klein de locale kleur getroffen
is en volgehouden. Niet uit onzen in 1877 uitgegeven bundel heeft de auteur haar
wetenschap kunnen putten omtrent het Florentijnsch quattrocento. Andere bronnen
en particuliere correspondentiën, benevens haar nauwkeurige topografische kennis,
hebben haar in staat gesteld, in 1863 een kunstwerk te scheppen, waarvan
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de lectuur aan een ieder die zich in dit tijdvak een weinig thuis voelt een waar
fijnproeversgenot schenkt.
Toch - hoe voortreffelijk een uitbeelding ook zij, één ding is er dat zij mist: de
bekoring der werkelijkheid. Elk portret, hoe welgelijkend ook en door welk een
meesterhand belijnd, staat achter bij het origineel. Dieper dan de diepste aandoeningen
eener grootsche, doch fictieve, Romolafiguur, treffen ons M o n a L e s s a n d r a 's
kunstelooze uitingen. Want daar vinden wij geen hoop en vrees, geen vreugde en
smart die hadden kunnen bestaan, maar die inderdaad voor meer dan vierhonderd
jaren doorleefd en doorleden zijn. En voor wie geleerd heeft, in verouderde vormen
de blijvende kern der dingen op te sporen, smelt allengs verleden en heden ineen, en
tastbaar voelt hij de tegenwoordigheid dier mannen- en vrouwengestalten, die toch
reeds sinds eeuwen tot stof zijn vergaan.
Daarom zullen correspondentiën als A l e s s a n d r a M a c i n g h i ons heeft
nagelaten te allen tijde tot de kostbaarste historische documenten blijven behooren,
en leggen zij, welsprekender nog dan de zwijgende overblijfselen in lijn en kleur,
het getuigenis ‘af dat nog altijd tusschen ons en de menschen uit het verledene de
overeenkomst sterker is dan het verschil,’ en dat het menschenbestaan op aarde
onwrikbaar zichzelf gelijk blijft in de hoofdmomenten zijner geschiedenis ‘honger
en arbeid, zaaitijd en maaitijd, liefde en dood...’
Groningen, Februari 1903.
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Gijsbert Karel van Hogendorp in zijn rijpen leeftijd1)
Door Dr. H.T. Colenbrander.
VII.
Herziening der Grondwet.
Het was een zware taak, die Holland door de vereeniging met België op zich nam.
Zwaarder, dan toen eigenlijk één Hollander bevroed heeft. Men was, in de laatste
twintig jaar, aan het verknippen van de kaart van Europa gewoon geraakt. Maar men beschikte niet over de middelen van Napoleon, om het toegevoegde gebied in
onderwerping te houden. Was ook onderwerping het doel waarop men uit mocht
gaan, onderwerping, niet van een klein aanhangsel, maar van een geheel land dat in
bevolking Holland ver te boven ging? Vereeniging, niet onderwerping, was dan ook
het wachtwoord, gegeven in de acht artikelen van Londen: ‘l'union sera intime et
complète.’ Maar dan zou Holland al zijn energie noodig hebben, om te verhoeden
dat het aan België ondergeschikt werd, in plaats van omgekeerd.
In werkelijkheid dacht geen Hollander er aan, het eigen, pas herwonnen Hollandsch
volksbestaan weer op te geven. Het Holland van 1815 achtte zich de voortzetting
van een

1) Zie ‘Onze Eeuw’, Maart en Mei 1903.
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zelfstandigen, eenmaal beroemden, Staat; de Zuidelijke provinciën (een België
erkende men er niet in) mochten dankbaar zijn, hun bestaan aan dat van Holland
verbonden te zien. Van het recht eener Belgische nationaliteit, van de levenskracht
van het katholieke geloof vooral, had men geen begrip of geen verwachting. Was
het zoo vreemd in 1815? Een Belgische nationaliteit had zich, zoo al aanvankelijk
tegen de commissarissen der Fransche Conventie, tegen Napeleon niet meer doen
gelden, en het Keizerrijk had immers de wereld geleerd, hoe men Katholieken regeeren
moest: men had zich met den Paus te verstaan, die waarlijk niet in het geval was een
schikking te weigeren, en verder moest men den clerus financieel afhankelijk houden
van de regeering1). Onze Willem 1 maakte zich waarlijk niet bezorgd op dit punt: hij
had in het roomsche Fulda immers geen oogenblik moeite gehad.2)
Ondertusschen, eerst na het afwentelen van den zwaren druk van Napoleon's
bestuur kon aan het licht komen welke verhoudingen inderdaad nog in België
bestonden. Jozef II nog had er wèl met een Belgische nationaliteit, wèl met een
wederspannig katholicisme te doen gehad, ja was er door overmocht. De herinnering
daaraan was in 1815 verbleekt, maar zij zou spoedig genoeg weer opkomen.
Niettemin, de lange vereeniging met Frankrijk had in België niet alles gelaten
zooals het was. De richting der Vonckisten was in 1815 oneindig talrijker
vertegenwoordigd dan in 1789. Er was een heel geslacht opgegroeid (en gedeeltelijk
reeds in de keizerlijke administratie geschoold), dat zich los voelde van de
particularistische en katholieke traditiën van het land, dat smaak had in het moderne
leven, waar Frankrijk de Belgische maatschappij had in gestooten. Op Frankrijk
bleven deze lieden zien, als op

1) De Souvereine Vorst aan van Nagell, 16 Mei 1814 (Rijksarchief).
2) ‘Ik hope verder eenig personeel vertrouwen te verdienen, en kennis te hebben hoe ver eenen
Protestantschen vorst gaan kan, door mijn oponthoud in Fulda, alwaar alles zoo te zeggen
de Roomsche godsdienst toegedaan was, en nooit de minste aanstoot of zwarigheid ontstaan
is.’ De Souvereine Vorst als boven.
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een grooter vaderland; de kompasnaald van hun geestelijk bestaan wees naar Parijs.
De vereeniging met Noord-Nederland werd in dezen kring zonder instemming
tegemoetgezien, maar zonder verzet ondergaan: de zaak scheen er toe te liggen.
Bepaalde weerzin daartegen bestond bij de massa van geestelijkheid en lagere standen,
die liefst den ouden, weinig knellenden band met Oostenrijk weer hadden zien
geknoopt, en vol wantrouwen waren tegen een geus op den troon. Maar Oostenrijk
bekwam liever een koninkrijk in Italië, en Engelands overwegend gezag gebood
kortweg de vereeniging met het Noorden. Van den adel was een minderheid liberaal
geworden, de meerderheid neigde nog naar het oude, maar allen tezamen waren door
Revolutie en Napoleon dociel gemaakt. Gelaten, maar daarom nog niet gerust, wachtte
België het onvermijdelijke af. Het verdroeg zonder morren het voorloopig bestuur,
door den Souvereinen Vorst sedert Augustus 1814 op naam der bondgenooten
uitgeoefend, ja het ondervond er, na het woeste huishouden der militairen in het
voorjaar, een verademing van. Het was niet verbaasd, en bleef hoffelijk, toen Willem
zich, op de tijding van Napoleon's terugkeer, tot koning proclameerde. Het
gemeenschappelijk gevaar, de overwinning, de wond van den Prins van Oranje, alles
scheen nu aan de zaak der vereeniging ten goede te willen komen. Men werd in
Holland nog versterkt in het voor ons schier onbegrijpelijk optimisme, waarmede
men zich in het groote avontuur begaf. ‘Een geheel volk’, zeide de koning tot zijn
Noordnederlandsche Staten-Generaal, ‘komt ons te gemoet’1). ‘Bezorgt men eens
aan de pastoors zooveel inkomen als de middelbare predikanten bij ons hebben, dan
zal van de religieuse zijde geen gevaar te duchten zijn’, schrijft Falck2). De bisschop
van Namen heet bij hem ‘braaf en liberaal’, Broglie ‘gevarelijk, mais le ciel vient à
notre secours, want hij ligt op sterven’3). Een jaar later onderteekenden beiden het
Jugement doctrinal.

1) V, 518.
2) V, 505.
3) Aan D.J. van Lennep (Brieven, bl. 212).
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In deze hoopvolle stemming werden, onder voorzitterschap van Gijsbert Karel, de
deliberatiën tot herziening der Grondwet aangelegd. Voor Holland personeel uit de
vorige commissie; voor België lieden ‘van alle couleur en partij’1), edelen van
conservatieve richting als de graven de Thiennes en van Merode, liberale edelen als
de graven de Méan en van Aerschot, een clericaal als Dubois, liberalen uit de
burgerklasse als Gendebien en Leclercq, een rumoerig ultra-liberaal van de
Brusselsche balie: Dotrenge, bureaucraten uit de napoleontische school als de Coninck
en Holvoet, een laudator temporis acti, nog levend in de herinnering der ‘Joyeuse
Entrée’, (maar tegelijk goed clericaal), als Raepsaet. Een gezelschap dat niet te
gevaarlijk scheen, immers innerlijk verdeeld was op zeer gewichtige punten. De zaak
viel dan ook Gijsbert Karel mee: de Belgen spraken veel en druk, maar hadden geen
overlegd plan, en stelden zich ten slotte met geringe concessies, waaronder de in
Holland niet populaire instelling eener Eerste Kamer, tevreden. Een enkele maal rees
toch het dreigend voorspook van oneenigheid wel op; voorspook voor ons namelijk;
de Noordelijken zagen het er niet in toentertijd. Het was, toen alle Belgen zich
vereenigden om Amsterdam als hoofstad te verwerpen, en wederom, toen niet dan
met de uiterste moeite de volkomen gelijkheid van vertegenwoordiging in de Tweede
Kamer, 55 Noordelijk tegen 55 Zuidelijken, te behalen bleek. Het Zuiden had op
grondslag der bevolking, in de grondwet der Noordelijken aangenomen, de
vertegenwoordiging van het geheele Rijk willen zien gebouwd2). Maar Holland achtte
zich dan niet langer veilig tegen zijn ‘accroissement de

1) VI, 111. - Falck had ze bijeengezocht: Brieven 2e druk, 218 (aan Elout), en Falck aan van
Maanen 25 April 1815 (Rijksarchief); althans die hij de plebejers noemt: Br. en Ged. van
G.K., (VI, 204).
2) Van de Hollanders was alleen Falck daar vóór: V, 122; Brieven (2e druk) 222; ‘ik bezweer
u van daarin toch geen kwaad of gevaar te zien, omdat nimmer alle de Zuid-Nederlanders....
onderling eene gemeene zaak tegen ons zullen maken, noch in politiek, noch in godsdienst’
(Falck aan van Maanen, 3 Mei 1815, Rijksarchief). De ondervinding zou het spoedig anders
leeren.
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territoire’; Gijsbert Karel had zelfs de meerderheid voor het Noorden gewenscht1).
Eindelijk verkreeg men, zich tot de gelijkheid bepalende, daarvoor de stemmen van
de Méan en Merode2).
Groote verbeteringen waren de instelling der tienjarige begrooting in plaats van
het onveranderlijk begrootingsdeel der grondwet van 1814, en de openbaarheid der
zittingen van de Tweede Kamer; Hogendorp zelf, als voelde hij waar zijn toekomst
lag, kwam daar met kracht voor op3). Daarentegen hielp hij, met de groote
meerderheid, de invoering der ministerieele verantwoordelijkheid naar Engelsch
model verwerpen4).
Moeilijk was het punt van den godsdienst. Over de bepaling, dat de Vorst hervormd
moest zijn, hadden in de commissie van 1814 de stemmen gestaakt; het artikel was
ten slotte opgenomen, niet zonder gedachte aan de toekomstige vereeniging met
België. Het thans te schrappen, zou de Protestanten bezwaren. Daarom zocht Gijsbert
Karel het te redden door er een zekerheid voor de katholieken nevens te stellen: het
gezag des Konings en dat van den Paus in zaken de Katholieke Kerk betreffende
zouden geregeld blijven op den in België van ouds bestaanden voet (‘par les anciens
usages et libertés de la Belgique’), behoudens de wijzigingen, daarin te brengen bij
concordaat (‘sauf les changemens, que S.M. pourra y apporter de concert avec Sa
Sainteté’). Om dat uitzicht op een concordaat, en vermelding van 's Pausen naam
was het te doen5); Merode en de Thiènnes hadden er van te voren op aangedrongen.
Het doel werd gemist: de katholieken bleven zich als één man tegen het artikel dat
de belijdenis van den Vorst bepaald, verzetten, terwijl de ‘flaauwe Kristenen’ onder
hen geen prijs stelden op het artikel over de rechten van den Paus6).

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

VI, 145; vgl. V, 122.
Notulen-van Maanen, 144; Raepsaet VI, 135.
V, 124; van Maanen, 246.
VI, 122; van Maanen, 50.
V, 119; VI, 122, 146, 227, 241-'43; notulen-van Maanen bl. 211; Raepsaet VI, 167 vv.
V, 119.
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Terwijl nu de liberalen aan weerszijden het eens waren over de verwerpelijkheid van
beide artikelen, bleven de conservatieven van Noord en Zuid gescheiden op het punt
van 's Vorsten belijdenis, en zoo behaalden de twee artikelen, toen zij tegelijk in
stemming werden gebracht, niet meer dan vijf stemmen (Hogendorp, van Zuylen,
van Aylva, van der Dussen, Lampsins). De vrijheid van godsdienst en eeredienst, en
de gelijke benoembaarheid tot ambten voor de belijders van onderscheiden geloof,
gingen nu zonder veel debat en zonder stemming door; van de twee meest
clericaalgezinde katholieken was de een, Raepsaet, afwezig, en hield Dubois zich
volstrekt stil. Het artikel, dat aan alle gezindten het voortdurend genot der thans uit
de staatskas betaalde toelagen verzekerde, en de mogelijkheid stelde van
vermeerdering dier toelagen, ging zonder moeite door. Tegen de bepaling, dat de
Koning zorgt dat de verschillende gezindten zich houden binnen de palen van
gehoorzaamheid aan de wetten van den Staat, verzette zich slechts een kleine
minderheid (van Merode, Dubois, de Coninck).
Een vereenigd stormgaan van alle Belgen had dus slechts plaats gehad tegen de
vermelding van Amsterdam als hoofdstad, tegen een numeriek overwicht van het
Noorden in de Staten-Generaal, tegen de bepaling dat de Koning hervormd moest
zijn. Of daarom de Belgen met de grondwet tevreden waren? Het zou zeker politiek
geweest zijn, een artikel op te nemen waarin de katholieke meerderheid van het
nieuwe rijk een bizonderen waarborg voor zich had kunnen zien, maar de te zwakke
vertegenwoordiging van het clericaal element in de commissie was oorzaak dat men
dit verlangen niet uitgedrukt hoorde, met de kracht waarmede het in het volk werd
gevoeld. Nog te elfder ure deden de Thiennes en Merode een zwakke poging: ‘onze
geloovigen,’ zeide de laatste, ‘moeten zien, dat wij voor hen gezorgd hebben1).’ Maar
van de katholieke commissieleden zelf ging alleen Dubois mede. Raepsaet was bij
al deze beraadslagingen afwezig. Zijn gansche, zeer dubbelzinnig gedrag laat kwalijk

1) Van Maanen, bl. 277.
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een andere verklaring toe, dan dat hij reeds met het Belgisch episcopaat maatregelen
tegen de aanneming der grondwet beraamde1).
Over de wijze van aanneming had een eigenaardige, voor de stemming onder de
Belgen hoogst kenschetsende discussie plaats gehad. De Thiennes, van de Belgische
aristocraten aan de regeering van Willem I wellicht het meest welgezind, en met
wien ook Hogendorp zich het best verstond, ontraadde de onderwerping aan notabelen
ten stelligste; ‘ik houde het voor zeer gevaarlijk’, zeide hij, ‘daar men intrigues zal
zien geboren worden en wellicht de geheele zaak op losse schroeven stelt’2). Merode
viel hem bij: in België, zeide hij, had steeds de Vorst het imperium gehad, en het
volk moest de constitutie van boven ontvangen; het zou een andere handelwijs niet
begrijpen. ‘Hoedanig men het ook inrichten wil met betrekking tot de acceptatie van
de Constitutie, altijd zal men bij ons gelooven, dat er tours de passe onder loopen,
en waartoe zal men dit wagen’? Ook de Coninck scheen van deze meening, en van
de Noordelijken sprak Mollerus in gelijken geest. Het eerste der acht artikelen van
Londen, zeide hij, had aan de Belgen reeds eene constitutie gegeven; van verwerping
kon dus geen sprake zijn. Wel sprak dat artikel van wijzigingen aan te brengen bij
gemeen overleg, maar dit overleg had reeds plaats in de Commissie zelve. De
president evenwel, en met hem de groote meerderheid, achtte het al te gevaarlijk,
aan de Belgen stem in het kapittel te ontzeggen. Men zou niet de Grondwet kunnen
verwerpen maar wel de daarin voorgestelde wijzigingen; in het Noorden zouden die
wijzigingen niet zijn in te voeren buiten medewerking der Staten-Generaal, en er
zou

1) Het geloof in de betrouwbaarheid van Raepsaet's aanteekeningen kan door de vergelijking
met de notulen van van Maanen en met de thans in Hogendorps Brieven en Gedenkschriften
gepubliceerde stukken bij niemand winnen. Zijn tekst heeft, door de vroegtijdige publicatie,
op de literatuur over het onderwerp een grooten invloed gehad, en over het geheel niet ten
goede. Een critische behandeling zijner aanteekeningen zou thans mogelijk zijn, en de moeite
wel waard.
2) Van Maanen, 130.
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dus een groote ongelijkheid in de behandeling der beide groote deelen ontstaan,
wanneer men de wijzigingen aan België kortweg octroyeerde. Dotrenge drong ook
sterk op een stemming in het Zuiden aan, dat zich anders als veroverd land zou blijven
beschouwen. Van Maanen was het, ‘naar zijn verstandelijke overtuiging’, met
Mollerus eens, maar stemde ‘ex aequo’ met den voorzitter; eveneens verklaarde zich
van der Duyn. De Coninck hield mede niet vol. En zoo bleven slechts zes de oproeping
van notabelen verwerpen, drie Belgen (de Thiennes, Dubois, Merode) en drie
Hollanders (van Zuylen, Mollerus, van Aylva). Als de koning gewild, en de voorzitter
het naar dien wil gestuurd had, ware ongetwijfeld een andere beslissing te verkrijgen
geweest. Inderdaad, wat had een stemming te beteekenen, nu noch België, noch de
Koning, of het Noorden meer vrij waren? Door het eerste artikel van Londen had
België een grondwet; het was die der Noordelijke Nederlanden. In de commissie
werd dan ook erkend, dat, hoe de stemming ook uitviel, de koning niet anders doen
kon dan de grondwet voor ingevoerd verklaren. De Staten-Generaal van het Noorden,
ja, konden over modificatiën stemmen, maar aan een groep ingezetenen uit het Zuiden
zou men niet kunnen beduiden, dat zij enkel over wijzigingen stemden en niet over
de zaak ten principale. De billijkheid des konings en van de meerderheid der
Noordelijke commissieleden was goed bedoeld, maar kon met geen mogelijkheid de
beoogde uitwerking hebben. Zonder of met de stemming der notabelen bleef de
vereeniging voor België een gedwongene, en de grondwet een opgelegde.
Had men, van te voren, met den clerus moeten onderhandelen? Maar Broglie's
eischen waren bekend; zij konden, na 's konings aanneming der artikelen van Londen,
onmogelijk zelfs onderwerp van onderhandeling uitmaken. Verbod van den
protestantschen eeredienst elders dan in 's konings paleis; twee bisschoppen in den
Raad van State, verwijdering van alle protestanten uit dien Raad, zoo dikwijls over
katholieke belangen gehandeld wordt; herstelling van de
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tiend, en zoo eenige bladzijden lang1). Men voelde wel, dat de groote massa van het
Belgische volk zich met heel wat minder zou tevreden stellen. Zelfs Raepsaet
verlangde in hoofdzaak niets dan de verwijzing naar een te sluiten concordaat2). Het
is een fout geweest, dat de koning en Hogendorp het artikel betreffende het concordaat
aan de ongewisheid der deliberatiën zoo geheel hebben overgelaten; de Belgische
liberalen hebben de beslissing daarover kunnen geven, terwijl zij toch in waarheid
de minderheid der bevolking vertegenwoordigden. Met eenig beleid ware de beslissing
in zake dit artikel wel aan den koning te brengen geweest, gelijk men immers ook
in 1814 zijn beslissende stem nopens twee artikelen die den godsdienst raakten, had
ingeroepen. De grootste ongerustheid bestond nu eenmaal in 1815 bij de geloovige
katholieken; naar die zijde wilde men eenige geruststellende verzekering doen. Maar
nu kwam er niets van terecht dan een volzin in de door Hogendorp gestelde, door de
Thiennes en de Coninck goedgekeurde proclamatie des konings aan de Belgen van
18 Juli 1815, waarin hun van de aanstaande bijeenroeping van notabelen werd kond
gedaan: ‘Nous assurons en particulier à l'Eglise catholique son état et ses libertés, et
nous ne perdrons pas de vue les exemples de sagesse et de modération que nous ont
laissés à cet égard nos prédécesseurs, vos anciens souverains, dont la mémoire est
si justement vénérée parmi vous’3). Intusschen waren de geestelijken den veldtocht
reeds begonnen.
Met welken uitslag is bekend. Willem I zou zeker koninklijker hebben gehandeld,
door zich niet in het zoo dikwijls gelaakt gecijfer te hebben begeven, maar eenvoudig
te verklaren, dat de grondwet door de groote meerderheid der gezamenlijke bevolking
van het Rijk was aangenomen, gelijk de waarheid was (vóór het geheele Noorden
en 527 notabelen uit het Zuiden). Wanneer slechts een derde bij

1) Memorie aan het congres van Weenen van October 1814. (Hijmans, Hist. de la Belgique I,
103).
2) Raepsaet VI, 168.
3) Hijmans I, 246; vgl. Br. en Ged. VI, 153.
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ons vóór stemt, had reeds Dotrenge in de commissie gezegd, is de meerderheid buiten
kijf.
Men kan niet zeggen, dat hetgeen hij bij gelegenheid der vereeniging met België
gezegd of gedaan heeft, Hogendorp tot bizonderen roem strekt1). Hij heeft zich daarbij
doorgaans niet boven het gemiddeld Hollandsch gezichtspunt verheven. Dat hij dit
niet deed, heeft hem de rol van leidend staatsman, aanstonds van leider der Tweede
Kamer, te moeilijker gemaakt.

VIII.
Het Ontslag.
Nauwelijks was Waterloo gewonnen en de grondwet herzien, of het antagonisme
tusschen koning en eersten minister trad weder in werking. Het was slechts tijdelijk
op non-activiteit gezet. Gedurende den aanvang der commissievergaderingen bevond
zich de koning te Brussel; later kwam hij in den Haag, en de Zuidelijke leden waren
zeer verbaasd, toen het bleek dat Hogendorp den koning niet aanstonds gezien had2).
Hogendorp had zich voorgesteld de dubbele vergadering der Staten-Generaal tot
aanneming der grondwet te presideeren, maar het bleek dat de koning het anders
begreep3). Voor de oningewijden scheen de verhouding nog hartelijk, en bij besluit
van 16 September 1815 werd aan Gijsbert Karel, ter gelegenheid van 's konings
inhuldiging, de titel van graaf verleend4). Tevens verschenen dien dag de besluiten,
waarbij de ministers van het nieuwe

1) Ik heb hier nog in het bizonder het oog op den hoogste illiberalen en onmenschkundigen
raad aan Willem I, waartoe hij zich na het bekend worden van den uitslag der stemming in
België liet verleiden (VI, 168).
2) V, 129.
3) V, 123.
4) Wie die niet gaarne Hogendorp's wenk van 9 September 1815 (VI, 172) uit zijn
correspondentie zou willen missen!
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rijk en de leden der beide kamers van de Staten-Generaal. werden benoemd De lijst
der ministers ving aan met de graven van Hogendorp en de Thiennes, Ministers van
Staat zonder portefeuille, met zitting in den kabinetsraad. Gijsbert Karel behield het
vice-voorzitterschap van den Raad van State, en het lidmaatschap der Tweede Kamer.
De koning had hem dat der Eerste Kamer aangeboden, doch hij had bedankt1).
In April 1815 had hij, lichamelijk lijdende, na een gering incident dat hij als een
bewijs van 's konings wantrouwen opvatte, om zijn otium cum dignitate verzocht
wanneer het werk der vereeniging afgeloopen zou zijn2), doch hij had een verplichtend
antwoord ontvangen, en was sedert niet op de zaak teruggekomen. Zoo ging het nu
den kruisweg weder op. Zijn positie was door en door valsch: hij was zwak en dikwijls
voor ministerieel werk ongeschikt, maar voor een deel was dit een gevolg van ergernis.
Zijne gezondheid was zoo, dat zij hem ten allen tijde een toonbare reden aan de hand
gaf, om zijn ontslag in te dienen, maar om zijn gezondheid alleen zou hij het nimmer
hebben gedaan3). En zoo geraken wij nu in een onophoudelijk informeeren naar en
bulletineeren over zijn gezondheid, half echt, half met bedoeling, en
alleronverkwikkelijkst om te lezen, waar het een man als Gijsbert Karel geldt. Hoeveel
liever zou ons een afscheidstooneel geweest zijn, waar man had gestaan tegenover
man, woord geklonken had tegen woord, dan de reden, in 1816 opgegeven, ‘dat hij
geen half uur agter een werken kon’4), hij die aanstonds daarna zijn ‘Aanteekeningen
op de begrooting van 1817’ schreef, die in de Bijdragen vellen druks beslaan!5) Dit
was inderdaad ‘het op de gezondheid werpen’, zooals zijn eigen woorden zijn. De
waarheid was, dat hij

1)
2)
3)
4)
5)

I, 7; VI, 370.
V, 129; VI, 105.
Zie de bekentenis, Bijdragen I, 5 (Ik haal de Bijdragen aan in Thorbecke's paginatuur).
V, 147.
In denzelfden tijd stelde hij zijn ‘Geheime Aanteekeningen’ over de gebeurtenissen sedert
1813.
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in het ministerie gevangen zat, en weer vrij man wilde worden. ‘In het ministerie
stierf ik in mijn schoenen; in de Staten-Generaal ben ik herleefd’1).
De ontgoocheling was er al van 30 November 1813 af, toen de hand niet kwam.
In Mei 1814, nadat hij voor de eerste maal den koning had moeten tegenspreken in
den Raad van State, en daarop ‘geen goed onthaal’ had genoten, was de eerste
aanvraag om ontslag door hem geredigeerd, tevens zijn beste, immers oprechtste:
‘alzoo ik de verandering heb waargenomen, die in het hart van Uwe Kon. Hoogheid
is voorgevallen......’2). Zoo voelde Gijsbert Karel het, maar zoo was het toch niet
eigenlijk. ‘Minder een man van gezag, dan van eigen wil,’ heeft Thorbecke van
Willem I gezegd. Hij stond niet hoog genoeg, om Gijsbert Karel onder zich te zien,
en hem, onder zich, de noodige vrijheid te kunnen laten zonder gevaar voor
zichzelven. Dus ontweek hij hem, om ongehinderd zelf zijn weg te gaan. Vandaar
van het begin af een scheeve verhouding. Was Gijsbert Karel eerste minister, of was
hij het niet? In eigen oogen ten volle. ‘Groote zaken, groote denkbeelden, verre van
mij te vermoeien, beuren mij op en versterken mij. De détails, de expeditiën, de
minutieuse administratiën brengen mij om mijne gezondheid en om mijn leven.’ Hij
teekent dit niet op voor zichzelf, maar schrijft het aan zijn Vorst, als deze hem het
vice-presidentschap van den Raad van State heeft aangeboden3). En hij voegt er bij,
dat die post aan zijn ideaal beantwoordt: ‘ik zal er al het wezenlijke van mijn
tegenwoordigen post in kunnen verrichten.’ Een aangenaam vooruitzicht voor zijn
opvolger aan Buitenlandsche Zaken! Het vice-presidentschap van den Raad zou
immers, naar het zeggen van den koning, hem het gemiste Raadpensionarisschap
vergoeden, en was de Raadpensionaris niet van ouds minister van buitenlandsche
zaken van de Republiek geweest?
Gijsbert Karel had aan een krachtig koning boven

1) V, 156.
2) V, 444, vgl. 103 en 147.
3) 30 Jan. 1814 (V, 274).
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zich niet te veel gehad, dit is zeker. Maar omgekeerd: hij was de eerste man van
Nederland toen Willem I verscheen, en het landsbelang vorderde dringend, en in
ieders oog, hem in de regeering te houden. En in het ministerie opgenomen, kon hij,
om zijn antecedenten, er niet anders dan het hoofd van zijn. Doch bijna van den
aanvang af werden ministers benoemd en ontslagen buiten hem om; wetsontwerpen
van het hoogste belang ingediend buiten hem om! Willem I wilde geen eersten
minister dan zichzelf, dit bleek zoo te zeggen na drie weken. De mindere goden
bemerkten het spoedig genoeg, en Gijsbert Karel's invloed daalde dienovereenkomstig.
Het was hem alras een pijnlijke zekerheid, dat Falck en van Nagell meer geraadpleegd
werden dan hij zelf.
Deze twee personen zijn, door van der Duyn, bepaaldelijk aangewezen, den koning
van Gijsbert Karel te hebben vervreemd1). Och, dit deed Gijsbert Karel onvermijdelijk
zelf. Al neme men de beschuldiging van van der Duyn dus niet te zwaar op, het is
zeer verkeerd, er alle waarde aan te ontzeggen. Falck heeft de hooge manieren van
Gijsbert Karel blijkbaar slecht kunnen verdragen, en had voor de kleine zijden van
diens karakter een scherp oog2). Zijn crediet was het hoogst tijdens de diepste ongenade
van den ander. In Februari 1817 roemt Falck in het ‘innig en onbeperkt vertrouwen’
van Willem I; ‘ik ben in te velerlei dingen van aanbelang gebruikt om ooit onder
deze regeering het slachtoffer te kunnen zijn van iets anders dan van eigen
onvoorzichtigheden of van nalatigheid in mijne plichtsbetrachting’3). Ieder weet, dat
Falck korte jaren daarna slachtoffer was, maar van heel iets anders. Ook de toon,
waarop hij zich in denzelfden brief uitlaat over de aanstaande ‘overplanting’ van
Gijsbert Karel in de Eerste Kamer, doet hooren dat hij hem die toen van harte gunde.
Daartegenover staat, dat Falck

1) Notice biographique, 101.
2) G.K. over Falck: V, 44-45, 70, 94, 105; over van Nagell: 68-69, 80.
3) Brieven, bl. 227.
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steeds een oog en een woord heeft gehad voor de hooge kwaliteiten van den man1),
en hem na zijn dood herdacht heeft in uitdrukkingen die hemzelven eeren2). Dat Falck
rees toen de ander daalde, was noodwendigheid; behoeft niet aan macchiavelistische
practijken te worden toegeschreven. Wat van Nagell betreft, hij beschuldigde Gijsbert
Karel, niet zonder grond, van hinderlijke inmenging in de zaken van diens vroeger
departement3).
Een premier, in wien de koning metterdaad geen premier erkent, heeft geen
houdbare positie, en moet heengaan. De eerste maanden van 1814 brachten eigenlijk
die zekerheid reeds; zij heeft Gijsbert Karel een zwaren knak gegeven. Maar hij wilde
nog aanzien, nog afwachten; het vertrouwen kon wellicht terugkeeren; de aanvraag
om ontslag van Mei 1814 bleef, op den datum na geheel gereed, bij zijn papieren
liggen. Hij voelde den plicht aan zijn vaderland en koning zoo zwaar; mocht hij
heengaan? Hij zag dat de vorst alles alleen wilde beschikken, maar hij zag ook dat
Willem I ‘er niet toe gewassen was’4). Na zijn besluit van Mei 1814 om aan te blijven,
roept hij in goed vertrouwen Falck er bij en betoogt, ‘dat het den Prins zeer nadeelig
zou geweest zijn, indien hij zijnen post nedergelegd had’5).
Het moest er evenwel toe komen. Het is uitgebroken om een zaak die Gijsbert Karel
boven andere aan het hart ging: den vrijen handel.
Het nieuwe rijk moest zijn belastingstelsel hebben. Zou ook daarbij, als in de
administratie, de geest van het Keizerrijk nawerken?

1) Brieven, 238.
2) Brieven, 348.
3) Zie een voorbeeld in Castlereagh's correspondence XI, 262, waarmede te vergelijken is Br.
en Ged. van G.K., VI, 377. ‘M. de Nagell’, schrijft Chad aan Castlereagh, ‘did not conceal
from me that the pretensions of M. de Hogendorp to the part of Prime Minister and Leader
of the Lower House rendered him extremely obnoxious to all his colleagues.’
4) V, 66.
5) V, 103.
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De opstand van 1813 was begonnen met het verbranden van douanehuisjes, en de
regeering van den opstand had niets haastiger gedaan, dan de zee vrij te verklaren,
de droits réunis en de tabaksregie in te trekken. En nu keerde men tot gelijksoortigen
dwang terug.
De heffing aan den oorsprong, door Appelius voor zijn indirecte belastingen
voorgesteld, was uitgewerkt op een voor handel en nijverheid uiterst vexatoire wijze.
De oude heffing der convooien en licenten, in 1813 aanstonds weder ingevoerd, bleef
bestaan, en wel onder afzonderlijke directie; daarnaast zou een nieuw leger
ambtenaren, onder een anderen directeur-generaal, toezicht houden op den in-, uiten doorvoer der voorwerpen van indirecte belasting. De buitenlandsche handel werd
dus, zonder noodzaak, aan een dubbel toezicht, met al de belemmering die daaruit
voortkomen moest, onderworpen. Maar dit was niet alles; buitendien zou een
beschermend tarief van in- en uitgaande rechten worden ingevoerd, om de middelen
te vinden die de jonge staat voor defensie en schulddelging behoefde, ook om de
Belgische industrie tot ontwikkeling te brengen. Willem I was thans overtuigd
protectionist; wij moesten, liet hij zich uit, geen natie van kruiers blijven, maar met
onze fabrieken tegen Engeland dingen1). Een levensvraag voor Nederland; een vraag,
waaromtrent tusschen koning en minister geen verschil mocht bestaan.
Hogendorp nu was overtuigd vrijhandelaar, nog sterker dan de koning protectionist
was. De staathuishoudkunde was steeds Gijsbert Karel's lievelingsstudie geweest,
en zoo er iets geschikt was hem het onhoudbare van zijn positie onder het oog te
brengen, was het de omstandigheid, dat tot invoering van het beschermend stelsel
besloten was volmaakt buiten hem om. Van hem werd nu verwacht, dat hij de wetten
door den Raad van State en de Tweede Kamer zou sleepen.
Hij nam zich het tegendeel voor, en schreef een uitgebreid advies over de zaak in
haar ganschen omvang,

1) V, 146.
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dat tot grondslag strekken moest voor al wat hij op de ingediende en nog te verwachten
wetsontwerpen zou te zeggen hebben. Het handelde over nationale schuld vereeniging
met België, financiën, algemeene welvaart en publieken geest. Onder dagteekening
van 17 April 1816 werd het den koning toegezonden; tegelijk werd het ter perse
gelegd en in het fransch vertaald, ter uitdeeling aan de staatsraden en kamerleden1).
Het kan bij ons niet opkomen, op den inhoud van het advies in bijzonderheden in
te gaan. Het geheele leerstuk van den vrijen handel, en zijn toepassing op het
Nederland van 1816, zou daarbij moeten worden opgehaald. Men zou blind moeten
zijn, om niet te erkennen, dat een wetgeving in het belang der opkomende nijverheid
in 1816 op goede gronden kon worden verdedigd. Het was geen halsmisdaad, het
nieuwe Nederland te willen verheffen tot een fabrieksland. Het is echter mogelijk,
dit denkbeeld uit te werken in zeer onpractische en nadeelige wetten, en evenzeer is
het mogelijk, het onpractische en nadeelige dier wetten te doen gevoelen in een
meesterlijk betoog. Weinigen zullen betwijfelen, dat de wetten van 1816 inderdaad
de hier gegeven qualificatie verdienen; een paar jaar na de invoering waren zij niet
meer te handhaven. Men late de vraag van protectionisme of vrijhandel dan in haar
geheel, maar erkenne, dat het plicht was van een helderziend staatsman, tegen deze
wetgeving op te komen.
De koning liet zich het stuk voorlezen en deed verzoeken, het ‘nog niet’ uit te
deelen. Gijsbert Karel wachtte daarop eenige weken, en deelde toen uit. Aanstonds
stuitte hem de koning door bij een brief te eischen dat Gijsbert Karel zijn uitdeeling
opgaf, indien hij prijs stelde op de voortduring van zijn vice-presidentschap van den
Raad van State2). Als motief werd opgegeven niet het verschil

1) Met eenige bevreemding leest men Br. en Ged, VI, 341, dat de hoofdstukken II en V daar
thans gepubliceerd worden, om ze algemeen toegankelijk te maken. Men durft niet
veronderstellen, dat de hooggeachte uitgever den druk van 1831, en dien door Thorbecke,
voorbij ziet.
2) VI, 362.
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inzake den vrijen handel, maar de toon tegen de Zuidelijken, die in het laatste
hoofdstuk inderdaad zeer hardhandig werden bejegend. Om het niet den schijn te
doen hebben alsof hij aan de Zuidelijken werd opgeofferd, vroeg Hogendorp nog
niet onmiddellijk zijn ontslag. Hij deed het ruim twee maanden later, en wierp het
uitsluitend op zijn gezondheid (27 Augustus 1816).
Het jammerlijk tooneel van wederzijdsche onoprechtheid werd nog geruimen tijd
voortgezet. De koning wilde zich niet naar Hogendorp schikken, maar hij wilde hem
ook niet in de oppositie hebben. Hij zweeg zoolang mogelijk, en antwoordde eindelijk
mondeling met het verzoek, dat Gijsbert Karel zijn aanvraag nog zes maanden in
beraad zou houden. Deze sprak nu van zes weken. Zijn oude vriendin, de Prinses
Moeder, had nog getracht hem van zijn voornemen terug te brengen. ‘Le Roi y
perdroit trop,’ schreef zij hem1). In dezelfde dagen moet het bezoek van van der Duyn
gevallen zijn, waarvan deze in zijn aanteekeningen gewaagt; hij had van den koning
in opdracht, een laatste poging te doen om Hogendorp van besluit te doen veranderen.
‘L'homme ferme et décidé persista en disant, dans son langage un peu sentencieux:
“Le voile est déchiré et l'illusion détruite”’2). Den 27sten October 1816 eindelijk, terwijl
de koning in Brussel was, schreef Gijsbert Karel hem een brief in zulke dringende
bewoordingen dat langer uitstel onmogelijk werd. Den 7den November werd het
ontslag in zeer vleiende uitdrukkingen verleend, alleen gegrond, gelijk het was
aangevraagd, op verzwakte gezondheid. Gijsbert Karel behield den titel en rang van
Minister van Staat, terwijl de koning zich voorbehield hem, voor zoover zijn
gezondheid zou toelaten, bij gewichtige gelegenheden in den kabinetsraad of in den
Raad van State te roepen, en hem een pensioen verleende van tienduizend gulden.
Het venijn kwam achteraan: bij brief betuigde de koning hem zijn vertrouwen, dat
een benoeming in de Eerste Kamer

1) VI, 371.
2) Notice biogr., 104.
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hem niet onaangenaam zou zijn1). Onmiddellijk antwoordde Hogendorp, dat hij die
verheffing niet aannam2).
De bedoeling was duidelijk, het schandaal der breuk onder rozen te bedekken.
Kort na het ontslag kwam het graaflijk diploma af; het bleek dat de koning hem het
jaar 1813 in het wapen had geschreven, gedekt met de koninklijke kroon3). Een heftige
aanval van podagra verhinderde Gijsbert Karel in den winter van 1816-'17 naar
Brussel te gaan om de vergadering der Tweede Kamer bij te wonen; en van de
aanteekeningen op de begrooting van 1817, die hij zorg droeg onder de leden te doen
circuleeren, droeg de koning niet voor October van dat jaar kennis4). Nog scheen dus
de goede schijn voor het publiek te kunnen worden bewaard, en bij besluit van 30
Juni 1817 werd Gijsbert Karel, niettegenstaand zijn tweemaal herhaalde pertinente
weigering, van September 1815 en November 1816, in de Eerste Kamer op stal gezet.
Juist waren de Staten van Holland te Haarlem vergaderd; zij ontvingen aanschrijving,
in Hogendorps opengevallen plaats een ander lid in de Tweede Kamer te kiezen. Hij
had nog maar juist den tijd, aan den gouverneur van Tets te schrijven dat zijn plaats
niet openviel, want dat hij voor de Eerste Kamer bedankte. ‘Ik zit in de Tweede
Kamer tot in 1819 volgens de Grondwet, en mijn regt daarop kan door niets verkracht
worden. Indien er de minste twijfeling hieromtrent konde ontstaan, zoo verzoek ik
mij zulks te melden, opdat ik mij in persoon naar Haarlem begeve en bij de Staten
gehoord worde’5). Zijn zoon Willem moest ijlings met dit briefje op weg6). De Staten
deden geen verkiezing, en hij bleef lid.
Intusschen waren de wetten, waartegen Hogendorp zijn advies gericht had, in de
Tweede Kamer doorgegaan,

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

VI, 369.
VI, 370.
V, 156; VI, 304.
V, 151.
VI, 405.
V, 171.
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juist op den tijd dat zijn verzoek om ontslag hangende, en zijn gezondheid inderdaad
zeer geschokt was. Hij had zich in dien tijd van ministerieele werkzaamheden
onthouden, en was ook niet in de Tweede Kamer verschenen. Tegen het tarief hadden
zich nog in de dertig leden verklaard, meer dan Hogendorp verwacht had1). De zaak
was door de regeering als een proefneming voorgesteld; hij gaf dus de hoop niet op,
bij mislukking der proef zijn stelsel ingang te doen vinden. Wat hem ook medeviel,
was de deelneming die zijn ontslag opwekte bij de oude Hollanders. ‘Uw openlijk
aftreden zal het signaal worden, dat de Hollandsche partij geen hoop meer heeft’,
schreef Kemper den dag vóór het besluit van 7 November2). ‘Si le décret avait été
signé le 17 de ce mois il aurait fait époque’, schreef Lampsins toen het er was3). ‘La
médiocrité ne fera pas que l'époque de Novembre 1813 disparaisse de l'histoire’,
schreef Hugo van Zuylen van Nyevelt uit zijn post te Madrid; ‘la postérité vous
érigera la statue, devant laquelle aujourd'hui trop de monde aurait à rougir’4). En het
geval wilde dat tegelijk met zijn ontslag, van der Palm's Gedenkschrift verscheen.
Nog was Gijsbert Karel geen gebroken man; hij gunde zich slechts een oogenblik
rust, om daarna op het open veld te verschijnen, ‘frais et alerte’5).

IX.
Kamerlid (1817-1825).
Van zijn werkzaamheid als kamerlid heeft Gijsbert Karel een monument nagelaten
in de ‘Bijdragen tot de Huishouding van Staat.’ Trachten wij het punt te vinden,

1)
2)
3)
4)
5)

V, 151.
VI, 375.
VI, 376.
VI, 378.
Aan van Kinsbergen, 29 Nov. 1816 (V1, 379).
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van waar uit dit werk door ons moet worden beoordeeld.
Trachten wij; - want het is zoo gemakkelijk niet. Bij eerste, oppervlakkige lezing
volgt onvermijdelijk ontgoocheling. De voor kamerreden geheel verouderde vorm,
de onbesnoeide breedheid, stooten af. Gijsbert Karel redigeerde zijn ‘adviezen’ nog,
zooals hij het in de Staten van Holland van vóór 1795 had geleerd: stukken op rustige
lectuur berekend, bestemd om door een aantal stadsregeeringen te worden
‘overgenomen’. De Belgen spraken over het geheel al heel anders in de Kamer; in
het Noorden, vóór 1848, maar een heel enkele. Nemen wij daarbij nog zijn stijve
vormen van optreden in het publiek in aanmerking, zijn ‘air de vouloir endoctriner
sans cesse’, zijn ‘débit lent et sentencieux’1), dan kunnen wij nagaan hoezeer hij de
kamer dikwijls zal hebben vermoeid. En dan, hij werd in zijn kamerwerk niet gedragen
door de sympathie van een ijverig belangstellend publiek, dat hem zou hebben kunnen
doen gevoelen wanneer hij het wit getroffen had en wanneer niet. Hoe groot zijn
populariteit dan ook geweest was in het land, de vrijmoedigheid van zijn openbaar
optreden tegen den koning (want niemand nam de ministers in aanmerking), ontstemde
en ontstelde. De vereeniging met België had al dadelijk dit jammerlijk gevolg, dat
de juiste maatstaf ter beoordeeling van het zeggen en doen zijner beste
vertegenwoordigers bij het Noordnederlandsch publiek zoek raakte. Waar aanstonds
in het Zuiden een zoo heftig verzet gepleegd, een zoo hooge toon tegen de regeering
was aangeslagen, kwam het medegaan met de Belgen, in wat dan ook, den
gemiddelden Noordnederlander als verraad aan koning en Holland voor. En in een
aantal zaken sprak Gijsbert Karel met de Belgen; zoo in alles, wat het financieel
wanbeheer en het verijdelen van het parlementair toezicht op het gebruik van 's lands
financiën betrof. Omgekeerd was niemand sterker tegen de Belgen ingegaan dan hij;
het hoofdstuk ‘publieke geest’ uit zijn groot advies van April 1816 had

1) Van der Duyn bij Grovestins, 99, 104.
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zijn zuidelijke medeleden diep gegriefd, zoowel liberalen als clericalen. Hij had tegen
beide partijen gelijkelijk getoornd; tegen de bisschoppen en tegen wie hij ‘de
theoristen’ noemde, en aan beide had hij Franschgezindheid verweten: Broglie, had
hij te kennen gegeven, hing aan de Bourbons, de liberale clubs in de Belgische steden
aan de liberale moederclub te Parijs. En zoodra kwamen de vrije zee en het belang
van Hollands handel niet in het spel, of hij verscheen in de eerste rij om de hoop der
jonge Belgische industrie den bodem in te slaan. Wat hem van de Belgen verwijderd
hield, was juist wat hen alleen vereenigde; hun anti-hollandschheid en hun
nijverheidsbelangen. Trad hij tegen hen op, hij vond ze allen tegen zich, en het oude
Holland rekende hem in zulk geval zijn optreden niet als buitengemeene verdienste
aan: men had het niet anders verwacht. Ging hij met de Belgen mee, dan verguisde
men hem in het Noorden. Zoo moeilijk was toen de positie van elk waarlijk
onafhankelijk man.
Men kan dan ook niet zeggen, dat Gijsbert Karel in de jaren van 1817 tot 1825
door de kracht van zijn oppositie de geschiedenis van het land beheerscht heeft. Verre
van dien; hij was niet eenmaal oppositieleider, om de goede reden dat er geen
oppositie in modernen zin bestond. Evenmin een regeeringspartij. Er bestond een
koning met een buitengemeene vasthoudenheid maar van bekrompen inzicht,
werkende aan een taak die zich haast niet moeilijker denken laat, in het vaste
vertrouwen dat hij, en hij alleen, ze kon en zou vervullen. ‘Voor hem was de natie
het levenlooze voorwerp, waarop hij datgene beproefde, wat naar zijne oprechte
overtuiging voor haar het nuttigst was’1). De koning, en hij alleen, is dan ook het
middelpunt, tot het onvermijdelijk oogenblik waarop zich vormde wat sterker was
dan hij: de Unie tusschen katholieken en liberalen, met andere woorden, de Belgische
natie.
Voor België is het tijdvak van 1815 tot 1830 van het

1) De Beaufort, Geschiedkundige Opstellen II, 160.
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hoogste gewicht geweest. Men heeft daar alle reden, de jaren der vereeniging niet
alleen zonder bitterheid, maar met groote erkentelijkheid te gedenken. België was
in 1814 voor een nationaal bestaan nog niet rijp. Een wederopstanding van het
hertogdom Brabant, het graafschap Vlaanderen, het bisdom Luik, behoorde tot de
onmogelijkheden; en waarlijk niet alleen uit een oogpunt van Europeesch belang.
Inderdaad, die oude lichamen waren gestorven, en zijn, behalve door enkele
achterblijvers, toen niet wezenlijk meer bejammerd; weinig méér dan de soevereiniteit
van Holland, of van Stad en Lande in het Noorden. Het volk hing aan Onze Lieve
Vrouw en de processiën, niet langer aan de voorrechten van de vier steden van
Brabant, of van het vrije van Brugge1). Maar een volk, geschikt voor een zelfstandig
staatkundig bestaan in het Europa der negentiende eeuw, waren de Belgen nog kwalijk
geworden. Anders dan op de onderworpen Duitschers of Hollanders, had op hen het
napoleontisch absolutisme gereageerd. Zij waren er gedeeltelijk sterk door
aangetrokken, ja schier opgezogen; voor het grootere deel waren zij er de gedweeë,
niet in hun gemoed gewonnen, maar door al te zwaren druk ontmoedigde en
ontzenuwde onderdanen van geworden. Wat zij eerst aan woede hadden opgekropt,
scheen in de hopelooze bewegingen van 1798 en '99 te zijn uitgeraasd. Het jaar 1814
met zijn val van Napoleon beduidde, voor achterlijk, plattelandsch België een
verlichting, een feit uit de materieele orde van zaken. Voor industrieel, progressief
België, dat de Fransche markt verloor, beduidde het haast een nederlaag.

1) Kenmerkend is de eenstemmige beslissing der Belgische leden in de grondwetcommissie
van 1815, dat de bestaande departementen behouden moeten blijven en alleen, zooveel
doenlijk, oude namen zullen erlangen (notulen-van Maanen, blzz. 58 en 72). Raepsaet was
de eenige die het anders gewenscht had, maar hij zweeg omdat er niets aan te doen was
(Raepsaet VI, 99). Het was een Noordnederlander, van Lynden van Hoevelaken, die de door
de Belgen voorgestelde benamingen: provincie Antwerpen, en provincie Maastricht (gewezen
departementen der Beide Nethen, en der Nedermaas) ‘ongevoeglijk en nieuw’ vond; hij
proponeerde voor het eene Oppergelderland; - de koning besliste voor Limburg (van Maanen,
bl. 265).
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Van nationale opstanding geen spoor. Doch nu voor het eerst in de
volksvertegenwoordiging tijdens Willem I, kreeg België als geheel stem in een raad
waarin die stem wat gold. Voor de Spaansche en Oostenrijksche landsheeren waren
de Zuidnederlandsche gewesten een verwijderd aanhangsel hunner monarchie geweest;
met hun plaatsvervanger te Brussel hadden de Staten van Brabant of die van
Vlaanderen gehandeld, niet het land als geheel. En wat hadden, in de
vertegenwoordigende lichamen van het Fransche Keizerrijk, de afgevaardigden van
de Dyle en van de Ourthe beteekend? Zij hadden er in een verloren hoek gezeten.
Tegen Holland evenwel over gesteld, kon België zich als natie voelen, had het zich
al van ouds als natie gevoeld, bij de beweging der malcontenten in 1579, bij den
onwil om zich te laten bevrijden door Frederik Hendrik, bij de ergernis waarmede
de Hollandsche garnizoenen verduurd, bij het hoezee waarmede zij in 1781 naar huis
gezonden waren. Thans, en in de beschamende positie van een ‘accroissement de
territoire,’ met Holland vereenigd, waartegen het zijn aangroeiende kracht bij den
dag meer bestand voelde, moest België eindigen met een natie te worden. Mij dunkt,
dit was onontkoombaar. De staatkunde van Willem I heeft alleen het proces verhaast.
Zijn politiek om de twee elementen, waarin de Belgische samenleving zoo bizonder
scherp verdeeld was, tegen elkander uit te spelen, had geen toekomst. Er moest een
oogenblik komen, waarop liberalen en clericalen te zamen hem in de kaart zagen.
Doch niet alleen tegen Holland teekende zich het Belgisch karakter af. Ook tegen
Frankrijk, en hier was de scheidingslijn zelfs van veel ouder datum. De Sporenslag
had eenmaal aan Frankrijks drang naar den Rijn een waarschuwend teeken gesteld.
De graaf van Egmond was eenmaal België's nationale held geweest, om St. Quintijn
en Grevelingen. Evenmin als de inval van de Staatsche, werd die van de Fransche
troepen in 1635 geduld. En werd na den vrede van Munster de verdediging der
Belgische grens tegen Frankrijk als een eerste plicht van vereenigd Europa beschouwd,
zij hield daarom nog niet onmid-

Onze Eeuw. Jaargang 3

217
dellijk op een nationale zaak te zijn. Doch gaandeweg verslapte het antagonisme der
beide volken, naarmate het belang der coalities niet langer het Zuidnederlandsch
volksbesef, bij dat verweer de bewegende kracht werd. Wat onderscheid maakte het
voor het volk, of het door Fransche legers, of door die der coalitie werd geringeloord
en vertrapt? Het land was tot Europa's kampplaats vernederd. En toen in de achttiende
eeuw de nieuwere beschaving er eenigermate doordrong, kwam zij als invoerartikel
uit Frankrijk. Reeds vóór de Fransche omwenteling maakte het beschaafde Brussel
den indruk een succursaal te zijn van beschaafd Parijs. Als de Engelsche diplomaat
Harris, op weg naar de Republiek, zich in 1784 te Brussel ophoudt, hoort hij daar
met instemming gewagen van een kans, die men hebben zou om door Keizer Jozef
geruild te worden tegen Lotharingen en den Elzas. Zij geven hier nog meer, schrijft
hij, om vrede met Frankrijk dan om opening van de Schelde. Een inlijving bij
Frankrijk volgde na eenige jaren, en werkte op de onderscheiden lagen der bevolking
verschillend, gelijk wij zagen. Thans, onder de regeering der Bourbons, kon het
officieele Frankrijk slechts één der beide partijen in België aantrekken. In 1830, toen
Frankrijk weer onder de driekleur stond, was ditzelfde het geval, slechts was het nu
de andere partij in België die tot Frankrijk overhelde. Doch zij had te luisteren naar
het Belgisch volksinstinct, te luisteren naar de clericale partij met welke zij in unie
was gegaan, te luisteren niet het minst naar de mogendheden. Dat het Belgische volk
toen tusschen de vele klippen die er lagen nog juist heeft weten door te zeilen, bewijst
dat het recht had op zelfstandigheid. Wat is er toen in Holland op het muitrenrot
gesmaald; in waarheid is door de besten van clericalen en liberalen evenzeer toen
een groot voorbeeld gesteld van politiek verstand en vaderlandsliefde. De Belgen,
toen het eenmaal tot een scheiding komen moest, hebben in 1830 en vervolgens hun
zaak vrij wat beter begrepen dan wij de onze.
Verbloemen wij het ons niet: wij zijn, onder Willem I, aan een laagtepunt van
Hollands historie. Op de hoopvolle
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Novembermaand van 1813 was weinig verheffends gevolgd. Het Holland der traditie
had de stormen niet overleefd, maar een nieuw wilde nog niet opbloeien. Intusschen
leefde men in een wereld van schijn. Het jaar dat de eenige Hollandsche volksplanting
die ter wereld bestond aan den ouden mededinger van over de Noordzee had zien
overdragen (onvrijwillig weliswaar, maar toch zonder dat iemand er een traan om
liet), dat eigen jaar droeg ons, ten opzichte van België, een taak op ver boven onze
krachten. Met al hun krijgsgeluk en veldheerschap, en met de hulp van Hendrik IV
en Richelieu daarbij, was het Maurits en Frederik Hendrik niet gegeven geweest,
meer dan een strook van enkele uren breedte van de katholieke Nederlanden af te
scheuren, en, tot versterkt bruggehoofd aan gene zijde der rivieren ingericht, voor
de Republiek te bewaren. En de generaliteitslanden waren langen tijd niets gebleven
dan een militaire grens; de bevolking was, toen de opstand van 1813 plaats had, nog
amper met die der oude geunieerde provinciën tot één natie samengegroeid. Nu kreeg
een volk met zóó weinig aantrekkingskracht als het Hollandsche - al zijn activiteit
was, in de dagen van zijn bloei, te water gelaten; waren zelfs de paar landprovinciën
die men had een Pieter de la Court niet reeds te veel? - nu kreeg dit eenzelvig,
ingeschrompeld volk, zoo singulier geworden dat zijn schrijftaal in Vlaamsch-België
nauwelijks werd begrepen, van Europa de opdracht, zich het gansche Zuiden, dat in
bevolking sterker was, dat in geloof, zeden en herinneringen verschilde, te
assimileeren, zoo het tenminste niet verkoos er in onder te gaan. Niet alleen dat men
aan die reuzentaak niet voldeed, men maakte zich van haar omvang eenvoudig geen
begrip. De koning was ‘braaf en liberaal’ (in den zin van Falck); men was zelf ‘braaf
en liberaal’, de Zuiderbroeders waren het ongetwijfeld ook ten deele, en voor zoover
zij het nog niet waren, zouden zij het wel moeten worden in de school van braafheid
en liberaliteit, die men voor hen openzette, en wier inrichting men borgde bij de
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Een libera-
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liteit die een sterke voorkeur had voor de middelen van het despotisme, en een
braafheid die veel trekken van schijnheiligheid vertoonde. Het Holland in een woord,
van Tollens, Siegenbeek en van der Palm, de ‘aloude zetel van godsdienst en
burgerdeugd, van vrijheid en volksgeluk’1), waar de troon van den koning ‘op deugd
gegrondvest’1) was, waar ‘het bestuur geen blinddoek behoefde’1), - het zag al slecht
genoeg - en waar de aansprekers thuis hoorden, de goudsche pijpen en de natte voeten.
De verdienste nu van Gijsbert Karel - om op hem terug te komen - is geweest, dat
hij in deze wereld van eenvormige opgeblazenheid en van eentonigen klinkklank,
een eigen karakter vertoont en een eigen geluid doet hooren.
Gemeenlijk, zoo wij naar karakter vragen, worden wij voor dezen tijd op Bilderdijk
en zijn school gewezen. En zeker, bij den grooten zonderling, bij da Costa, bij Groen,
woelt het dieper dan bij Gijsbert Karel, die het niet verhelpen kan, dat hij zijn voedsel
heeft getrokken uit de achttiende eeuw. Zijn eigen zonen, in Leiden Bilderdijk's
scholieren geworden, voelen den scheidsmuur, en hun en den vader is die
vervreemding vaak een pijnigend leed2). Da Costa's ‘Bezwaren tegen den Geest der
Eeuw’ vormen een dagteekening in onze geschiedenis, in nog gansch anderen en
dieper zin dan de ‘Bijdragen’ van van Hogendorp. Maar ons, voor zoover wij niet
tot de jongeren van Groen en da Costa behooren, staat Gijsbert Karel nader. Zijn
uitnemende verdienste, in dien valen, declamatorischen tijd, is zijn zin voor de reëele,
staatkundige belangen van zijn volk. Zijn werk is eerlijk, is persoonlijk, is echt. Hij
heeft in het kamerlidmaatschap het mandaat gezien, om te waken voor de rechten
van het Nederlandsche volk, hij heeft die rechten voorgestaan in een tijd dat de
regeering ze miskende en de natie ze vergat. Hij heeft, schier alleen, onder de
algemeene onverschilligheid der tijd-

1)
1)
1)
2)

Van der Palm op het Costerfeest.
Van der Palm op het Costerfeest.
Van der Palm op het Costerfeest.
De Brieven en Gedenkschriften deelen weinig van dit persoonlijke mede. Ik heb het oog op
de gegevens, door Dr. Byvanck verwerkt in zijn Jeugd van Isaäc da Costa (b.v. I, 243; II,
247).
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genooten, aan het nageslacht een voorbeeld gesteld van parlementaire
plichtsbetrachting. Wel mocht hij, toen hij eindelijk van het publieke leven afscheid
nam, roemen, dat hij gewerkt had zoolang het dag was. ‘Ik heb het talent, dat mij
verleend was, niet begraven’1).
Nauwelijks was zijn gezondheid weder voldoende hersteld, en de aanslag tot
‘overplanting’ in de Eerste Kamer verijdeld, of Gijsbert Karel begaf zich in 1817 op
reis door de Zuidelijke gewesten, om deze beter te leeren kennen. Zou men niet
meenen dat menig Hollander zich in die dagen opgewekt moest hebben gevoeld tot
een bezoek aan het Vlaamsche land? Maar neen, dergelijk buurbezoek behoorde,
van de jaarlijksche verhuizing voor eenige maanden van een paar dozijn
bureau-ambtenaren naar Brussel afgezien, tot de groote zeldzaamheden. Voegen wij
er bij, dat de Belgen van hun kant zich nog veel minder lieten zien in het Noorden.
Gijsbert Karel leefde op, toen hij, verlost van het bureauwerk, dat hem zoo eindeloos
verveeld had, als eigen meester rondzien mocht om zijn denkbeelden aan de
werkelijkheid te toetsen. ‘Tout rayonnant’ kwam hij den minister van Maanen (de
regeering bevond zich toen ook in het Zuiden) te Brussel een bezoek brengen2). De
storm had zich nu wat gelegd in België: het waren de rustige dagen van de
eedsaflegging ‘in den geest van Monseigneur de Méan.’ De Broglie was uitgeweken;
de bekende ruwe wijze, waarop het tegen hem gewezen vonnis ten uitvoer werd
gelegd, werd door Gijsbert Karel streng

1) Bijdragen. Slot van het ‘Algemeen Overzigt’.
2) Van Maanen aan Röell, 20 Aug. 1817 (in het bezit van Jhr. Mr J. Röell te 's-Gravenhage).
‘Onze collega’, voegt van Maanen er bij, ‘heeft dit land in veel evidentie doorgereisd, en
overal de autoriteiten ontvangen.’ Uit den ganschen brief spreekt heimelijke afgunst. Gijsbert
Karel teekent omtrent hetzelfde bezoek op: ‘Van Maanen zeide tot mij met veel hartelijkheid
[vgl. Raepsaet VI, 41, over van Maanen's tartufferie]: “je weet dat wij ministers maar
commiesen zijn.” De Thiennes zeide evenzoo: “il y a une défiance générale, la réserve est à
l'ordre du jour”. Die beiden zijn met al hun ongenoegen evenwel in hunne posten gebleven,
en gaan dagelijks voort met slangen te slikken’ (V, 173).
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afgekeurd1). Van zijn kant wilde hij nu ook tot de bevrediging medewerken, en liet
bij de publicatie van zijn advies van April 1816 in het eerste deel der ‘Bijdragen’,
het hoofdstuk over den publieken geest weg. Hoogst kenmerkend en getuigend voor
de zelfstandigheid van den man is weer de langzame, maar bestendige verheldering
van zijn oordeel over de Belgische aangelegenheden. Wij merkten vroeger een
dergelijke ontwikkeling in zijn denkbeelden ten aanzien der herschepping van den
Nederlandschen staat op: hoe hij, van de ontwerpen zijner jeugd, stap voor stap tot
de schets van 1812 gekomen is. Zoo begon hij nu ook, met bij de verwerping der
grondwet door de notabelen ten heftigste tegen de Belgen partij te kiezen. ‘Voer de
grondwet niet in’, ried hij in een oogenblik van hartstocht den koning, ‘dan voor die
provinciën waar de meerderheid voor de aanneming geweest is; ten slotte zullen alle
U nederig om de invoering vragen’2). In zijn advies van April 1816 vaart hij nog
heftig uit tegen de ‘dweeperij’; moet uit dit advies tot een practijk geconcludeerd
worden, het kan er geen zijn dan van bepaalde vijandschap tegen het clericalisme.
Ook is hij aanvankelijk niet vrij van protestantsche onoprechtheid ten aanzien der
nieuwe katholieke onderdanen: als de door hem voorgestelde artikelen tot bizondere
garantie voor den protestantschen zoowel als voor den katholieken godsdienst in de
commissie geen meerderheid hebben gevonden, troost hij zich met de gedachte dat
het zoo misschien maar beter is, ‘omdat wij anders met de Hervorming te bevestigen
ook het Katholicismus zouden bevestigd hebben. Nu is er beter kans dat de
Roomschen Protestantsch worden’3). Hoeveel hooger staat reeds het volgend oordeel,
na de rondreis van 1817 uitgesproken. Het betreft de onderscheiden lagere scholen,
die in België worden opgericht: die van de geestelijkheid, die van de regeering, en
de vrije leekenscholen. Gijsbert Karel gevoelt, dat regeering, zonder eenigermate
haar

1) V, 167.
2) VI, 168.
3) V, 119.
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eigen ideaal op te geven, haar mededingers moet laten begaan; dat de vrije en
vreedzame ontwikkeling der onderscheiden levensbeginsels nevens elkander een
grooter triumf over de onverdraagzaamheid der uiterste clericale partij beteekent,
dan ooit met staatsdwang zal worden bereikt. Ik schrijf de geheele plaats uit; zij is
overmerkwaardig:
‘Er komen dus drieërlei scholen op, om het volk te onderwijzen, ja op te voeden,
dat is zedelijk te vormen. Deze scholen hebben een onderlingen naijver, daar zij
gedeeltelijk de geboorte aan verschuldigd zijn, en die gaande blijft. In eene van de
drie soorten komt slegts de geestelijkheid te voorschijn, en uit schaamte zal zij het
daar niet te grof maken. Hoe veel verschilt dit van den ouden eisch, dat alle opvoeding
en onderwijs der jeugd, altoos in het openbaar, aan de geestelijkheid behoort
opgedragen te zijn! Zulk eene stelling heb ik nog hooren voorstaan in de Commissie
tot herziening der Grondwet door den heer Raepsaet1), die egter niet heeft kunnen
beletten, dat het anders beslist geworden is in de Grondwet, en nu anders ingevoerd
wordt door de praktijk. Ik prijs ongemeen de Regeering, dat zij de vromen en de
philosophen beide laat begaan, terwijl zij haren eigen weg wandelt. Alle dwang, alle
vervolging zoude hier het doel missen....’2).
In later jaren heeft hij, uit dit beginsel voortredeneerende, het woeden tegen de
kleine seminariën en de oprichting van het collegium philosophicum streng
veroordeeld3). Hij stond er zoo goed als alleen mede, in Holland.
Tegelijk met Gijsbert Karel, reisde ook de koning in het Zuiden. Gijsbert Karel
ontweek hem4); een audiëntie in den Haag, na de thuiskomst (October 1817) was
hoogst pijnlijk. ‘Hij liet de deuren open en gaf mij geen stoel, tot merkelijke
verwondering van de antichambre’5). Gijsbert Karel wilde van zijn reiservaringen
ophalen en begon on-

1)
2)
3)
4)
5)

Notulen-van Maanen, blz. 153; Raepsaet VI, 141.
V, 169.
VI, 280, 441; vgl. VII, 85.
V, 171.
V, 172; vgl. V, 166.
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gemerkt al weder adviezen te geven, dan de koning deed hem voelen, ‘dat zo iets
niet meer te pas kwam’. De eenige opmerking uit den koninklijken mond luidde: ‘ik
begrijp niet, waar je de kragten gehaald hebt’. En hiermede mocht de ander afdruipen.
De Prinses Moeder bracht beide mannen nog eenmaal bijeen, in den zomer van 1818
op het Loo. Het mocht natuurlijk niet baten; dezelfde oorzaken van verwijdering
waren immers van kracht gebleven. Gijsbert Karel geeft zijn indruk van de
ondervonden bejegening in de onzachte woorden: ‘bitse valschheid’1). Daarentegen
begon de Prins van Oranje, die in alles vaders tegenbeeld wilde zijn, hem
buitengemeen te onderscheiden.
In de Kamer was Hogendorp een en al oppositie in deze jaren (1818-'19), daar de
financieele maatregelen en voorstellen der regeering de hoofdschotel waren op de
parlementaire tafel. Zij strekten deels om het financieel beheer voor de
Staten-Generaal tot een gesloten boek te maken, deels waren zij verzwaringen of
uitbreidingen van het tarief van 3 October 1816, en van de wetten op de indirecte
belastingen van dit jaar2). In 1819 stelde de regeering voor, ook van de koffie en
suiker accijns te heffen, en wel, naar het stelsel der wetten van 1816, bij den
oorsprong. De Amsterdamsche handel kwam er ten krachtigste tegen op, en
Hogendorp hield er een groote redevoering tegen. ‘Wij zullen’, zeide hij, ‘de
voorwerpen van weelde, dat is te zeggen: de gegoede gebruikers, belasten. Daartoe
kiezen wij suiker en koffij. Wij plaatsen dan de belastingen met al hare bezwaren bij
de inkomst der vreemde goederen in het rijk. Maar in het koningrijk wordt slechts
het kleinste gedeelte der inkomende goederen gesleten; al het andere ondergaat
verschillende bereidingen, en wordt weder uitgevoerd. Hier is koophandel en fabrijk,
en alles, in gevaar van verloren te gaan, en in handen onzer naburen

1) V, 175.
2) Dat de werking van het tarief van 3 October 1816 niet ten onrechte als vernietigend voor de
Amsterdamsche scheepvaart werd voorgesteld, bewijst de vermindering van het aantal
ingeloopen schepen van 1817 op 1818 met bijna 50% (Bijdragen IV, 235).
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te vallen1). Het geldt hier geene waarde van 13 of 14 maal honderdduizend gulden,
gelijk voor de potasch2), maar 80 of 100 millioenen gulden in suiker en koffij, want
dit is de waarde dier goederen, welke in één jaar wordt ingevoerd. Van dit groote
kapitaal maakt men in het koningrijk sorteringen van koffij voor alle landen, die bij
ons hunnen voorraad opdoen; men raffineert tot dat einde suiker in eene groote
menigte raffijnaderijen, over de geheele oppervlakte des koningrijks verspreid. Een
aanzienlijk gedeelte der bevolking leeft van de bereidingen.... Ondertusschen belasten
wij koffij en suiker aan den oorsprong; wij putten uit die bron nog eer zij vloeijen
kan... Dat men niet zegge, dat mijne vrees te dien aanzien zal weggenomen worden
door nieuwe redactiën dezer conceptwetten... Men zal toch de heffing bij den
oorsprong, de restitutiën, of ontlastingen, de inventarissen, de gedurige nazoekingen
niet opgeven, of men zal andere belemmeringen in de plaats van deze stellen’3).
Hoe sterk de ontevredenheid der Hollanders nu ook was; Gijsbert Karel had op
den goeden uitslag eener stemming geen hoop. De regeering wilde de wetten, en zou
gemakkelijk eenige gehoorzamen vinden, om met de Zuide-

1) Zooals met den linnenhandel b.v. reéds was geschied. ‘Wij hebben de Duitsche linnens bij
het inkomen belast, die met de Vlaamsche mede de groote markt van Amsterdam voorzagen.
Deze leverde de linnens aan de markt van Curaçao, welke die door geheel Amerika
verspreidde. Maar de inkomende regten op de Duitsche linnens hebben deze den weg naar
Hamburg doen inslaan. Daar is thans de groote markt, die te Amsterdam verdwenen is, want
men vindt er allerlei linnens, gelijk op aanzienlijke markten het geval moet zijn. Dáár voorziet
zich dan ook de koopman van Curaçao, die allerlei sorteringen moet hebben; en een brief
uit dat eiland aan een Amsterdamsch huis zegt met zoovele woorden: “Zend ons geene linnens
meer van uwe plaats, maar van Hamburg.” Dus moeten de Vlamingen hunne linnens naar
Hamburg zenden, en de zware transportkosten betalen, waartoe zij zelve aanleiding hebben
gegeven. Wij hebben, om hun toe te geven, een ongerijmd regt opgelegd en dus het kwaad
zelve voortgebragt, waarvan wij het hulpmiddel zoeken’ (Bijdragen IV, 200; vgl. de Bosch
Kemper, Staatk. Gesch. v. Ned., 545).
2) Een der andere artikelen waarop belasting gelegd werd.
3) Bijdragen IV, 200-201.
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lijken de aanneming mogelijk te maken. ‘Gaarne beken ik, dat ik voor het oogenblik
geene hoop voede, om eene enkele belasting te weren, maar mijn bedrijf is niet voor
het oogenblik....’1).
Hogendorp heeft in die zitting een grooten indruk gemaakt. Ook bij de lezing
komen wij nog onder de bekoring. Hoe klemt zijn slotwoord: ‘Edel Mogende Heeren!
De heer directeur-generaal (Appelius) heeft voorgegeven, dat het gevaarlijk zou zijn,
te zeggen, dat, zoo men door eene uitsluitende belasting op den oorsprong de
nijverheid in koophandel en fabrijken deed vlugten en verstikte, een groot gedeelte
des volks werk en bestaan zou verliezen. Ik merk aan, dat het niet gevaarlijk is, zulks
te zeggen, maar te doen’2).
De wetten werden met een kleine meerderheid aangenomen. Nauw waren zij tot
stand gekomen, of aan Hogendorp werden, bij besluit van 22 Mei 1819, titel en rang
van Minister van Staat ontnomen3).
De maand daarop trad hij af als lid der Tweede Kamer. De koning gebood van der
Duyn, die dit jaar de Staten van Holland voorzat, zijn herkiezing te verhinderen4).
Zulk een gebod lieten zich toen de gouverneurs welgevallen, en zulk een denkbeeld
had de regeering toen van de volgzaamheid der Provinciale Staten. Maar van der
Duyn weigerde5), en de Staten van Holland herkozen Hogendorp.
De ‘Geheime Aanteekeningen,’ waarmede het vijfde deel der Brieven en
Gedenkschriften wordt geopend, en en die met den opstand van 1813 aanvangen,
loopen helaas niet verder dan tot het jaar 18186). In 1822 is Gijsbert

1)
2)
3)
4)

Als voren IV, 209.
Als voren IV, 246.
Br. en Ged. VI, 407.
De Staten van Holland vergaderden om het andere jaar in den Haag onder voorzitterschap
van den gouverneur van Zuid-, en in Haarlem onder dat van den gouverneur van
Noord-Holland.
5) Zie zijn brief aan den koning in de Notice biographique, p. 22. Hij plaatst de gebeurtenis
verkeerdelijk in 1818.
6) Het laatste gedeelte werd geschreven in 1820, en behelst, al komt het geregeld verhaal niet
tot 1819 toe, toch reeds enkele herinnneringen uit dat jaar, de verhouding tot den Prins van
Oranje betreffende.
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Karel nog eenmaal begonnen dit gedenkschrift te vervolgen, maar als hij, na een
uitweiding van eenige regels over de oorzaken der onderbreking, ‘den draad weer
zal opvatten’, breekt plotseling het handschrift af1). Deze omstandigheid berooft ons
van de mededeelingen, die hijzelf omtrent de gebeurtenissen van 1819 en volgende
jaren, en omtrent de terugwerking daarvan op zijn persoon, zou hebben kunnen doen;
wij hebben alleen nog bespiegelende en andere opstellen2), correspondentie3), een
reisverhaal naar Wiesbaden4), eenige losse aanteekeningen5), en uit de jaren 1831-1834
een dagboek6) tot onze beschikking. Wat moet de trotsche man, en vurige
Oranjevriend, gevoeld hebben bij 's konings beleedigende ongenade! Wij mogen het
slechts raden; jaren daarna blijkt nog uit een toevallige omstandigheid, hoe diep de
indruk geweest is7). En of alles bijeen moest komen: ook de Prinses Moeder, die hem
in November 1816 nog den balsem van haar troost had beschikt8), scheen aan hem
te twijfelen. Wel wenschte zij hem geluk met zijn herkiezing, maar, voegde zij er
bij, omdat nu de gelegenheid voor hem open kwam, om door een ander optreden den
pijnlijken indruk van zijn vorige oppositie weg te nemen: hij had het karakter des
konings miskend, die zich niet dwingen liet9). Gijsbert Karel antwoordde, dat hij
meende koning en land dienst te hebben ge-

1) V, 180.
2) Considérations sur l'ordre social (VII, 146-197); advies in zake een prijsvraag over het verval
van den handel (VII, 13-48); aanteekeningen op het verhandelde in de Tweede Kamer sedert
hij de zittingen niet meer bijwoonde (VI, 433-455).
3) Brieven aan zijn zoon Willem (VII, 53-70); aan anderen (VII, 70-100).
4) VI, 459-504.
5) Over de school van Bilderdijk (VII, 8); over de Unie tusschen Katholieken en Liberalen (VII,
104-119); over den Prins van Oranje te Antwerpen (VII, 123); over het koloniaal beheer (VI,
513), enz.
6) VII, 197-295.
7) Incident der uitnoodiging tot de doopplechtigheid in 1828 (VII, 84).
8) Zie haar briefjes van 11, 18 en 25 Nov. 1816 (VI, 372-'73).
9) VI, 408.
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daan1). Den 17den November 1819 bracht de Prins van Oranje hem een bezoek, om
hem op dien herinneringsdag niet alleen te laten. ‘Ik behoor niet’, zeide hij, ‘tot
degenen die dat vergeten’2). De maand daarop legde hij zelfs met Gijsbert Karel een
soort van geregelde conferentie over 's lands zaken aan, over de financiën, over de
rechterlijke inrichting, beide aan de orde van den dag. Welk een verschiet opende
zich wellicht nog voor den verworpen dienaar! ‘Maar juist op dien tijd is de eed van
geheimhouding in den Raad van State (waar de Prins toen vrij druk kwam) vernieuwd
geworden, hetwelk denkelijk de draad van deze gesprekken heeft afgebroken’3).
Gijsbert Karel was dan herkozen, en het bleek spoedig dat hij door het besluit van
22 Mei niet was getemd. Nooit heeft hij beter rede gehouden dan den 24sten December
1819, bij de behandeling der eerste tienjarige begrooting. Zij is uit de ‘Bijdragen’
bekend. De regeering trachtte het geringe recht der Kamer illusoir te maken, door
op de tienjarige begrooting te voorzien in allerlei behoeften waarvoor, naar den geest
der Grondwet, de jaarlijksche bestemd was. ‘Verliezen wij het jaarlijksche budget,
dan verliezen wij alles.... Geeft den vorsten al de magt, sluit de vertegenwoordigers
des volks buiten; welhaast zult gij de gevolgen en uitkomsten zien, die eene
onbepaalde magt altijd onder de menschen te weeg brengt: zij maakt den vorst slecht,
den onderdaan laaghartig..... Onder de punten, die het ministerie niet heeft aangeraakt,
vindt men de Koninklijke gifte van zes honderd duizend gulden. In onderscheidene
sectien hebben onze harten elkander op dit onderwerp verstaan. Ik weet, dat deze
gifte voorwaardelijk is geschied, en de behoeften van den Staat misschien slechts de
storting van een gedeelte, of misschien zelfs in het geheel geene storting zullen
vorderen. Doch ik stel voor een oogenblik, dat de behoeften van den Staat eens de
storting der gansche gifte zouden noodzakelijk maken, en dan is mijne meening

1) VI, 409.
2) V, 177.
3) V, 179. Vgl, VII, 102.
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deze: wanneer door de grondwet een bepaald inkomen aan de kroon is toegewezen,
dan denkt een edelmoedig volk er niet meer aan, om ooit weer de handen aan die
som te slaan. Ik zoude U Edel Mogenden om die beweegredenen alleen de verwerping
van het budget voorstellen, en om er de uitwissching door te erlangen van dit artikel,
zoo strijdig met de eer des volks......
Terwijl ik mijne rede eindige, moet ik hier nog één woord bijvoegen, doch het is
slechts één enkel woord, omdat het mij zelven raakt. Men weet, dat ik geheel mijn
leven onveranderlijk heb doorgebragt onder de leuze van: Oranje Boven. Welnu. Ik
zal tegen deze conceptwetten stemmen, onder de leuze van: Oranje Boven!’1).
De tienjarige begrooting werd met overgroote meerderheid verworpen; in nieuwe
gedaante werd zij in Maart 1820 aangenomen, nadat een aantal posten op de
jaarlijksche begrooting waren overgebracht.
Intusschen had, op dien 24sten December 1819, kort voor de stemming, de hard
bestookte regeering een toezegging gedaan: zij verklaarde zich bereid een herziening
der geldende belastingwetten te overwegen. Onmiddellijk stond Hogendorp weder
op. ‘De directeur-generaal heeft ons gezegd, dat hij zich niet langer wil vasthouden
aan een uitsluitend beginsel; dat hij trachten wil de onderscheiden soorten van
heffingen te verbinden en te verwisselen. Ik beschouw dit besluit als den eersten stap
tot het herstel onzer geldmiddelen, en die onzer nationale welvaart. Dit vooruitzigt
is schoon, en intusschen ontwaar ik nog een ander, dat niet minder dierbaar is aan
mijn hart, namelijk: uit dit nieuwe stelsel kan eene innerlijke vereeniging geboren
tusschen de twee groote deelen van het koningrijk. En waarom zouden wij deze hoop
niet voeden, waarom niet tot dat doel al onze pogingen eenstemmig vereenigen,
waartoe nog langer van zuidelijken spreken en van noordelijken, terwijl wij één volk
zijn? (Betuiging van toestemming door een groot aantal leden). Ik zie reeds dat het
vertrouwen zich onder ons vestigt

1) Bijdragen, IV, 299 vv.
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laat ons, vereenigd, datzelfde vertrouwen betoonen aan de regeering; laat zij ons
hetzelve evenzeer op hare beurt bewijzen; dan zullen wij hier, in den boezem der
volksvertegenwoordiging, de grondvesten leggen van eene betere toekomst1).’
Hogendorp was dus niet onverzoenlijk. De regeering, over de opbrengst der nieuwe
belastingen diep teleurgesteld, won heimelijk het advies in van Gogel, den financier
der Bataafsche Republiek, die sedert de omwenteling van 1813 buiten alle ambt
geleefd had. Onder voorzitterschap van Röell werd een staatscommissie benoemd,
die inderdaad tot taak had de door Gogel op te geven denkbeelden te overwegen2).
Gogel keurde de koffie- en suikerbelasting, die nagenoeg niets opbracht en den handel
verwoestte, hooglijk af3), en verwierp het gansche systeem van heffing aan den
oorsprong. ‘Ontwijfelbaar is het dat de tegenwoordige inrichting de slechtste en
meest nadeelige voor de algemeene welvaart is, welke men uitvinden kon. Wat is
nu het geval?’ schrijft hij. ‘Honderd lasten vrije goederen in een schip geladen, met
twee ellendige ankertjes wijn, worden door de eindelooze bepalingen en formaliteiten,
in hunne vaart belemmerd en opgehouden, - de geheele schipperij wordt aan bezwaren
onderworpen, in kosten gesleept, - aan vertragingen en verzuimen onderhevig gemaakt
welke elk afzonderlijk genoegzaam zijn om schippers en kooplieden van den handel
met Nederland af te schrikken. Zij die dergelijke instellingen voorstellen of
verdedigen, verstaan zekerlijk niets van het beloop en den gang des handels, - want
dat men den handel in Nederland slechts als eene niet noemenswaardige beuzeling
zoude beschouwen, wil ik nog niet gelooven....Wanneer men in de schrifturen onzer
vroegere bestuurders, waaronder toch ook vele bekwame, beroemde Staatsmannen
waren, nagaat, met hoeveel zorg en deelneming de kleinste veranderingen welke

1) Bijdragen IV, 304.
2) Zie de ‘Memoriën en Correspondentiën’ uit het jaar 1820, uitgegeven in 1844 door Gogel's
zoon.
3) Mem. en Corr. 58.
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men voornam, wierden onderzocht, beproefd, gewikt en gewogen, en men vergelijkt
hunne handelwijze met die welke de Napoleontische regeering heeft gekenmerkt,
dan vindt men, helaas! dat men de oude Hollandsche voorzichtigheid terzijde gesteld
heeft, en sedert den val van dezen man, zijn anticommercieele geest vrij algemeen
in de nieuwere Europeaansche Staatsmannen gevaren is, en dat de nieuwe
Nederlandsche wetten, welke den handel belasten, als uitwerkselen van dien geest
moeten worden beschouwd. In vroeger dagen wierd meer gehuiverd om één enkel
artikel met één half ten honderd te bezwaren, dan thans om er honderd door zware
rechten uit te sluiten, of geheel van de lijst der inkomende goederen door te schrappen.
Voorheen was oud Nederland de stapel en marktplaats van de geheele wereld. Het
was het nog, ondanks alle beletselen, tot de inlijving toe. De handel was in 1807 zeer
aanzienlijk, zooals men uit de registers nagaan kan. Had men nu niet moeten
verwachten dat men door het loslaten van alle banden, bij de verandering in 1813,
den Nederlandschen handel spoedig eene groote hoogte zou hebben doen bereiken?
Immers het ware toen het oogenblik geweest, een oogenblik eenig in zijne soort
en dat in eeuwen niet terugkomt, om den ouden luister te herkrijgen. Hamburg en
Bremen hadden te veel en nog te laat geleden om gevaarlijke mededingsters te worden.
Waren toen dadelijk en in den heiligen ijver der algemeene opwekking, de noordelijke
gewesten tot eene geheele of slechts weinig beperkte vrijhaven verklaard, dan houde
ik mij verzekerd, dat eene nooit gekenden welvaart naar Nederland zoude zijn
gestroomd. De meerdere opbrengst van alle andere middelen zoude weldra het verlies
der inkomsten van de in- en uitgaande regten hebben vergoed, en de Maatschappij
van Weldadigheid zoude vermoedelijk haar aanzijn niet verkregen hebben’1).
Hoe kreeg Hogendorp, met zijn ‘de zee is open’ van November 1813, de kroon
op het hoofd! Hoe zoude hij

1) Mem. en Corr. 56, 57, 63.
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later zich op dat advies beroepen hebben, ware het in 1820, in stede van in 1844,
publiek gemaakt. Lang niet in alles volgde de regeering Gogel's inzichten; wèl stelde
zij, ter vervanging van sommige door hem afgekeurde indirecte belastingen, er drie
anderen voor: personeel, gemaal en geslacht.
Hogendorp was te Parijs, toen deze ontwerpen de Staten-Generaal bereikten.
Onmiddellijk schoot hij toe, en hielp ze aannemen (Juni 1821). Een schaduwzijde
was, dat het geschieden moest met 55 tegen 51 stemmen; Noord tegen Zuid. Dadelijk
bij het bericht der indiening had hij den koning een brief van instemming geschreven1),
en te Brussel aangekomen werd hij ten paleize ontboden en een paar dagen later ook
aan de koninklijke tafel genoodigd. Het was een intermezzo, meer niet. Dit bleek bij
de afscheidsaudiëntie, toen Gijsbert Karel, na de aanneming der wetten, zijn
oorspronkelijk reisplan vervolgde en naar Wiesbaden vertrok. ‘De ontvangst’, schrijft
zijn zoon Willem die hem vergezelde, ‘was vrij koel en kort; een groote twee uur
wachtens, door de menigte personen, leden van de Eerste Kamer, Staatsraden enz.
die rang boven mijn vader hebben en vóór hem ingelaten zijn. Waartoe deze terugkeer
van mijn Vader gediend heeft, na al de avanies en onaangenaamheden, die hem nu
vier vijf jaren, èn hem èn de zijnen zijn aangedaan? Een diné aan het Hof, waarbij
men pralen wilde met zijne toestemming tot de nieuwe projectwetten, maakte toch
wel niets goed’2). Intusschen had voor den jongen criticus de kortstondige toenadering
toch nog een gevolg: de plaats van referendaris tweede klasse bij den Raad van State,
daar hij al geruimen tijd vruchteloos naar dong3), werd hem kort daarop gegeven4).
Gijsbert Karel had groote gedachten van dien oudsten zoon; hij had hem een
koninklijke loopbaan bestemd, zeide

1)
2)
3)
4)

VI, 422.
VI, 424.
VI, 428.
Byvanck, Jeugd van Isaäc da Costa, I, 204.

Onze Eeuw. Jaargang 3

232
hij eens aan prof. Tydeman1). Toen Willem van Hogendorp's positie moeilijk werd
bij den Raad, door uitblijven van door hem en zijn vader rechtmatig geoordeelde
bevordering, ging hij later naar Indië als secretaris van du Bus. Gijsbert Karel wou
niets voor hem vragen. ‘Ik laat de schande van vleiers2) boven hem te stellen aan
degenen die haar op zich nemen’3).
De koning had naar een beter middel omgezien, om zijn tekorten te dekken, dit
was al. Zijn manieren van regeering waren niet in het geringste veranderd. Acht
kamerheeren, die in de Eerste Kamer tegen de wetten gestemd hadden, ontvingen
bevel, niet meer aan het hof te verschijnen. België beantwoordde dit blijk van
ongenade met de verkiezing van de Celles en de Stassart.
De maatregelen, om de Staten-Generaal van het toezicht op de financiën uit te
sluiten, gingen onverminderd haren gang, ja liepen uit op de instelling van het
Amortisatie-Syndicaat, treuriger gedachtenisse. Dat Hogendorp er tegen was,
behoeven wij het te verzekeren4)? Dat hij het tarief van 1822 afstemde, als een
bespotting der ten vorigen jare opgewekte hoop5)? Dat bijna geen voorstel der
regeering meer zijn stem mocht verwerven? Dat hij was tegen de Handelmaatschappij6)
en tegen het Collegium Philosophicum7)? En de verwerping der tienjarige begrooting
in 1819 bleef de eenige belangrijke beslissing waartoe Hollanders en Belgen
eendrachtig samenwerkten. Hogendorp kwam alleen te staan in de vergadering, hij
was er machteloos8). Zijn gezondheid werd weer gedurig slechter, als in de laatste
jaren van zijn ministerie; hij verkneep zich. Het moest een einde nemen.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Byvanck I, 245.
Er staat een oubolliger woord.
Aan van Assen, 2 Juli 1828 (VII, 82).
Bijdragen VII, 77 vv.; IX, 143 vv.; vgl. Br. en Ged. VI, 435.
Bijdragen VI, 368; vgl. Br. en Ged. VI, 453. - Oordeel van Gogel: Mem. en Corr., 316 vv.
Bijdragen X, 275; Br. en Ged. VI, 446.
Br. en Ged. VI, 440.
Br. en Ged. VI, 384.
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Het zou al in 1824 een einde hebben genomen, als hij er toe had kunnen komen, van
den koning ontslag te vragen. De koning had dit zoo ingevoerd voor de leden der
Tweede Kamer; Gijsbert Karel betwistte de wettigheid daarvan1). Hij zat dus zijn tijd
uit, maar liet zich in 1825 niet weder inkiezen.
Hij schreef toen zijn mismoedig slotwoord op de ‘Bijdragen’: ‘Hetgeen ik verwacht,
wanneer ik zeg, dat mijne voorgedragen beginselen met den tijd en door de
vorderingen der beschaving zullen aangenomen worden, is geene kleine verandering,
maar veeleer een nieuw gebouw.... Daartoe moeten de Koning en de Staten-Generaal
het eens worden op andere beginselen. Hoezeer ik nu de mogelijkheid van zulk eene
verandering inzie...., zoo begrijp ik niettemin, dat er bij mijne gevorderde levensjaren
geen kans is, dat ik het gelukkig tijdstip beleven zal....’2).
Aan zijn zoon Willem: ‘Wij geven onze regten, het eene voor, het andere na,
zoetsappig over.... Ik kwel er tegenwoordig mijn geest niet veel mede’3).
En toch, dit is de echte Hogendorp niet. Hij kwelde er zijn geest wèl mede.
‘Misschien’, schrijft hij wat later voor zichzelf, ‘misschien, dacht ik, herstelt zich
mijne gezondheid, en vergader ik eenige krachten tegen den tijd waarop een nieuwe
werkzaamheid kan gevorderd worden. Op een verkeerd bestuur kan een groote
verwarring volgen, en in die verwarring, in de verlegenheid daaruit geboren, kan
men goeden raad zoeken bij den ouderdom en de ondervinding, kan men wederom
redding verwachten van die zijde, vanwaar zij eenmaal opgedaagd is geweest’4).
Nog ongebroken!

1)
2)
3)
4)

VI, 425.
Bijdragen I, 25.
18 Mei 1825 (VII, 55).
VI, 384.
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X.
Gijsbert Karel in 1830.
En toen de groote verwarring kwam?
Hij heeft gereed gestaan, maar men heeft de redding niet bij hem gezocht. Nooit
is hij zóó alleen gebleven, als bij de groote crisis in 1830.
Er heeft, in die jaren van zijn afzondering tusschen 1825 en 1830, nog een groote
ontwikkeling in zijn denkbeelden plaats gehad, een ontwikkeling, die het
Nederlandsche publiek niet had meegemaakt, en daardoor begreep het hem niet, toen
hij uit zijn hoek trad op de volle markt.
Hogendorp heeft in dien tusschentijd zijn staatkundige leerstellingen herzien. Hij
is liberaal geworden, de eerste waarachtige liberaal in Noord-Nederland. In 1815
had het woord ook al dienst gedaan, maar toen bedoelde men er, gelijk wij zagen,
heel wat anders mede.
De ondervinding van zijn eigen ministerieleven en kamerlidmaatschap, en het
nadenken over wat hij in Europa zag gebeuren, hebben hem vóór 1830 bekeerd tot
de twee groote hervormingen waarmede bij ons de liberale periode ingeleid is: de
ministerieele verantwoordelijkheid, en de directe verkiezingen.
Nog in het jaar 1823 was hij van andere gedachten geweest. Hij had toen, tot
voorlichting van het publiek, een uitvoerige commentaar op de grondwet geschreven,
die het achtste deel zijner Bijdragen nagenoeg geheel vult. Daar blijkt op meer dan
eene plaats1) dat hij in de ministerieele verantwoordelijkheid nog slechts de
verantwoordelijkheid voor den strafrechter ziet, evenals hij bij de discussiën in de
commissie van 1815 had gedaan2). Ook

1) Bijdr. VII, 336, 409.
2) De Coninck en Holvoet wilden toen een artikel opnemen, dat het beginsel der
onschendbaarheid des konings, en van de verantwoordelijkheid der ministers uitsprak.
‘Hogendorp: wil de commissie ons de Engelsche principes komen opdringen? die verlamming
van het koninklijk gezag zal ik steeds bestrijden; alzoo zouden de ministers niet ministers
zijn van den koning maar van de Staten-Generaal. Dit strijdt tegen onze beginselen en zeden’
(Notulen-van Maanen, blz. 50).
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verdedigt hij daar nog de trapsgewijze verkiezing1); Thorbecke deed dit nog in 18392).
Daarentegen vindt de benoeming der leden van de Eerste Kamer door den koning
bij hem geen genade meer3). Zeven jaar later roept hij luide: om ministerieele
verantwoordelijkheid en regelrechte verkiezingen4), en daarbij begrijpt hij blijkbaar
de ministerieele verantwoordelijkheid, gelijk die in den laatsten tijd door de Belgen
begeerd was. Ook verlangt hij dan die gewichtige hervorming zonder welke het
parlementair stelsel onvolkomen blijft: de ontbindbaarheid der Tweede Kamer5).
Wij bezitten uit die zeven jaren geen staatkundige opstellen van hem; alleen
brieven. Wij kunnen dus niet, als voor het tijdperk 1795-1812, stap voor stap zijn
vooruitgang medemaken; wel ontmoeten wij hoogst belangrijke mijlpalen. De ergernis
over het gebruik, dat van de koninklijke macht gemaakt werd, de botheid eener
vergadering van Staten-Generaal, die niet onmiddellijk door de belanghebbenden
gekozen was, hebben hem gebracht op de liberale lijn van inkrimping der
staatsbemoeiing en beter wapening der maatschappij tegen de regeering. Wij voelen
het uit perioden als deze: ‘Ik heb de hand aan de zaken van financiën gehouden
zoolang ik er iets aan doen kon; maar toen de Staten-Generaal zooveel hadden
overgegeven dat zij niets meer konden stuiten, en toen zij niet eens rekenschap wilden
vragen6), zoo heb ik geen kans meer gezien om iets uit te rigten. Nu loopt de wagen
bergaf...’7). - ‘De groote misgreep in de behandeling van de zaak der wetboeken is
naar mijn oordeel, dat het ontwerp geen publiciteit heeft gehad. Door publiciteit
zouden de denkbeelden tot rijpheid

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

Bijdr. VII, 338.
Aanteekening op de Grondwet, 1e druk, 107-109.
Bijdr. VIII, 340.
Br. en Ged. VII, 91, 138, 217; en zijne brochures uit het najaar van 1830.
‘De Ontwikkeling’, blz. 134.
Toespeling op de verwerping van Hogendorp's voorstel, om een onderzoek in te stellen naar
de handelingen van het amortisatie-syndicaat (verworpen met 62 stemmen tegen 23; Bijdragen
IX, 140 vv.)
7) Aan H.J. Swarth, 1 Juni 1825 (VII, 71).
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gekomen zijn....’1). - ‘Onder al wat bedorven is en dagelijks meer bederft, behoort
ook de nationale vertegenwoordiging. De beste zaken worden slecht door een slecht
gebruik...’2). - ‘De groote vorderingen van de schilderkunst verheugen mij ongemeen.
Deze liefhebberij is geheel nationaal, deze kracht is ingeboren, de ontwikkeling
derzelve is vrijwillig. Hieruit besluit ik, dat er nog een nationale energie overgebleven
is, en dat de natie geen dood werktuig worden zal’3). - ‘Het zedelijk doel dat gij mist
is naar mijn gevoelen niet te bereiken door een regeering. De regeering moet zorgen
voor de onafhankelijkheid van buiten, voor de veiligheid van binnen, zoodat elk zijn
vrijheid geniete. Ik wil niet aan den leiband loopen van de regeering in het zedelijke,
in kunsten en wetenschappen, in de godsdienst, in al wat nuttig is voor de
maatschappij, in al wat goed en edel is. Ik neem het zeer kwalijk aan de regeering
wanneer zij zich daarmede bemoeit. Zij doet het, en wij worden een volk van
onmondigen en kinderen’4). - ‘Alle de inwerkingen van de Regeering hebben op den
duur hetzelfde einde, namelijk, dat de zaken wederom vallen in den natuurlijken
loop. Maar inmiddels worden er zware verliezen geleden door de afwijking van
hetgeen zoo natuurlijk en gemakkelijk had kunnen gaan buiten alle tusschenkomst
van het Bestuur’5). - ‘Uit de (kerkelijke) reglementen is mij al lang gebleken, dat de
Regeering veel te veel gezag uitoefent over onze gemeente. Dit is zeker strijdig met
de Grondwet, en daarop behoorde gewaakt te worden door de Staten-Generaal.... Dit
zal dan ook wel met den tijd geschieden, wanneer het kind een man geworden zal
zijn. Onder het tegenwoordig onnoozel geslacht hoort men nog zeggen, dat alle
grondwetten kwaad zijn, omdat zij den Vorst

1)
2)
3)
4)
5)

Aan zijn zoon Willem, 1 Nov. 1820 (VII, 53).
Aan denzelfde, 29 Nov. 1824 (VII, 54).
Aan denzelfde, 29 Nov. 1824 (VII, 55).
Aan denzelfde, 23 Aug. 1827 (VII, 64).
Aan H.J. Swarth, 9 Juni 1826 (VII, 73).
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beletten het goede te doen, waartoe hij genegen zoude zijn’1). - ‘Ik heb den moed
verloren om iets nuttigs voor dit geslacht uit te geven. Mijne tegenwoordige
aanteekeningen bewaar ik voor een volgend geslacht, en mijne kinderen mogen
dezelve na mijnen dood uitgeven’2). - ‘Zullen wij het uitsluitend regt van onderwijs
aan de Regeering geven, die er heden een goed, met den tijd een kwaad gebruik van
maken kan? Wij hebben een goede erfenis van onze voorvaderen bekomen, en moeten
dezelve gaaf behouden voor volgende geslachten’3).
Altijd weer die hoop: de volgende geslachten zullen het zien! Volgde hij niet met
ingespannen belangstelling den loop der dingen daar buiten, met name in Engeland,
en was ook daar niet een nationale herleving begonnen, een ontwikkeling van alle
betrekkingen in den geest der vrijheid?
Van het oogenblik af, dat hij als jonkman Pitt had mogen bewonderen, had hij
veel naar Engeland gezien, en telkens wijst hij op de staatkundige beschaving van
het Engelsche volk als op een voorbeeld voor het Nederlandsche. Welk een vreugde
was het hem, toen daarginds de vrijhandelsbegrippen bleken door te dringen4).
Ook op Frankrijk had hij gespannen het oog; hij verwacht er een tweede revolutie,
maar niet met de oude buitensporigheden5). Voor gansch Europa nadert er een crisis,
schrijft hij in 1829; ‘de strijd tusschen de twee groote partijen, liberalen en
absolutisten, kan den wonderlijksten keer nemen’6). Hij verwacht er van ‘de vestiging
van constitutionele regeringen, niet alleen op het papier, maar ook in de praktijk’7).

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

Aan zijn zoon Dirk, 8 Febr. 1828 (VII, 80).
Aan H.J. Swarth, 19 Juli 1827 (VII, 77).
Aan van Wickevoort Crommelin, 10 Aug. 1828 (VII, 85).
Zie het register op de ‘Bijdragen’ in voce Engeland, en vgl. Br. en Ged. VII, 35-42 en 72-76.
Aan zijn zoon Willem, 26 April 1827 (VII, 63).
Aan H.J. Swarth, 18 Sept. 1829 (VII, 88).
Aan P. Hofstede, 24 Sept. 1829 (VII, 89). - Hoe opmerkelijk is ook zijn oordeel over de
toekomst van Duitschland: VI, 299; vgl. V, 497.
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De constitutie van het papier te doen overgaan in de practijk; haar, zooals Thorbecke
het later uitdrukken zou, van een vorm tot een kracht te maken; dit was ook voor ons
het dringend noodige. Liberalen en absolutisten: die tegenstelling zou hij in 1812,
of nog in 1815, niet hebben aanvaard. Maar zij bestond; de partijen groepeerden zich.
Voor Gijsbert Karel was de keus beslist, hij stond aan de zijde der liberalen. Kon
door Holland, kon door het huis van Oranje de keus òf ontweken, òf in anderen zin
gedaan worden dan door hem?
Er was een jong-Holland, dat niet aan zijn zijde stond. Een jong-Holland, waaraan
het nageslacht de hoogste verplichting heeft; dat den ban der loevesteinsch-patriotsche
overlevering op het gebied der geschiedenis van het vaderland heeft gebroken, en
ons daarmee een rijk stuk verleden heeft teruggeschonken; dat de matheid en platheid
van het geestelijk leven uit het eerste vierendeel onzer negentiende eeuw heeft
verfrischt en verheven, dat de zwoele lucht heeft doen trillen van een echt en sterk
geluid. Maar offeren wij niet, offeren wij nooit aan de ziekelijke, al te verbreide zucht
om ons over te geven aan wat meesleept omdat het vurig, aan wat aantrekt omdat
het schoon is, aan wat medegevoel wekt omdat het verguisd en belasterd wordt door
hoog en laag gemeen, - zoo wij niet, in volle eerlijkheid, instemmen mogen ook met
onze rede. Vrage, onder wiens teeken wij thans staan (niet één, maar op één na alle
partijen): van Hogendorp, die ons leerde trouw te eischen, en zelf trouw te blijven
aan de bezworen wet (hoe gebrekkig die eerste schepping dan ook moge geweest
zijn), of van da Costa, met zijn: de vorst is aan den eed, op de grondwet gedaan, niet
gebonden? Voor vorst gaat onvermijdelijk ieder stellen wat hij wil; kent men één
die noodlottige vrijheid toe, met welk recht zal men haar ooit, aan wien ook,
betwisten? Met het goddelijk recht? ‘Het is zeer vermetel in den mensch, de goddelijke
wegen zoo bepaaldelijk uit te leggen’1). Wacht uw tijd maar af, of

1) Gijsbert Karel over de school van Bilderdijk (VII, 8).
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gij niet met denzelfden mond, die het goddelijk recht des vorsten proclameerde, het
goddelijk recht van den opstand zult moeten verkondigen. Op onzen bodem blijft
1581 de steen, waarover gij struikelt. De rechtsstaat der liberalen blijft, voor nog
ongetelde tijden, de eenig mogelijke; iedere partij op hare beurt was tot nog toe
genoodzaakt om, kwam zij aan het roer, zich van zijn normen te bedienen. Onttroont
hem, en weg valt, voor ons anderen, al ùw recht.
Maar wij dwaalden een eindweegs af van Gijsbert Karel in 1830. De catastrophe
kwam, en Noord-Nederland raakte er zijn hoofd bij kwijt. De koning wist wat hij
wilde: vasthouden tot het uiterste, met alle middelen. Alle omwegen waren hem
goed. Hij heeft zijn zaak niet opgegeven, eer de gehoorzame helft van zijn rijk er bij
dreigde ineen te zinken.
Toen was het uit, niet met zijn aanspraken alleen, maar met hem zelf en zijn stelsel.
Zooveel als Noord-Nederland van 1830 tot 1839 geleden heeft, was noodig, om het
tot de practijk van het constitutionalisme op te voeden. In dien zin kan men zeggen,
dat het gedrag van Willem I in die jaren zijn land tot zegen is gedijd.
Thans, bij de ‘groote verwarring’ die hij voorzien had, staat nog eenmaal Gijsbert
Karel op in volle lengte. Met alles komt de regeering, door de starheid van 's konings
‘arrière-pensée’ verlamd, te laat. Als het Zuiden nog slechts herstel van grieven
vraagt, zwijgt de regeering. Als het Zuiden scheiding vraagt onder één hoofd, zegt
de regeering herstel van grieven toe. Als de scheiding reeds een feit geworden is,
zegt de regeering haar te zullen overwegen. Als prins Frederik Brussel is uitgedreven
en geheel België den koning als vervallen beschouwt, schijnt de regeering te willen
besluiten tot de scheiding onder één hoofd. Als de uitsluiting niet slechts van Willem
I, maar van het geheele huis van Oranje wordt beoogd, proclameert de Prins de
onafhankelijkheid van België. Altijd door is men bij den gang der revolutie een stap
ten achter. Intusschen heeft men de mogendheden bijeengeroepen, en hoopt op
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Rusland en Pruisen om een restauratie te bewerken. Als die hoop bedrogen is en de
conferentie den Belgischen staat erkent en van een koning voorziet, blijft men geheel
alleen staan in Europa, met geen andere kans op omkeer van zaken dan de eigen
inbeelding zich schept. Het heil moet komen - laatste hoop van spelers en zwakken
- van een toeval. En daarop wacht men jaren. Het dynastiek belang overweegt, dat
van Noord-Nederland wordt eerst in de tweede plaats behartigd.
Maar het volk wilde zoo. Het stijfde langen tijd de regeering. De haat tegen de
Belgen, de afgunst op het succes dat zij hadden bij de mogendheden, ook edeler
oorzaken, medegevoel met het verlaten Oranjehuis, een niet geheel
ongerechtvaardigde trots, een besef dat men beter was dan Europa geloofde, maakten
de natie blind voor haar ware belangen. Men wilde België, dat zich losgescheurd
had en waarmede men ook niet weder vereenigd wilde worden, eerst ‘getuchtigd’
zien.
In October 1830, toen het hem duidelijk was geworden dat volk en regeering op
een verkeerden weg waren, trad Gijsbert Karel naar voren. Week op week verschenen
er vlugschriften van hem, geen lang uitgesponnen vertoogen als in de ‘Bijdragen’;
echte vliegende blaadjes1). 18 October ‘de Schutterijen’: een aanmaning tot
bedaardheid, en opwekking, zich nu als afzonderlijke natie ten spoedigste te
constitueeren. - 22 October ‘de Scheiding’: zijn ideaal is de scheiding onder één
hoofd, twee grondwetten, maar bondgenootschap tusschen de beide volken. Deze
uitkomst is in het belang van België, van Holland, en van Europa. Doch het eenige
middel voor Holland, om hiertoe mede te werken, is zich als een afzonderlijk deel
te organiseeren. De rest moet men overlaten aan België, waar de partij der

1) In de Brieven en Gedenkschriften, waarin op verscheiden plaatsen materiaal gedrukt is dat
reeds voldoende toegankelijk mocht worden geoordeeld, zoude naar mijn bescheiden meening
een herdruk van de meest kenmerkende gedeelten uit deze pakkende geschriftjes niet hebben
misstaan. Zij schijnen uiterst zeldzaam geworden: de Koninklijke Bibliotheek bezit niet
eenmaal van alle een exemplaar.
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constitutioneele monarchie het schijnt te zullen winnen, en aan Europa. - 29 October
‘Het Krediet’: dit zal niet weder gevestigd worden zonder publiciteit der financiën,
en deze moet voorgeschreven in de nieuwe Grondwet. - 29 October ‘De Prins van
Oranje’: in diens erkenning van de onafhankelijkheid van België ligt de
onafhankelijkheid van Holland opgesloten. Deze te vestigen! - 3 November ‘De
Vrede’: Eerst als een gevestigde staat zal Noord-Nederland een goeden vrede kunnen
sluiten met België. ‘De Koning kan niet ligt onderhandelingen aanknoopen noch ten
einde brengen. Hij heeft zijn regt op de regering over België nooit opgegeven, en de
Belgen zullen nooit anders in onderhandeling treden, dan als eene onafhankelijke
natie... Dat de Koning met de openbare magt van het koningrijk den opstand niet
heeft kunnen dempen is zoo klaar als de dag... Evenwel kan de oorlog niet eeuwig
duren’. Programma voor de eerstvolgende maanden: in November de Grondwet te
herzien; ministerieele verantwoordelijkheid (gewaarborgd door het contreseing),
regelrechte verkiezingen, en financieele publiciteit. ‘Thans worden wij dagelijks
meer agioteurs en zwendelaars, thans speculeeren wij hoe langer hoe meer op publieke
fondsen, waarvan wij den aard niet kennen en van welke wij achter een dikken sluijer
niet kunnen gewaar worden of zij ons vertrouwen verdienen. Noch de nijverheid,
noch de goede zeden kunnen het uithouden tegen de verleidingen der speelziekte’.
- 8 November ‘De Koning’: de scheiding onder één hoofd is nu niet langer mogelijk;
het belang van een bondgenootschap met België blijft onverminderd bestaan. België
is reeds veel verder dan Holland: het heeft een grondwet ontworpen waarin het alle
waarborgen geniet voor de behartiging van zijn belangen. ‘Wanneer het aan zal
komen op onderhandelingen over een bondgenootschap, zullen de Belgen gereed
staan als een gevestigde Staat’. Het berusten bij een voorloopige inrichting maakt
ons tot den zwakkere. - 15 November ‘De Natie’: zij heeft in de Belgen bloote
muitelingen gezien, die met de wapenen ten onder gebracht moesten worden. ‘Op
zijn best wilde men toegeven, dat de schei-
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ding in beraad zoude genomen worden, nadat die onderwerping volbragt was.’
Bestrijding dezer zienswijs. ‘De eerste en gevaarlijkste vijand, dien wij kunnen
aantasten, is het verval van onze geldmiddelen en de uitbreiding van het diskrediet.’
- 6 December. ‘De (ministerieele) Verantwoordelijkheid’: de werking van dit beginsel
toegelicht uit de constitutioneele practijk in Engeland, waar juist Wellington door
Lord Grey was vervangen. 13, 22, 25 December 1830; 4, 10, 17, 20, 25, 26 Januari
1831 ‘De Ontwikkeling, I-IX’: de naam geeft het karakter aan: uitwerking der te
voren gestelde beginselen. Ontwerpen van grondwetsherziening voor het Noorden,
en van bevrediging met het Zuiden. Tot besluit een aandrang tot openbaarmaking
der voorwaarden van scheiding, door den Koning aan het oordeel der conferentie
onderworpen. ‘Die voorwaarden raken het levensbeginsel der natie. Zij zijn voorwaar
geen buitenlandsche zaken, maar binnenlandsche’1).
Welk een besluit voor zijn leven zou het zijn geweest, de door hem zoo goed begrepen
en goed verdedigde verbeteringen in zijn vroeger werk nog zelf te mogen aanbrengen!
Achttien jaar vóór 1848 hadden wij dan de voornaamste hervormingen van dat jaar
in de grondwet gehad. En zoo men zijn raad ten opzichte van België hadde gevolgd,
wij zouden lang vóór den tiendaagschen veldtocht een beter vrede hebben gehad dan
dien van 1839. Het zinloos gewapend blijven ware ons gespaard geworden, in Indië
had een andere politiek kunnen zijn gevolgd dan die nu onze naaktheid heeft moeten
kleeden. Wij waren, in politieke en economische ontwikkeling, geen twintig jaar bij
de ons omringende landen ten achter geraakt....
Het mocht niet zijn; men verfoeide den ouden bediller. De jongens zongen liedjes
tegen hem op straat. Den eenigen weerklank2) vond hij bij de katholieken uit
Noord-Brabant, toen in Holland als halve verraders beschouwd. Sasse van

1) Bl. 139.
2) Van enkele individuen natuurlijk afgezien, als Delprat (VII, 125), zijn vriend Swarth, ‘een
Nederlandsche Jonkvrouwe’ (VII, 129) enz.
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Ysselt kwam hem een bezoek brengen en zeide: ‘hoe komen wij bij elkanderen? Ik
wenschte zoo gaarne den weg te weten om de katholieken en liberalen te vereenigen
tot redding van den staat’1). Het was een uitgestoken hand; voorteeken der politieke
constellatie onder Thorbecke's eerste ministerie. Maar de oude man wilde er niet
aan; hij had geen groote gedachte van de staatkundige ontwikkeling der
Noordnederlandsche katholieken2), en kon zich niet voorstellen dat zij inderdaad zóó
gezind waren. Hij hield Sasse op een afstand.
Of de miskenning hem nu dan toch geknakt had? ‘Mijn dagen’, schrijft hij aan
zijn zoon Frits, ‘glijden weg zonder werkelijk onderscheid. Mijn leven is thans een
langzaam sterven, een zachte dood.... Mijn landgenooten hebben mij den rug
toegekeerd, mijne vrienden doen meestal hetzelfde. Voor de genoegens van den geest
blijft derhalve een geruime tijd over. Ik reis den geheelen aardbol rond3) en houde
mij thans op in China, in Tartarije, waar ik belangrijke ontdekkingen maak. Van deze
onbekende gewesten zal ik met des te meer gemak overstappen tot nog minder
bekende, aan gene zijde van het graf’4).
Die ‘Considérations sur l'Ordre Social et l'agitation des Peuples’ waarop hij hier
doelt, vervolgd op een tien jaar vroeger gevlochten stramien, zijn vooral
gedenkwaardig als bewijs van zijn lust in studie: het blijkt dat hij er de Zend Avesta
en andere boeken der oudheid voor bestudeerde5). Maar het is in aanleg en uitwerking
nog gansch een geschrift uit de achttiende eeuw; ik vrees dat onze sociologen er om
zouden glimlachen. Meer valt er voor ons uit het dagboek te puren dat hij op het eind

1) VII, 209.
2) Ten gevolge van welke persoonlijke ervaringen, zie VII, 210. - Overigens was G.K. er meer
dan wie ook op uit, de billijkheid tegenover hen te betrachten; over zijn pogingen om
katholieken in den Haagsche raad te brengen in 1829, zie VII, 89.
3) Studiën voor zijn ‘Considérations sur l'ordre Social’.
4) 2 Aug. 1831 (VII, 94).
5) VII, 98.
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van 1830 aanlegde1). Zijn leven is arm aan uiterlijke voorvallen, maar hoe rijk is het
innerlijk gebleven, en hoe scherp het oordeel:
(17 November 1831). ‘Ik zag voorleden Zondag den Atlas in, om den staat der
fondsen van Zaterdag te weten.
Mijn oog viel onwillekeurig op eenige dichtregels uit van Someren. Zij behelsden,
dat wij Hollanders ons de wet niet laten voorschrijven door vreemden, veel minder
door onze buren. Dit durft een Hollander in druk uitgeven, nadat de Mogendheden
voorleden jaar door den Koning ingeroepen zijn, nadat de Mogendheden ons een
wapenstilstand hebben voorgeschreven op het oogenblik, dat wij Venlo stonden te
hernemen.... nadat in Augustus ons overwinnend leger, schier in het gezicht van
Brussel, van Fransche en Engelsche gezanten bevel ontvangen heeft om naar huis te
gaan, nadat ons door de conferentie verboden is geworden om den 25sten October
den aanval te hervatten. Niettegenstaande wij op deze wijze onder de plak van
vreemden zitten, en de geheele wereld het ziet, en alle de Hollanders het kunnen
zien, zoo treedt een Hollandsch dichter op en roemt dat wij ons de wet niet laten
voorschrijven....
....Daar is voor mij geen kans om verstaan te worden door een geslacht als dit
is....’2).
(4 Januari 1832). ‘De natie komt mij voor met gesloten oogen naar het water te
loopen en te verdrinken’3).
(17 Januari 1832). ‘Het gedrag sedert meer dan een jaar door Holland gehouden
komt niet met deszelfs blijkbaar belang overeen. De nationale vergadering der
Staten-Generaal heeft tot heden toe niet eens gedelibereerd over de scheiding en de
voorwaarden van dezelve. Zij heeft alles overgelaten aan de leiding van den Koning
alleen, en heeft ongehoorde opofferingen gedaan aan geld en volk

1) En tot in Januari 1834 bijhield. (Hij stierf den 5den Augustus van dat jaar).
2) VII, 223.
3) VII, 230.
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op de bloote mededeelingen van den minister van buitenlandsche zaken.
De natie maakt het nog erger dan hare vertegenwoordigers. In de gesprekken, in
de tijdschriften, in de gedichten verneem ik, dat men gedurige klachten over Engeland,
en schimpen en schelden op Engeland ontmoet. In het leger en op het vlootje is het
even zoo gesteld.... De geheele natie schijnt slechts op een enkel punt bedacht te zijn,
namelijk ons geschil met de Belgen. Op het behoud van onze burgerlijke vrijheid en
constitutie schijnt niemand gesteld te zijn. Op de Belgen te slaan en er zoovelen
mogelijk dood te slaan, dit is het verlangen en het eenig verlangen.
Het oogmerk van den Koning is daarbij zonder twijfel de restauratie, en het schijnt,
dat de natie mede dat oogmerk bevordert. Wij willen wederom zoo gelukkig wezen
als wij geweest zijn, toen het koningrijk der Nederlanden bestond, en de koophandel
van Holland werd in den grond geboord’1).
(13 Februari 1833). (Tegenover het onzinnig gekrijsch, bij ons aangeheven tegen
de conferentie van Londen). ‘C'est un beau spectacle que celui des cabinets qui ont
su maintenir la paix en Europe depuis la seconde chute de Napoléon, et qui paraissent
avoir trouvé dans des congrès et des conférences le moyen d'entretenir une paix
durable’2).
(5 September 1832). ‘In Friesland werd er gesproken over mijn laatste schriften.
Een verstandig en geleerd predikant, staande in Deventer of Zutphen, bragt dit
gevoelen: De graaf van Hogendorp heeft in de natie een vonk willen aanblazen, die
er niet in zit’3).
De vonk is nochtans weer aangegloeid, maar o zoo zwak. Wie onzer kent ze niet,
de oogenblikken van twijfel, of het nog wel brandt van binnen? Eeren en gedenken
wij den man, in wien het vuur nooit was gedoofd.

1) VII, 236.
2) VII, 272.
3) VII, 265.
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Aeschylus
Door Dr. H.M. van Nes.
Considered as plays, his works are absurd .... But if we forget the
characters, and think only of the poetry, we shall admit that it has never
been surpassed in energy and magnificence.
MACAULAY
‘Of de zoon van E u p h o r i o n dapperlijk streed, het Marathonische woud kan het
melden, zoowel als de langharige Meed, die het weet bij ervaring.’ Zoo stond te lezen
op het grafgesteente, door de dankbare inwoners van Gela opgericht voor den
Atheenschen dichter, die onder hen zijn tweede vaderland gevonden en den roem
van H i e r o 's schitterend hof niet weinig had verhoogd. Het woud van Marathon
fluistert ons niets meer toe, en het rijk van Meden en Perzen is reeds lang ten onder
gegaan, maar de dichter bleef leven in de daad zijner scheppingen, en wie zijn naam
uitspreekt, roept zich een heldengestalte voor den geest, van den schouder af en
opwaarts hooger dan al het volk.
A e s c h y l u s is één van die grooten onder de menschen, die op een hooger vlak
schijnen te leven dan de anderen; een, wiens woord ons beter, reiner, edeler maakt;
ons mede opheft. Hij behoort tot hen, die ons herinneren aan de profeten van Israël,
sprekend uit het licht, sprekend uit het leven, van Boven geïnspireerden. Wie hen
veroordeelt, treft alleen zichzelven; toont slechts de platvloerschheid
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van eigen geest, die niet kan ademen op de hoogte der bergen, omdat de lucht er te
ijl, te rein is.
Dat er zulken geweest zijn, kan ons evenwel niet verwonderen. De Fontenelle's,
die den Griekschen ziener ‘une manière de fou’ schelden, vinden altijd bijval in een
wereld, die in oppervlakkigheid de waarachtigheid der geestelijke goederen wegspot;
en de Grieken, die op A e s c h y l u s ' woord, dat B a c c h u s hem in den droom was
verschenen en de dichtkunst had geleerd, antwoordden met de verklaring, dat hij
slechts dichtte ‘vol van den god’, toonen, dat er in alle tijden zijn geweest, die
bedwelming en bezieling niet van elkander wisten te onderscheiden. Denken wij niet
onwillekeurig aan de aanschouwers van het Pinksterwonder, die de ware nuchterheid
der heilige geestdrift dronkenschap achtten en niet beseften, hoe zij zelven de
bedwelmden waren, gebonden door den ban der lagere wereld?
Zooveel te meer pleit het voor die oude Atheners, is het een der titels van
onvergankelijken roem voor het oude Hellas, niet alleen, dat een man als
A e s c h y l u s door dit volk kon voortgebracht worden, maar tevens, dat het volk bij
machte was om dezen zijn grooten zoon te waardeeren. Deed zich bij dezen dichter
niet het buitengewone geval voor, dat zijne stukken nog bijna een eeuw na zijn dood
werden opgevoerd? En liet ook al de nuchtere zin der Grieken zijne gebreken niet
onopgemerkt, mocht een A r i s t o p h a n e s den draak steken met 's dichters
stroef-duisteren zinsbouw en den hoogdravenden gang zijner, letterlijk zoo genoemde,
woorden-te-paard, ieder moest toestemmen, dat dit vaak ijzingwekkend verhevene
behoorde bij het onderwerp, dat dit onharmonische de harmonie was van zijn stof,
dat deze uit de gewone maat geschoten woorden en zinswendingen, opgillend als
wanklanken, de welluidendheid vormden van een toestand, die verre boven de maat
was uitgegroeid. Het klassieke volk der schoonheid, van de schoonheid juist in de
maat, zou A e s c h y l u s niet bewonderd hebben, zoo tegenover hem immer de
gedachte had kunnen opkomen, dat er maar één schrede is tusschen het verhevene
en het belachelijke. Dit is juist des dichters grootheid, dat deze
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twee bij hem duizend mijlen van elkander verwijderd zijn.
Ongetwijfeld, die verhevenheid heeft, wat haar minder aantrekkelijk maakt, ja,
wat beangstigt en afstoot. Gelijk de verhevenheid van het landschap, waarin het oog
niets ontwaart dan kale bergtoppen en ruwe blokken rots, in huiveringwekkende
wanorde dooreengesmeten, zonder eenige afwisseling van groene weiden en zilveren
wateren. Hier is niets dan verhevenheid, zoowel naar den vorm als naar den inhoud.
Hartstocht, uitgebroken of op het punt van uit te breken; een hemelstormende en alle
goden uitdagende titan; geweldige, maar vruchtelooze strijd tegen den vloek van het
lot; een koning, die meent over de goden te heerschen. Drama's, maar half episch en
half lyrisch; lange optellingen van klinkende namen, nog meer dithyrambisch dan
dramatisch, ons herinnerend aan den oorsprong van het treurspel, voldoende aan de
behoefte van 's dichters geest, die niet leven kan zonder wijde ruimte en wijden
horizon; dialogen, die ongemerkt in koorzangen overgaan.
De strenge dichter met het gefronste voorhoofd kan niet glimlachen; den
beminnelijken kant zoekt gij te vergeefs in zijn karakter. De vrouwenrollen, waarin
S o p h o c l e s zal uitmunten, zijn bij hem schaarsch, en het zijn de rechte
vrouwenrollen niet. Zijn geest is steeds in beweging; hij heeft geen tijd om
vergelijkingen te maken, gelijk de rustig-breede gang van het heldendicht ze telkens
met zich medebrengt en daardoor den lezer verpoozing bereidt. A e s c h y l u s '
vergelijkingen zijn adjectieven, zooals niemand anders ze vond; diepe en hooge
gedachten in een enkel woord. Hij vergt aanhoudende inspanning; een aandacht,
samengetrokken op het geheel van zijn stuk. Geen wijsheidspreuk of zedeles moet
gezocht worden bij den man, wiens moraal uit enkel beginselen bestaat; nog minder
leent zijn kunst zich tot woordspeling of geestigheid, die naturen als de zijne, louter
ernst, beneden zich achten. Zijn gestrenge en vaak sombere vroomheid heeft niet
geleerd om gemoedelijk te zijn; zijn hand werkt nooit met het penseel, maar altijd
met den beitel. Niet alleen zijne
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woorden, maar zijne geheele drama's zijn als uit graniet gehouwen. Terecht heeft
C r o i s e t , de kenner der Grieksche literatuurgeschiedenis, van hem gezegd, dat hij
zijne stukken zag, vóór hij ze maakte. Zijn conceptie was niet abstract, maar plastisch;
elk zijner groote tooneelen is als de groep eens beeldhouwers, zoowel voor de oogen
als voor den geest. Hier is geen denken, maar aanschouwen.
Populair kan zulk een schrijver nooit zijn, om zijn vorm zoowel als om zijn inhoud,
tenzij het volk zoo hoog sta als het oud-Helleensche. Toch zouden wij licht onbillijk
worden door te vergeten, dat de Grieken niet slechts door hun kennis van de taal,
maar ook, doordat zij de stukken zagen opvoeren, in veel gunstiger toestand
verkeerden dan wij om met den dichter mede te voelen. De maat, de muziek, de dans;
dat alles, door ons voor een groot deel gemist, hielp tot het recht verstand. Daar komt
voor onze waardeering nog bij, dat vooral bij A e s c h y l u s het onderscheid tusschen
den klassieken tijd met zijn strengen eenvoud en den modernen met zijn ingewikkelde
samengesteldheid uitkomt. Van karakterontwikkeling en ontleding is natuurlijk geen
sprake, maar ook, wat bijv. S o p h o c l e s ons nader bij brengt, het subjectieve
element, het uitstrijden van den kamp in het eigen gemoed der personen, wordt bij
A e s c h y l u s , die geen inwendigen strijd kent, ten eenen male gemist. Alles is hier
objectief; menschelijke hartstochten volbrengen de daden, maar de menschen zelf
vallen daarbij weg, volkomen beheerscht als zij worden door goddelijke machten en
krachten. Misschien is het ook daarom juist zoo goed voor onzen tijd, die zoo eenzijdig
op de subjectieve en eindige factoren let, om zijne werken te bestudeeren; de oneindige
factor dringt zich hier aan ons op met gebiedende kracht.
Zoo staat dan A e s c h y l u s voor ons, als een van zijne eigene heröen. Op hooge
cothurnen, met het tragisch masker, een reus in woord en in gedachte. Een man om
beangst voor te zijn, maar met heilzamen schrik. Een dienaar der heidensche goden,
maar een, die beter dan menig Christen ons spreekt van eeuwige dingen.
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Bijzonderheden van zijn leven zijn ons niet vele bekend. Zijn geboortejaar wordt
verschillend opgegeven, 525 of 521; in 456 stierf hij. Aanschouwde hij het levenslicht
in den Attischen demus Eleusis, vlak bij de mysteriën van den Griekschen godsdienst,
die steeds voedsel aan zijn geest zouden blijven bieden, zijne laatste levensjaren
bracht hij, gelijk wij zagen, op Sicilië door. Van zijn 25e tot zijn 35e jaar was hij
acteur en dichter tegelijk; zijn eerste overwinning behaalde hij in 485. Waarom hij
zijn vaderland verliet, is nog altijd niet genoegzaam opgehelderd. Was het uit naijver
tegen S o p h o c l e s , den zoo veel jongeren dichter, die den eerepalm hem afwon,
nadat hij niet minder dan 48 malen den triomf had behaald? Kon hij, die aristocraat
was van traditie en temperament, het niet vinden met de Atheensche democratie?
Was hij verbitterd door een aanklacht, waarin hij beschuldigd werd mysteriën te
hebben verraden, en bleef die bitterheid bestaan ondanks de vrijspraak, welke op de
aanklacht volgde? Misschien behoeven wij in het geheel niet te zoeken naar een
bijzondere aanleiding; H ï e r o ' s hof toch bevatte aantrekkelijks genoeg, en
waarschijnlijk heeft hij aan de uitnoodiging van den heerscher evenmin als
Pindarus, Simonides, Xenophanes, Bacchylides, Epicharmus
weerstand kunnen bieden. Daar was het groote veld van roem; dien zal hij er hebben
gezocht en dien heeft hij er gevonden. Omtrent het einde van zijn leven is ons niets
bekend; een latere sage deelt mede, dat hij omkwam door dat een arend een schildpad
op zijn kalen schedel liet vallen, dezen voor een steen houdend. Een zoo groot man,
meende men, kon alleen op bijzondere wijze sterven; het klinkt als een van zijne
eigene teekenen, gelijk hij ze gaarne door zijne tragische gestalten laat ontvangen.
Onze kennis van den dichter moet bovenal uit zijne gedichten worden geput.
Jammer, dat slechts zeven van de negentig stukken over zijn, en het recht verstand
van hetgeen over is ons nog meer dan eens moet ontgaan, omdat de stukken deelen
eener trilogie vormden, waarvan, behalve bij de Orestie, de beide andere deelen ons
ontbreken.
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Wij stellen ons voor achtereenvolgens deze onderscheidene tragediën te bespreken,
en vangen daartoe aan met

I.
De Perzen.
M a r a t h o n en S a l a m i s zijn de twee groote herinneringen in A e s c h y l u s '
leven. M a r a t h o n noemt hij in zijn grafschrift; de Perzen zullen steeds S a l a m i s
doen herdenken. En wij zijn blijde dit drama te bezitten, ook omdat het ons verplaatst
in den tijd zelf des dichters; ons hem niet alleen doet kennen, maar ook het volk, dat
hem droeg; ons een blik leert slaan in het hart der Hellenen, in het glorierijkste tijdperk
van hun volksbestaan, toen alles tintelde van energie en blaakte van mannelijke kracht
en de gansche natie als één geslacht van heröen vormde. Het was in 472, misschien
na den terugkeer eener expeditie in Thracïe, waaraan A e s c h y l u s had deelgenomen
onder C i m o n , met levendige herinnering dus van een veldtocht, slechts acht jaren,
nadat de beslissing was gevallen in de geweldige worsteling der volkeren, dat de
dichter het waagde zijn landgenooten hun eigen overwinning voor oogen te stellen.
Voor de tweede maal werd het stuk opgevoerd te Syracuse; handschriften, waarin
met twee andere drama's dit stuk is opgenomen, toonen, dat het in latere eeuwen tot
de meest gelezen tragediën behoorde.
Ik heb de opvoering der Perzen een waagstuk genoemd, want het Grieksche volk
stond te hoog in heiligen ernst om het tragisch tooneel te maken tot een schouwplaats
van zelfbewondering. Wij weten niet, of meer stukken, aan de tijdgeschiedenis
ontleend, zijn vertoond; maar A e s c h y l u s ' Perzen is althans het eenige patriotische
drama, ons uit de oudheid overgebleven. A e s c h y l u s ' Perzen en niet A e s c h y l u s '
Grieken; ziedaar een feit vol beteekenis. Wat stof had kunnen zijn voor een
heldendicht, vormde het onderwerp van een treurspel, terwijl door de
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verplaatsing van het tooneel naar het verre Perzië bereikt moest worden, wat anders
lag opgesloten in den grooten tijdsafstand. Bovendien, hier is geen lofzang over de
dapperheid der Grieken, al worden dan ook de woorden niet gemist, die H e l l a s '
borst doen zwellen van rechtmatigen trots; het treft den lezer geen enkelen Griekschen
naam genoemd te zien, waar aan de lijst der Perzische aanvoerders geen einde schijnt
te komen. Een klaaglied wordt aangeheven over de ramp der Perzen, welke beschouwd
wordt als godsgericht over menschelijke vermetelheid. Zoo leeren wij den geest van
het Grieksche volk kennen in zijn besten tijd; geen zelfverheffing, allerminst ijdele
opgeblazenheid, hoeveel aanleiding de loop der gebeurtenissen daartoe ook mocht
gegeven hebben, maar zedelijke waardigheid, die den overwonnen tegenstander geen
oogenblik minacht, nog minder zich zelf behaagt in leedvermaak; maar geloof aan
hoogere leiding van wijze en rechtvaardige goden. Geen verheffing van
menschenverstand of menschenkracht, maar oog voor de majesteit der zedelijke
wereldorde, gehandhaafd door de goddelijke machten.
Met zulk een levensbeschouwing wordt de tijd een stuk van de eeuwigheid; wordt
door de oppervlakte van het actueele heen gedrongen in de reëele wereld, die ten
grondslag ligt aan de wisselvallige verschijning van de dingen, welke gezien worden.
Zoo wordt de geschiedenis de openbaring van eeuwige wetten, van een eeuwigen
Wetgever, voor wien de mensch zich aanbiddend nederbuigt. Het is bovenal die
eeuwige wet, welke de dichter ons voor oogen stelt in zijn kunstwerk; zijn onderwerp,
op zich zelf om zijn geweldigheid zoo aantrekkelijk voor dezen man van reuzengeest,
wordt gekozen, omdat nergens beter die wet aanschouwd wordt, welke het oog van
zijn geloof heeft ontdekt. Ongetwijfeld valt het ook bij A e s c h y l u s moeilijk uit te
maken, wat hij aan zijn tijd te danken heeft en wat die tijd te danken heeft aan hem.
Hij stond niet te hoog boven zijne tijdgenooten, of liever dezen stonden niet te laag
beneden hem, om hem in den wedstrijd van het Dionysus-feest telkens te laten
zegevieren: maar het gaat
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toch, dunkt mij, bij een geest als den zijnen niet aan om te zeggen, gelijk gezegd is,
dat alleen de inkleeding, de verbinding der tragische actie met een godsdienstig of
zedelijk vraagstuk, zijn kracht was, terwijl hij zelf noch het vraagstuk noch zijn
oplossing vond, doch beide slechts overnam uit hetgeen aller gemeengoed was. De
tragische dichters der Grieken zijn profeten; hun woord vond weerklank, maar de
klank is van henzelven. Overigens spreekt het van zelf, dat, voor zooveel de Perzen
aangaat, de dichter onmiddellijk zeker kon wezen van de toestemming des volks,
waar hij in de nederlaag van het Oostersche rijk een blijk ziet van, een bewijs voor
de goddelijke gerechtigheid.
Niet zoo dadelijk echter blijkt het, hoe X e r x e s , de vertegenwoordiger van dit
rijk, ik zeg niet voor den Pers, maar voor den Griek, een tragische figuur kon zijn in
den zin, dien de Hellenen aan dit woord hechtten. Immers niet het ongeluk op zich
zelf maakt een mensch tragisch, maar eerst de overmaat der ramp; voorzoover in het
levenslot een billijke straf, een rechtmatig oordeel der godheid wordt gezien, is het
geen onderwerp voor de tragische kunst, die zich eerst opmaakt, als de grens der
billijkheid voor ons oog is overschreden en het recht meer dan zijn genoegdoening
heeft ontvangen. De wanverhouding tusschen schuld en lot verwekt het tragisch
medelijden, dat met de vrees, naar A r i s t o t e l e s ' bekende bepaling, het
hoofdbestanddeel van het Grieksche treurspel vormt. Van Perzisch standpunt nu is
de ongelukkige vorst zeer zeker een tragische gestalte van den eersten rang; dat de
Grieksche dichter hem als zoodanig kon teekenen, en het Grieksche volk diens werk
kon bewonderen, pleit voor beider nobelen zin, die zichzelf vrij hield van den
overmoed des zelfgevoels, welke in den overwonnen tegenstander gelaakt moest
worden.
Overigens doet A e s c h y l u s waarlijk niets om de schuld van den despoot te
verkleinen. Veeleer stelt hij X e r x e s veel te schuldig voor, daar hij geenszins let
op het verband tusschen de twee Perzische oorlogen en de historische
noodzakelijkheid, waarin zich D a r i u s ' opvolger be-
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vond om de door dezen kwalijk begonnen taak tot een zoo mogelijk goed einde te
brengen. D a r i u s moest bij hem vrij uitgaan, en van Marathon moest bijna geheel
gezwegen worden, om de ramp, welke het Aziatische rijk getroffen had, zoo breed
mogelijk te kunnen uitmeten, en in haar plotselingen overval des te zwaarder te doen
neerkomen. De dichter had het daardoor in zijn macht om het zedelijk verband
tusschen schuld en lijden ten duidelijkste te doen uitkomen, doch dit doel kon hij
alleen bereiken door het geschiedkundig verband niet alleen te vergeten, maar zelfs
te verkrachten. In andere opzichten echter is der geschiedenis veel meer recht gedaan
dan door H e r o d o t u s ; de ooggetuige van en medestrijder in den slag van S a l a m i s
heeft zich vrij gehouden van die schromelijke overdrijving, waaraan de ‘vader der
historie’ met zijne fabelachtige getallen zich heeft schuldig gemaakt. Laat
H e r o d o t u s niet landleger en vloot der Perzen behalve den tros uit meer dan vijf
millioen strijders bestaan, zoodat B e l o c h spottend kan uitroepen, dat dan de
voorhoede reeds bij de Thermopylen heeft moeten zijn, terwijl de achterhoede zich
nog in Sardes bevond?
Het is misschien goed om in het kort den loop der gebeurtenissen te vermelden. De
Perzische oorlog was van het grootste belang voor de geheele geschiedenis, omdat
er door beslist werd, of het Westen zou worden verzwolgen door het monster van
het Oostersche wereldrijk, dan wel of dat Westen weerstand zou bieden aan den
machtigen vijand om op zijn beurt later over dat Oosten te heerschen; m.a.w., of de
beschaving dan wel het barbarisme de zegepraal zou behalen.
Na de onderwerping der oproerige Aziatische Grieken besloot D a r i u s ook het
moederland voor zich te doen bukken, doch zijn eerste leger onder M a r d o n i u s
in 493 bereikte Griekenland niet eens, en het tweede onder D a t i s en A r t a p h e r n e s
leed in 490 tegen M i l t i a d e s de smadelijke nederlaag van Marathon. Het spreekt
van zelf, dat Perzië zou trachten deze schande uit te wisschen en
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zich voornam geduchte wraak te oefenen. Gemakkelijk viel dit echter niet. Immers,
door de uitgestrektheid van het rijk waren jaren van voorbereiding noodig voor
iederen grooten oorlog; een omstandigheid, die den tegenstander gelegenheid bood
zich beter toe te rusten tot den krijg, welke, gelijk de scherpe blik van
T h e m i s t o c l e s duidelijk zag, onvermijdelijk vroeger of later zou moeten worden
gevoerd. Aan hem is het te danken, dat Athene een zeemogendheid werd van den
eersten rang, hetgeen haar zoo goed te stade zou komen, zoowel tegenover Perzië's
overmacht als om de leiding te verkrijgen in het Helleensche statenverband. De vijand
van over de zee eischte allereerst voorziening in den dreigenden nood; tegenover de
geweldige macht, welke hij zou samentrekken, kon geen strijd te land baten; alleen
op het beperkt terrein van een zeegevecht zou het mogelijk zijn zich met hem te
meten met eenige kans op goeden uitslag. Nadat Athene's minderheid ter zee tegenover
A e g i n a was gebleken, wist T h e m i s t o c l e s de meerderheid der burgers voor
zijn vlootplan te winnen; en den tegenstand van Aristides, den rechtvaardige, die in
de nieuwe staatkunde een ongewenschte uitbreiding van het democratisch element
vreesde, omdat de bemanning der vloot voornamelijk uit den minderen stand zou
bestaan, door het schervengericht te breken. Alras bleek het, dat T h e m i s t o c l e s
juist had gezien; X e r x e s , die ondertusschen D a r i u s was opgevolgd, was slechts
opgehouden door een opstand in Egypte om het plan der wraak te volvoeren. Zijn
reusachtig leger, geworven uit zes-en-veertig natiën, die elke haar eigen wapen en
haar eigen kleedij droegen, en dat wellicht honderd duizend strijders telde, stak in
de lente van 480 op twee schipbruggen den Hellespont over, terwijl een uit 1207
schepen bestaande vloot tegelijkertijd langs de kust voer. In den aanvang moest
X e r x e s wel denken aan hetgeen men in den laatsten tijd een militaire wandeling
heeft genoemd; een Grieksch leger, van tienduizend zwaar gewapenden, naar Tempe
gezonden om den voortdringenden vijand tegen te houden, verliet zijne stellingen
vóór slag werd geleverd, zoodat Thessalië
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geheel in de macht der Perzen viel. De eerste ernstige tegenstand werd geboden bij
den pas, die den toegang tot Hellas vormde, maar hier zou dan ook Sparta's koning
L e o n i d a s door zijn sterven onsterfelijken roem behalen. Het verraad kon niet
ongedaan worden gemaakt door het offer der dapperheid; toen de vijand eenmaal
door de Thermopylae was binnengetrokken, lag het gansche land voor hem bloot.
De Grieksche vloot, die bij A r t e m i s i u m een onbeslisten slag had geleverd, ruimde
haar stelling, nadat de droevige mare was vernomen, en haar blijven op die plek
nutteloos was geworden. X e r x e s verwoestte Attica en nam Athene in, welks
weerlooze inwoners waren gevlucht, terwijl de weerbare manschap zich op de vloot
had begeven, naar T h e m i s t o c l e s ' uitlegging van het Delphisch orakel, dat Athene
den raad had gegeven zich achter houten muren te verdedigen. Te land viel niets
meer te beschermen; de zeeslag zou de beslissing moeten geven. Ook nu nog was
de sterkte der beide machten zeer ongelijk, al hadden de Perzen reeds in het begin
van den zeetocht 400 schepen in een storm verloren; immers de vloot der
bondgenooten telde weinig meer dan 300 vaartuigen, waarvan Athene ruim een derde
deel had geleverd. Toch zou hier de kans op een overwinning gunstiger staan dan
ergens elders. Immers de zeeëngte van Salamis, waar de schepen zich bevonden
zoowel om den aftocht der Attische bevolking te dekken als om M e g a r a en
A e g i n a te beschermen, was te nauw, dan dat de geheele vloot der Perzen zich zou
kunnen uitbreiden, terwijl de Grieksche schepen, die heel licht konden gewend
worden, hier in alle opzichten dus het voordeel van het terrein bezaten.
T h e m i s t o c l e s zag dit zeer goed in, en dwong door een list zijne mede-aanvoerders
om tot den slag over te gaan. Hij zorgde er namelijk voor, dat X e r x e s , door een
bedriegelijke boodschap misleid, aan alle zijden de, naar hem verzekerd was,
wegvluchtende Grieksche schepen omsingelde, en nu tengevolge van zijn eigen
verstrooiing volkomen verslagen werd. De Grieken deden geen moeite om den
terugtocht van het vijandelijk leger, dat ontzettend geleden had, te verhinderen.
Xerxes
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vluchtte naar Azië; M a r d o n i u s bleef met het overschot der strijders in het Noorden
van Griekenland achter. In 479 werden op één en denzelfden dag de slagen bij Plataeae
en Mycale geleverd, waarin der Perzen macht werd vernietigd, en aldus een einde
kwam aan het eerste tijdvak der Perzische oorlogen, aan den kamp voor vrijheid van
het dappere volk, dat zijn inspanning met de schoonste vrucht beloond zag.
Gelijk in alle stukken van A e s c h y l u s treden in de Perzen behalve het koor slechts
weinig personen ten tooneele, wat wel niet anders kon, omdat de dichter slechts over
twee acteurs kon beschikken, en zelfs dit was nog een nieuwigheid van A e s c h y l u s ,
die den tweeden speler invoerde, om later op het voetspoor van S o p h o c l e s het
getal te vermeerderen tot drie. Gevolg van deze schaarschheid van personeel was,
dat één acteur verschillende rollen moest vervullen, hetgeen gemakkelijk viel door
verwisseling van masker, maar den aanleg van het drama natuurlijk wel eens te zeer
aan banden legde. Dat de schim van D a r i u s werd voorgesteld door denzelfden
tooneelspeler, die het masker van den bode droeg, leverde geen bezwaar op; het feit
evenwel, dat de verlangende moeder afwezig blijft bij de thuiskomst van haar zoon,
kan alleen hieruit verklaard worden, dat de rollen van A t o s s a en X e r x e s
denzelfden speler waren toebedeeld. Wij hebben hiermede tevens alle personen
genoemd, en deelen alleen nog mede, dat het koor bestaat uit Perzische grooten, te
oud om mede ten strijde te trekken, en het tooneel een open plaats voor het paleis
voorstelt bij de Perzische hoofdstad Susa. Op het midden van deze plaats bevindt
zich een altaar van A p o l l o ; op den achtergrond de grafheuvel van D a r i u s 1).

1) Voor aanhalingen bedien ik mij van de vertaling van Dr. B u r g e r s d i j k , in de versmaat
van het oorspronkelijke (Gids 1893 IV). H e i n r i c h Vo s s werkte 17 jaar op zijn
Aeschylos, welke eerst na zijn dood werd uitgegeven (1826); de Duitsche taal geeft het best
den zwaren gang dezer poëzie weder. D a C o s t a beproefde zijn jeugdige kracht in 1816
op een berijmde vertaling van De Perzen, waarvan hij in 1853 een proeve van omwerking
in het licht gaf; steeds voelde hij zich bijzonder aangetrokken door den ‘doorluchten
dichtrenvorst, wiens stoute dichtvlucht dorst het spoor tot hooger waarheên banen, dan blinde
heidnenzielen wanen’ (Ode: Het Treurspel, 1819), om diens, gelijk hij het uitdrukt, ‘vereenigde
Homerische en Oostersche grootaardigheid’.
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Meesterlijk is de aanvang, ons onmiddellijk verplaatsend in de spanning en onrust,
welke de harten der thuisgeblevenen vervult. De getrouwen des rijks, belast met de
verzorging der binnenlandsche belangen gedurende de afwezigheid des konings,
hebben slechts één gedachte: wat er toch geworden moge zijn van het machtige
krijgsheir, dat weg is getrokken naar het andere werelddeel. Zullen zij terugkeeren,
met roem overladen, stralend in den glans der overwinning? Wie zou er aan twijfelen,
als hij de optelling hoort van de bloem van het Perzische rijk, de namen van al die
dappere helden, welke natie op natie ten kamp hebben gevoerd, ruiters en voetgangers
en roeiers, gewapend met boog en zwaard en spies, ervaren in den krijg en ontembaar
in strijdlust; een lijst zoo volledig mogelijk, waarin alleen, uit kieschheid, de met de
Grieken verwante Ioniërs, die mede moesten strijden in de Perzische gelederen, niet
worden genoemd? Toch worden de harten beklemd door een bang voorgevoel. Immers
de zoo vurig begeerde tijding bleef nog altijd uit; dag aan dag ging voorbij onder het
zuchten van vrouwen en moeders, en elke nieuwe morgen brak aan met de oude
bezorgdheid. Zij moeten toch samen getroffen zijn, die van den boog en die van de
speer; reeds lang is het geleden, dat de oude poort van Helle overschreden is op het
hecht samengevoegde vlot! En wat anders kan de uitslag der botsing geweest zijn
dan een volkomen zegepraal des konings, die als een godheid over landvolk en
zeemacht gebiedt? Geen dam immers kan den zeevloed trotseeren bij wild razenden
storm! En toch.... te vergeefs spreekt het koor zich moed in, ziende op de dapperheid
der legerscharen; het bang voorgevoel wil maar niet wijken. Wat is ten slotte
menschenmacht tegenover de onsterfelijke goden? Geen mensch ontkomt er, waar
een godheid hem in het verderf
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lokt; niemands voet is rap genoeg om den strik te ontwijken voor hem gespannen.
A t e heeft hem met haar vleierij verblind en verdwaasd; eenmaal gevangen in het
net, ontvlucht hij nimmermeer. Ja, is de invloed harer misleidende macht niet reeds
merkbaar in dezen oorlog? Perzië zag zich van ouds de taak toebetrouwd om te
heerschen op het land; nu heeft het zijn blik ook op de zee gevestigd...; als dat maar
niet het einde wordt van zijn macht, als straks maar niet de tranen der Perzische
vrouwen overvloedig worden geweend en het rouwgewaad der weduwen alom wordt
gezien!
Zoo wordt het koor geslingerd tusschen hoop en vrees, als de deuren van het paleis
geopend worden, en A t o s s a , X e r x e s ' moeder, op haar koninklijken wagen
verschijnt. De ouden brengen de vorstin de, door de Grieken zoo gehate, hulde der
aanbidding; is de onschendbare koninginmoeder, gade van een god der Perzen, tevens
moeder van een god, niet als een licht, aan de oogen der goden ontstraald? Helaas,
ook zij kan niet blijmoedig het hoofd omhoog heffen; ook haar is de vrees overvallen,
dat door den krijgstocht haars zoons een einde zal worden gemaakt aan de door haar
echtgenoot verworven macht; de aanwezigheid des meesters, die het oog des huizes
is, wordt reeds deerlijk gemist, en.... maar zij durft niet verder gaan. Wat haar op dit
oogenblik vervult, is een droomgezicht, in den jongst verloopen nacht maar al te
duidelijk haar verschenen. Twee schoongekleede vrouwen (I o n ï e en H e l l a s ), de
eene in Perzisch, de ander in Dorisch gewaad gedost, twistten met elkander. X e r x e s
spande beiden voor zijn wagen; de eene onderwierp zich gaarne, trotsch op het juk,
haar op den hals gelegd; de andere verzette zich met alle macht, zoodat zij de strengen
stukscheurde, den teugel afwierp, het juk door midden brak. X e r x e s viel uit den
wagen en werd door zijn vader D a r i u s beklaagd. En bij het droombeeld is het niet
gebleven; toen A t o s s a , opgestaan, een offer wilde aanbieden aan de goden, die
den vloek afweren, zag zij een arend naar A p o l l o ' s altaar vluchten, achtervolgd
door een valk,
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welke hem, den koningsvogel, die geen weerstand bood, den rug plukte1).
Het is een moeilijke zaak voor de oudsten om raad te geven, waar de zin dezer
teekenen zoo weinig op goede voorbeduidenis laat hopen. Is het niet het beste, dat
A t o s s a zich in gebed tot de goden wendt en het doodenoffer brengt, opdat D a r i u s
het kwade boeie onder de aarde en het goede naar boven zende? De koningin zal den
raad opvolgen, doch wenscht eerst nog eenige bijzonderheden omtrent den oorlog
te vernemen. Moge het psychologisch al vrijwel onverklaarbaar zijn, dat A t o s s a
tot op dit oogenblik ten opzichte van deze dingen in onwetendheid verkeerd heeft,
A e s c h y l u s wint hier het voordeel eenige regels in te kunnen vlechten, die de
vaderlandsliefde zijner toehoorders en toeschouwers niet anders dan streelen kunnen,
te meer, omdat de lof hier komt over de lippen der overwonnenen, en dus veel meer
waarde bezit dan het altijd hatelijke prijzen van zich zelven. Zoo hoort A t o s s a dan,
dat X e r x e s zijn aanval op Athene richt, omdat hij met deze stad het gansche Hellas
zal gewonnen hebben. Athene's leger heeft den Perzen reeds veel leed berokkend.
Het land is rijk, door de zilverbron, die er opwelt. Als de koningin vraagt, wie heer
van dit land is, dan spreekt de koorleider uit de volheid van den democratischen trots
‘Niemand zijn zij onderdanig, niemand noemen zij hun heer’. En toch zijn zij zonder
koning zoo sterk, dat eens D a r i u s ' leger voor hen bezweek.
A t o s s a ' s angst wordt door de berichten, die zij inwint, niet geringer; aan aller
onzekerheid zal echter weldra een einde komen, daar een bode nadert, als Pers aan
zijn loop kenbaar, die zekere kondschap brengt. Deze bode doet dan het episch verhaal
van den veldtocht met de beroemde episode van Salamis, ingeleid door den weeroep
‘het Perzisch leger is niet meer’! De naam van Salamis zal voortaan gehaat zijn bij
al wat Pers heet; aan Athene

1) Ik denk hierbij aan S h a k e s p e a r e ' s Macbeth II 4, waar onder de tegennatuurlijke dingen
wordt vermeld ‘a falcon, tow'ring in her pride of place, was by a mousing owl hawk'd at,
and kill'd.’
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wordt niet dan met grievend leed gedacht, als aan een vloek voor het heir. A t o s s a
heeft een tijdlang gezwegen op het vernemen der gruwbare tijding, die door het koor
met droeve weeklacht is beantwoord; nu vraagt zij naar bijzonderheden zonder te
durven noemen wat haar het naast aan het hart ligt. Doch de bode begrijpt het en
antwoordt dadelijk, dat X e r x e s leeft. Hoevele anderen, toonbeelden van dapperheid,
hebben echter den dood gevonden! Het is een lange lijst; de eene naam is al beroemder
dan de andere; en toch is nog slechts een klein deel genoemd der rampen, waardoor
het leger is vernietigd. Hoe is het toch zoover gekomen, waar de Grieksche vloot in
de minderheid was? A t o s s a kan het zich niet anders verklaren, dan dat een godheid
der Perzen macht ten verderve bracht, waarbij de bode dan nog voegt, ofschoon,
zeker om het Atheensch gehoor niet te kwetsen, met verkrachting der geschiedenis,
dat der goden hoede P a l l a s ' stad heeft bewaard, zoowel als de dapperheid harer
inwoners. Immers - het is spreekwoordelijk geworden - ‘Die veste is veilig, waar de
muren mannen zijn.’
Inderdaad, de goden hebben hier de hand in het spel gehad: een geest des vloeks,
of een toornig god. Blijkt het niet duidelijk uit die logentijding omtrent de vlucht der
Grieken? X e r x e s ging er op in, ‘niet speurend de list des vreemdlings, noch der
goden voorspoedsnijd’; hij gaf het noodlottig bevel, ‘geenszins bevroedend, wat der
goden raadslag was’. Den geheelen nacht waakte de Perzische vloot te vergeefs, daar
geen enkel schip der Grieken de vlucht beproefde; integendeel, bij het aanbreken
van den dag klonk een zegezang van hunne boorden, en snelden zij ten aanval voor
haardsteden en altaren, voor het land hunner vaderen, voor de eigen vrijheid. In den
verwoeden strijd kon de groote macht der Perzen zich door gebrek aan ruimte niet
ontwikkelen en verloor daardoor het voordeel harer getalsterkte. Het lot was weldra
beslist; de zee was overdekt met wrakken, hare wateren waren bloedrood gekleurd,
haar strand was bezaaid met lijken. Nog grooter was de ramp, die zoovelen roemloos
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deed omkomen; door X e r x e s op het land geplaatst om elken vijand af te maken,
die zich daarheen zou zoeken te redden, werden zij op hun beurt geslacht door de
strijders, welke de Grieksche vloot aan wal zette na de overwinning. De koning, die
alles van een hooge rots had aanschouwd, scheurde zijn kleed en weende luid. Een
ordelooze vlucht; ziedaar de uitgang van het roemruchte, Perzische leger! Zoo heeft
dan, naar A t o s s a ' s woord, de wreede godheid der Perzen hoop bedrogen. Wel
verre, dat de smaad van M a r a t h o n gewroken is, is nieuwe schande bij de oude
gevoegd. En nog is het verhaal van den rampspoed niet ten einde. De schepen
vluchtten. Het landleger leed verlies op verlies in zijn ongeordenden terugtocht, nu
eens door dorst, dan weder door honger. Weder was het een god, die een ontzettende
ramp veroorzaakte bij den overtocht van den Strymon, wiens wateren in een enkelen
nacht bevroren waren. Ook wie zich nimmer om de goden had bekommerd, riep
thans met vurig gebed hen aan.... ach, toen de zon was opgegaan in haar kracht, vond
een groot deel van het overtrekkend leger zijn dood in de golven, zoodat slechts een
klein getal nu nog doordringt op den terugtocht.
Wat baat thans nog een gebed tot de goden? Toch zal A t o s s a naar den raad der
oudsten het doodenoffer brengen, omdat wellicht de toekomst hierdoor zal verhelderd
worden. De koningin gaat heen om alles gereed te maken, en het koor barst uit in
zijn bittere klacht. Eén zucht zal gansch Azië doortrillen om X e r x e s ' overmoed,
die praalde met zijn groote vloot, terwijl D a r i u s steeds het rijk zonder ramp
bestuurde. Is dit niet het einde van der Perzen heerschappij? Zullen zich Azië's volken
nog langer krommen onder het juk van den heerscher, wiens kracht is vergaan? Der
menschen tong laat zich niet langer bedwingen; de volkeren spreken hun eigen wil
uit; het juk van het gezag is verbroken.
Middelerwijl is A t o s s a teruggekeerd, met het plengoffer. In haar sombere
stemming ziet zij niets dan donkerheid, niets dan der goden strafgericht. Haar praal
heeft zij
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afgelegd, haar wagen te huis gelaten; melk en olie, water en most, olijven en bloemen
bracht zij mede om de schim van D a r i u s op te roepen, terwijl het koor den lofzang
aan zal stemmen, opdat de goden der onderwereld den geest van den koning opzenden.
Hij, die, zoo hij nog in leven was, Perzië voor dit leed zou hebben bewaard, zal ook
thans den rechten raad schenken. Het gebed, door het offer versterkt, wordt verhoord;
op den grafheuvel verschijnt de schim van den grooten heerscher, die in weinig
woorden, daar hij, schoon een vorst ook in het rijk der dooden, toch spoedig terug
moet keeren in den nacht, de oorzaak van de droefenis begeert te vernemen. Van
schrik en ontzag vermag het koor evenwel niets te zeggen, zoodat A t o s s a haar
gemaal op diens verzoek alles mededeelt. D a r i u s is trouwens op iets droevigs
voorbereid; ‘dit is het lot des menschen’, zoo spreekt hij zelf het uit, ‘dat hij leed te
dragen heeft; waar hij zij, ter zee, te lande, stormen rampen op hem aan, en te meer,
hoe langer 't leven van den sterv'ling wordt gerekt’.
D a r i u s doet eerst, alsof hij van niets weet. Is pest, is oproer de grond van Perzië's
val? Onmiddellijk doorziet hij echter, dat een machtig god X e r x e s ' geest verbijsterd
heeft, toen hij Helle's oevers kunstrijk tot een pad wist samen te voegen en aldus den
grooten Bosporus sloot. Alles is de vervulling van een oude godsspraak, waarvan
D a r i u s had gewenscht, dat zij eerst veel later in werking mocht zijn getreden.
‘Doch zoo iemand zelf bespoedigt, reikt een god hem steeds de hand.
En voor al de zijnen, schijnt het, welt des jammers bron nu op;
Maar mijn zoon, dit niet erkennend, stormde voort in jonglingsvaart,
Hoopte 't stroomen te beteug'len van den heil'gen Hellespont,
En den Bosporos, den godsstroom, als een slaaf in boei te slaan;
De oude doortocht werd veranderd, keet'nen werden, hecht gesmeed,
't Zeevlak aangelegd1) en 't leger volgde een nieuwe, breede baan.

1) H e r o d o t u s VII 34. 35 verhaalt, dat Xerxes om den opgekomen storm den Hellespont
300 zweepslagen liet geven en een paar ketenen in de zee werpen. Vermoedelijk niets dan
een misverstand van des dichters woord.
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Hij, verdwaasde sterv'ling, dacht zich aller goden heer te zijn,
Ja, Poseidon te beheerschen! Spreek, heeft waanzin niet den geest
Van mijn zoon gekrenkt? Ik vreeze, mijn met zorg verworven schat
Wordt de lichte buit des eersten, die er met de hand naar reikt’. (742-752)

Het zijn harde woorden, die D a r i u s doet hooren. Echt moederlijk tracht A t o s s a
haar zoon vrij te pleiten. Booze vrienden hadden hem den krijgsroem zijns vaders
voorgehouden, en zijn loom en laf genieten van de oude schatten verweten. Doch
D a r i u s let er niet op; aan zijn geest gaat in korte trekken de geschiedenis van het
Perzisch rijk voorbij, en hij komt tot de slotsom, dat nimmer een bestuurder des rijks
zoo groote rampen over land en volk heeft gebracht. Op de vraag van het koor, dat
den doode tot het heden terugroept en practischen raad verzoekt, antwoordt de schim
- en wij kunnen ons voorstellen, met hoeveel trots de Atheners dezen raad vernamen
-, dat Perzië alleen weder tot bloei kan komen, als het nimmer meer tegen Hellas
optrekt ten strijde, ook al ware zijn leger nog grooter. Immers voor die mannen strijdt
het land als bondgenoot, de groote overmacht door honger doodend. Zelfs de beste
uitrusting vermag niets; ook het leger, dat nu achterbleef, zal niet terugkeeren, naar
luid van het reeds half vervulde orakel, tot sraf voor hun heiligschennis, daar zij in
hun driesten trots en godvergeten zin, Hellas' grond betredend, onbeschaamd der
goden beelden hebben geroofd, heiligdommen neergebrand, zoodat de altaren thans
zijn verdwenen, godenzetels zijn gesloopt, en hun grondslag is omgewoeld tot puin
en stof. Op Plataeae's velden zal het misdrijf op bloedige wijze worden verzoend, en
tot in het derde geslacht zullen lijkenheuvels hun zwijgend, doch zoo welsprekend,
getuigenis afleggen. Ziehier de woorden, die ik in hun geheel aanhaal:
‘Want op Plataeae's velden zal het Dorisch zwaard,
Tot zoen voor 't misdrijf, bloedige offers rooken doen,
En lijkenheuvels zullen tot in 't derde lid
Een stom getuig'nis spreken tot der menschen oog,
Dat overmoed den zoon der aarde niet betaamt.
Want uit des hoogmoeds bloesem rijpt de schuld als vrucht,
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Die hij met bitter leed en tranen oogsten moet.
Denkt dus, nu gij dit strafgericht voor oogen hebt,
Steeds aan Athene en Hellas; wat der goden wil
Geschonken heeft, zij niet geminacht; niemand werp'
Uit lust naar vreemde goed'ren eigen schatten weg.
Want Zeus straft immer wie vol trots zich al te stout
Verheft, hij oefent onverbidd'lijk streng gericht.
Staat gij mijn zoon dus, die bezonnenheid behoeft,
Met uwen raad terzijde, dat hij verder niet
De goden krenke door verwaten overmoed’. (816-831).

Nog geeft D a r i u s A t o s s a den raad een vorstelijk gewaad gereed te krijgen en
daarmede haar zoon te gemoet te ijlen, wien nog slechts lappen om het lijf hangen,
nadat hij zijne kleederen in droefheid heeft stukgescheurd. Alleen uit haar mond zal
hij vertroosting willen aannemen. D a r i u s zelf daalt weder af in den nacht des grafs,
en beveelt den grijsaards aan om zelfs bij rampen met blijden moed het zonlicht
elken nieuwen dag te begroeten, want - het is de pessimistische toon, die zoo dikwijls
door de levensvreugd der Grieken heenklinkt, daar ook zij zijn een volk ‘zonder
hoop’ - aan de dooden brengen schatten zelfs geen baat.
A t o s s a gaat onmiddellijk zorgen voor de passende kleeding; de vrouw, de
moeder, de Perzische vorstin is hier wel het diepst door gegriefd, dat van den
koningstooi haars zoons slechts enkele lompen zijn overgebleven! Op X e r x e s
wachtend, heft het koor zijn zang aan, het heden vergelijkend met het verleden, met
de glorierijke regeering van D a r i u s , die nimmer van zijn haardsteê wegtrok en zijn
volk rust en geluk schonk. De dichter vindt hier weder gelegenheid om de grootheid
van het Oostersch wereldrijk te schilderen, en doet daardoor de grootheid der ramp
des te beter uitkomen, aldus de komst van den koning voorbereidend, die daar
verschijnt in gehavende kleederen. Van nu aan is het tooneel met weeklachten vervuld;
het roepen van X e r x e s vindt telkens zijn echo in het geklaag der getrouwe wachters.
De koning spaart zichzelven niet; is hij niet tot een vloek voor zijn volk en zijn land
geworden? Het noodlot heeft zwaar op hem gedrukt; Ares, de krijgs-
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god, is een loniër geworden. Op al de namen, door het koor genoemd in het uitermate
pijnlijk verhoor, dat het den vorst doet ondergaan, half verwijtend, half rouwend,
moet steeds zoo bitter eentonig het antwoord luiden: Weg, dood, verpletterd,
verdronken! De goden hebben een leed geschapen, nooit vermoed, en schitterend
blikt A t e zegepralend. Maar niet alleen A t e heeft het onheil gewrocht; het
heldenvolk van Hellas heeft den heeten kampstrijd niet geschuwd, heeft van Perzië's
grootheid niets doen overblijven dan des konings ledigen pijlkoker. En nu wekken
zij elkander op om te weeklagen en te jammeren, om zich met de hand op de borst
te slaan en het haar uit te rukken, om de tranen rijkelijk te laten vloeien - een
tweespraak der felste smart, een tooneel van bitteren rouw, dat alleen bij zoo
verpletterende ramp rechtvaardiging kan vinden. Met die klacht sluit het drama; zij
wordt voortgezet binnen het paleis, waarheen het koor den gebieder volgt.
Vooral bij het laatste tooneel is het noodzakelijk ons te ontdoen van modern gevoel
of ongevoel, zoo wij het werk van A e s c h y l u s recht willen waardeeren. Immers
het valt niet te ontkennen, dat de vorst der Perzen met zijn ledigen pijlkoker, zijn
haveloos kleed, zijn hulpeloos weegeschrei een erbarmelijken, om niet te zeggen een
kinderachtigen, indruk maakt. En dit is zeker de bedoeling van den dichter niet
geweest, moge ook al S a i n t - V i c t o r verklaren, dat A e s c h y l u s , na X e r x e s
te hebben gedegradeerd, zijn zinneloosheid aan de kaak te hebben gesteld, zijn lafheid
te hebben aangetoond, zijn ziel te hebben uitgekleed, eindigt met hem in zijne tranen
te verdrinken. A e s c h y l u s spaart X e r x e s niet; de eenige verontschuldigingen,
die worden aangevoerd, zijn zijn onervarenheid, door den vader, verkeerde vrienden,
door de moeder, terwijl het koor, welks woord hier het meeste gewicht zou hebben,
niets noemt tot mindering van zijn schuld; nergens echter wordt de vorst voorgesteld
als laf en kinderachtig, hetgeen dan ook den geheelen indruk van het drama zou
wegnemen
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en de door de Grieken behaalde overwinning aanmerkelijk in beteekenis zou doen
verliezen. De luidruchtigheid van het Oostersch rouwmisbaar is bekend; ook de
Homerische helden achten tranen geenszins onmannelijk; het Grieksche volk zal van
het laatste tooneel der Perzen zeker een anderen indruk ontvangen hebben dan wij,
zoo wij ons althans niet vermogen los te maken van onze eigene opvattingen. Dat
dit laatste moeilijk is, blijkt wel uit het voorbeeld van D a C o s t a , die, op zijn beurt
in jeugdigen overmoed, zich de vrijheid heeft veroorloofd om een geheel ander slot
aan het treurspel te geven, waarin op de wijze van den lateren tijd de moraal in de
laatste twee regels wordt uitgesproken: ‘Wie een Godheid durft trotseeren, Wordt
ten wissen val gebracht’. Zelf laat hij zich aldus hieromtrent uit: ‘Het stuk eindigt
(in het oorspronkelijke) met een vrij langdurige afwisseling van afgebroken klachten
en uitroepingen tusschen X e r x e s en de R e i , iets, hetwelk niet alleen van onzen
smaak allervreemdst is, maar bij de Grieken-zelve, naar alle waarschijnlijkheid, door
de muziek alleen verlevendigd en opgehouden werd.’ Hoeveel waarheid er ook in
deze opmerking moge liggen, wij doen toch beter met het stuk te laten zooals het is.
Waar het werk van A e s c h y l u s beoordeeld wordt naar de latere opvattingen,
zoowel in zijn geheel als in zijne deelen, ontbreekt er ontzaglijk veel aan; doch ieder
gevoelt, hoe onrecht wordt gepleegd door dezen maatstaf aan te leggen.
Wij hebben den inhoud van het drama weergegeven; thans rest ons nog de aandacht
te vestigen op de groote zedelijke beginselen, die de dichter hier zijn volk voor oogen
stelde.
Voorop sta, dat hij in den loop der gebeurtenissen van het begin tot het einde de
hand der Godheid aanschouwt. Al ontbreken de regels niet, waarin de krijgsroem
der Grieken wordt verheven, niet aan hun dapperheid wordt de zegepraal
toegeschreven, evenmin als aan fouten, door de Perzen begaan, of gebrek aan beleid
en moed van hun zijde. Een hoogere hand is hier bezig; een algemeene wet
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wordt hier toegepast, waarvan dit bijzondere geval de treffende illustratie vormt. Zoo
hebben wij dan slechts te vragen, welke deze wet is.
A r e s heet een Ioniër. Bij H o m e r u s reeds wordt hij ‘nu eens den een, dan den
ander begunstigend’ genoemd, maar bij A e s c h y l u s is van heel iets anders sprake
dan van de wispelturigheid des oorlogsgods, de wisselvalligheid der krijgskans,
zooals wie geen rekening houdt met de godsregeering het uitdrukt. Al de goden
immers zijn op de hand der Grieken en tegen de Perzen; de ondergang der laatsten
wordt als een godsgericht voorgesteld. En dat is niet zoo, omdat zij de Perzen haten,
aan wie zij integendeel menige overwinning hebben geschonken. Ook niet, omdat
zij de Grieken liefhebben, of omdat zij, gelijk wij het wellicht zouden noemen, de
heilige zaak van vrijheid en onafhankelijkheid voorstaan. Maar om een bepaalde
reden, juist in dit geval van den oorlog der Perzen tegen Griekenland. Eerst gaandeweg
wordt ons deze reden duidelijk. Alles wordt ons opgehelderd in de door ons
aangehaalde woorden van D a r i u s ' schim, waarin het zwaartepunt van het drama
gelegen is.
Eerst gaandeweg. Want de bode, de list van T h e m i s t o c l e s vermeldend, werpt
de schuld op der goden voorspoedsnijd, d.w.z. op de wangunst der goden, die in de
Grieksche letterkunde zulk een belangrijke plaats inneemt, en juist in verband met
den veldtocht der Perzen meer dan eens door H e r o d o t u s (VII 10.46 VIII 13.109)
vermeld wordt. Wij kunnen niet beter duidelijk maken hetgeen hier bedoeld wordt
dan door aanhaling van A r t a b a n u s ' woord, tot X e r x e s gesproken om dezen
den voorgenomen veldtocht te ontraden: ‘Gij ziet, hoe de Godheid de hooguitstekende
wezens met den bliksem treft en ze niet toelaat hoovaardig te zijn, terwijl de kleine
haar niet ergeren; gij ziet, hoe zij altijd hare pijlen werpt naar de grootste gebouwen
en de hoogste boomen. Want de Godheid houdt er van om al het hooguitstekende te
verminken. Zoo wordt dan ook een groot leger door een klein vernield op deze wijze,
als namelijk de Godheid uit nijd hun vrees
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instort of over hen dondert, zoodat zij, op hunner onwaardige wijze, omkomen. Want
de Godheid duldt in niemand groot te denken behalve alleen in zichzelven’. Prof. S.
H o e k s t r a Bz. heeft in zijn voortreffelijke verhandeling over ‘De wangunst der
goden op het geluk ook der rechtvaardigen’1) overtuigend aangetoond, dat deze
opvatting van H e r o d o t u s niet tot het volksgeloof der oude Grieken heeft behoord,
gelijk N ä g e l s b a c h , de schrijver over de Homerische en de nahomerische theologie,
heeft beweerd. Voor A e s c h y l u s ' Perzen valt het pleidooi hem gemakkelijk genoeg;
immers D a r i u s zelf weêrlegt deze meening, als hij bij zijn optelling der Perzische
vorsten de grootheid van Cyrus vermeldt, die volk op volk aan zich onderwierp, wien
geen god dit misgunde, omdat hij wijs was. Niet de grootheid van X e r x e s heeft
den toorn der Godheid over hem doen losbarsten, maar zijn onverstand, zijn
dwaasheid, zijn zonde. Het is drieërlei, dat hem in D a r i u s ' rede verweten wordt:
overmoed, trots tegenover de goden, heiligschennis. In de onbezonnenheid der jeugd
heeft de zoon zijns vaders lessen niet in het hart bewaard; niet tevreden met hetgeen
de goden geschonken hadden, heeft hij zijn heerschzucht uitgestrekt tot over de zee,
den godsstroom in boeien geslagen als een slaaf, denkend aller goden heer te zijn en
zelfs Poseidon te beheerschen; eindelijk heeft het leger, eenmaal op Helleenschen
bodem, geen spoor van eerbied getoond voor de heilige dingen, maar is het als roover
opgetreden tegenover het eigendom der goden2). Nu doet het er voor ons doel niet
toe, dat deze verwijten, uit historisch oogpunt beschouwd, geenszins passen op de
lippen van D a r i u s , die immers zelf op zijn ongelukkigen tocht tegen de Scythen
den Bosporus had overbrugd; want A e s c h y -

1) Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Academie van Wetenschappen 1893, 3e reeks
deel I.
2) Dit ontbreekt bij H e r o d o t u s niet geheel. T h e m i s t o c l e s immers noemt VIII 109 de
goden wangunstig, omdat één enkel mensch, en deze een onheilige, die de godenbeelden
had verwoest, Azië en Europa onder zijn scepter wilde vereenigen, waarbij dan ook de
geeseling en boeiïng der zee wordt vermeld.
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l u s geeft ons in X e r x e s niets anders dan een voorbeeld en toonbeeld der goddelijke
wereldregeering. Hij laat ons zien, dat hier van geen wangunst, geen jaloerschheid
der goden sprake is, doch enkel van een rechtvaardige vergelding; de eischen der
N e m e s i s worden door de Godheid uitgevoerd, terwijl alle willekeur aan de zijde
der laatste is uitgesloten. Hier is dus veel hooger beschouwing dan bij H o m e r u s ,
met zijne naar willekeur handelende goden en zijn duister noodlot, waaraan ook die
goden zelven onderworpen zijn; hier is inderdaad een zedelijke wereldregeering, een
zedelijke wereldorde, welke door de Godheid wordt gehandhaafd. Eigenlijk kunnen
wij X e r x e s ' misdaden met een enkel woord aangeven: overmoed, verwatenheid,
die opgeblazen en ijdele zelfverheffing, door de Grieken hybris genoemd, vaak
geboren uit den overvloed, de weelde, welke de draagkracht des menschen te boven
gaat, gelijk ook in Ps. 62: 11 gewaarschuwd wordt: ‘Wordt niet ijdel, als het vermogen
overvloedig aanwast!’ Deze overmoed heeft X e r x e s gebracht tot het uitstrekken
zijner hand naar Hellas; heeft hem er toe aangespoord om zelfs de zee voor zich te
doen bukken; met zijn schipbrug over den Hellespont heeft hij de natuur verkracht
- vooral deze daad scheen Grieken en Romeinen, die de natuur aanbaden, een
gruwelijke misdaad toe, iets hybridisch in den oorspronkelijken zin van het woord,
zooals ook P l i n i u s toornt tegen de mijnwerkers, welke in de ingewanden der
moederaarde wroeten -; deze overmoed brengt hem ten slotte tot heiligschennis, daar
voor wie zichzelven God rekent niets meer heilig is.
Het is deze les, die A e s c h y l u s zijn landgenooten leeren wil, of liever, die hij
zelf heeft aanschouwd en nu anderen wil laten zien in de gebeurtenissen der laatste
jaren: dat Griekenland niet is opgeslokt door het Perzisch wereldrijk is te danken aan
de gerechtigheid der goden, die den hoogmoed straft. En de heidensche dichter heeft
hiermede een echt Christelijken toon aangeslagen. Of wat wordt hier anders geleerd
dan hetgeen waartoe Petrus (I. 5, 5) zijne lezers vermaant ‘Zijt met de ootmoedigheid
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bekleed, want God wederstaat de hoovaardigen, maar den nederigen geeft Hij
genade’? A e s c h y l u s stelt Griekenlands overwinning niet voor als een triomf van
het recht, maar Perzië's nederlaag als een oordeel over het onrecht; de tegenspoed
der goddeloozen is het eigenlijk onderwerp van zijn drama, dat daardoor wellicht
aan nationale beteekenis verliest, maar, door het afwezig zijn van al wat aan
eigenbelang kan herinneren, aan godsdienstige waarde wint.
Zeker, de val van Perzië staat ook in verband met een oude godsspraak, waarvan
D a r i u s had gehoopt, dat zij eerst later in vervulling zou gaan. Daarbij wordt niet
onduidelijk te kennen gegeven, dat deze vervulling door X e r x e s ' eigen schuld is
verhaast, zoodat deze zelf den strik zich om den hals heeft gehaald. Zoo zouden wij
kunnen zeggen, dat de vloek is uitgesproken over elk wereldrijk, dat immers de
grenzen der natiën niet acht, en de persoonlijkheid der volkeren, als ik dit woord in
collectieven zin mag gebruiken, onderdrukt, doch wij dringen daarmede een gedachte
aan A e s c h y l u s op, welke vreemd bleef aan den dichter, die waarschijnlijk over
het zedelijk verband van orakel der goden en misdaad der menschen niet heeft
nagedacht. Wel echter laat hij ons zien, hoe de mensch door goddelijke macht van
misdaad tot misdaad wordt gedreven, nadat hij eenmaal zijn voet op den verkeerden
weg heeft gezet; hoe zonde op zonde wordt gestapeld, en telkens een nieuwe schalm
aan de keten der ongerechtigheid wordt gehecht. En dit doet stellig het tragisch
karakter der X e r x e s -figuur, opgevat in den antieken zin, duidelijk uitkomen.
In andere drama's van A e s c h y l u s zullen wij dezelfde gedachte weder ontmoeten;
hier gaan wij haar alleen na in de Perzen. Een goddelijke verblinding kwam over
den koning en dreef hem onweerstaanbaar voort; reeds wijst het koor er op, dat geen
mensch slaagt in het ontkomen, zoo een godheid hem in het verderf lokt; dat uit der
goden listig bedrog geen redding mogelijk is. ‘Wien de goden willen verderven,
ontnemen zij eerst het verstand’, luidt de oude spreuk, gelijk D a r i u s ook spreekt
van
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waanzin, die den geest zijns zoons heeft gekrenkt. Daarbij, en dit is het voornaamste,
worde echter niet vergeten, dat deze dingen geenszins buiten de schuld des menschen
omgaan; dat niet der goden willekeur, maar de zonde des menschen, welke haar
rechtvaardig oordeel in nieuwe zonde ontvangt, de oorzaak is. Eindelijk wordt dan
de misdaad zoo groot, dat de straffende hand der Godheid moet ingrijpen, en het
rechtvaardig vergeldingsoordeel over de opeenhooping der misdaden moet worden
voltrokken.
Zonder twijfel, hier is iets, wat indruischt tegen ons gevoel van rechtvaardigheid,
althans op den eersten aanblik. Ook al wordt alleen de schuldige door de Godheid
verblind, al wordt hij in zijn eigen schuld als in een net gevangen, wij zouden willen,
dat de straf kwam, vóór de misdaad zoo groot was geworden, dat de vergelding niet
meer te dragen viel; dat den mensch niet werd toegelaten de maat zijner schuld vol
te maken; dat niet de straf werd uitgesteld enkel met het doel, geenszins om den arme
te redden, maar om hem des te zekerder te verderven. Prof. H o e k s t r a acht hier de
goddelijke vergelding ons voorgesteld in eenigszins stuitenden vorm; hij spreekt zelf
van vreemde en absurde denkbeelden, en dat zijn zij, als zij geformuleerd worden,
zooals hij dit doet: ‘Ook de Olympus is aan zekere wetten en rechten gebonden; de
goddelijke jurisdictie is onderworpen aan de statuten der nemesis. De goden kunnen
- al willen zij - den rechtvaardige niet zoo maar verderven; maar als iemand zich
jegens hen bezondigt, en zij wenschen hem gestrenger te straffen, dan met de regelen
der nemesis overeenkomt, dan moeten zij hem eerst tot erger zonden brengen, als
zijnde dit het eenige middel, om hem aan de vergeldende nemesis prijs te geven.’ Is
dit echter niet onbillijk tegenover A e s c h y l u s , dien de hoogleeraar op zoo
uitnemende wijze heeft vrijgepleit van de wangunst-aanklacht? H o e k s t r a zelf
wijst er op, dat hetzelfde feitelijk meermalen in Oud- en Nieuw Testament gevonden
wordt1): zal men de moeilijkheden in deze bijbel-

1) II Thess. II 11.12 Jes. VI 9-11 Ex. X 1-2 XIV 4,17 Deut. II 30 Jos. XI 20 Rom. I 14-28 Gen.
XV 7,16.
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plaatsen kunnen oplossen door eenvoudig te spreken van ‘absurde denkbeelden’?
Veeleer zien wij hier een zedelijke wet, die op het gebied der zonde telkens in
toepassing gaat. Het hart van Farao wordt verstokt, nadat zijn ongehoorzaamheid de
eerste schrede heeft gezet op den weg der verharding. De overmoed van X e r x e s
is een vruchtbare kiem van misdaden, waaruit deze alleen te voorschijn worden
gelokt, omdat zij er reeds in liggen opgesloten. Een oplossing van het vraagstuk is
hier niet; maar die oplossing is er nog minder, als een der beide termen geloochend
wordt. Zullen wij het den Griekschen dichter euvel duiden, dat hij alleen het probleem
stelde, of liever het zag, terwijl de Christelijke wijzen eigenlijk toch nog niet verder
zijn? A e s c h y l u s is een profeet uit de Heidenen; de profeet nu staat boven het vlak
der menschenlogica, omdat hij spreekt van dingen, die naar geen logische wet kunnen
samengevoegd worden, maar die in hoogeren zin realiteit hebben dan onze
denkwetten. Dit is de waarheid, welke in de stout-rhetorische uitdaging van
Te r t u l l i a n u s ‘ik geloof, omdat het ongerijmd is’ ligt opgesloten.
De vraag, of de zedelijke wereldorde aan zichzelf haar gezag ontleent, dan wel of
zij de orde Gods is, vertoonde zich niet voor den geest van A e s c h y l u s . Hiervan
slechts is hij zeker, dat deze wereldorde er is en door de Godheid wordt gehandhaafd.
Onze eeuw zou er geen schade bij lijden, indien deze zekerheid in aller overtuiging
werd opgenomen.
Vo s s , die evenzoo als D a C o s t a door de geschiedenis van zijn eigen tijd - het
waren de dagen van N a p o l e o n - telkens aan den Perzischen despoot werd
herinnerd, deelt mede, dat bij de opvoering der Perzen het beeld van Nemesis werd
gehouwen uit het marmerblok, door den koning medegebracht ten einde er een
monument der overwinning uit te maken. Ondanks den vrede van Pretoria, die
vooralsnog het oprichten van dit beeld verhindert, blijven wij gelooven, dat
A e s c h y l u s in zijn Perzen juist heeft gezien.
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Uit de bosschen van 't Sticht.
Houtvelling.
Matbleeke berken in grijzen mist,
Weenende staat gij langs sparrenlanen.
Waarom weent gij uw zilvertranen,
Of gij uw einde wist?
Grauw-groene dennen in winterwoud,
Waarom schudt gij uw donkere kruinen,
Starende over de ontredderde duinen
En het gevelde hout?
Hoor, uit de verte klinkt mat en dof, Doodsklok der bosschen, die kermend zuchten, Houthakkers bijl door de stille luchten,
Als zij de stammen trof.
Kil door het kreunende, steunende bosch
Vaart daar een huivring van droef verderven:
Stammen en takken er zwijgend sterven,
Sterven op vaalgroen mos.
Amersfoort, Dec. 1902.
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Bloeiende brem.
In gouden glorie gloeit de gele brem
In 't purperbrons van bottende eikentop,
Een lichtende offervlam, hoog laaiend op
Een reuzenaltaar, - als een helle stem
In 't kleurenkoor van groen- en bruinen knop;
Een schelle lach in 't statig Requiem
Voor dooden Winter, nu de Lente hem
Begraven heeft op dorren heuvelkop.
Aard-bloeme-licht in hemel-zonnegoud!
Fel pinkstervuur op donkren heidehang
Opjubelend in 't jonge voorjaarshout!
De zomerbloemen slapen nog zoo lang!
Gij komt als een luidruchtige heraut
En schatert blij en luid uw lentezang.
Amersfoort, Mei 1903.
G.C. HOOGEWERFF.
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De Abdij van Rolduc
Door Prof. Dr. F.J.L. Krämer.
Veel bezocht, maar daarom nog niet goed bekend is het Zuiden der provincie Limburg.
Wie Zuid-Limburg wil leeren kennen, die beperke zich niet tot Valkenburg, maar
volge den loop van de Geul tot Epen en de Belgische grens, wende zich westwaarts
in de richting van Slenaken en keere terug door het dal van de Gulp; die dale, van
Heerlen uit, in Zuidelijke richting de helling af van Nederlands hoogste
grondverheffing, over Eys naar Wittem; die bezoeke de omstreken van Simpelveld
en Kerkrade. Wie dat doet zal zich zeker de lichamelijke inspanning en vermoeienis
niet beklagen, die de oneffenheid van den bodem van hem vordert als offer voor het
natuurschoon, dat hem geboden wordt.
Dat romantische stuk grond heeft een eigenaardig karakter. Niet alleen dat de
bodem er anders is dan in alle overige deelen van ons vaderland, dat de beken diepe
insnijdingen hebben gemaakt tusschen de heuvels, die eene hoogte bereiken van
bijna 240 meter, en dat het landschap de schilderachtigste afwisseling biedt van
bouwgrond en bosch, heuvel en laagland, ook in ander opzicht kenmerkt de streek
zich door eigen trekken. De alleen liggende hoeven, die niet zelden nog den zuiver
Romeinschen vorm hebben bewaard, de statige gebouwen der kloosters, hier en daar
een oud kasteel of kasteeltje, niet als bouwval maar in ongeschonden staat zich aan
het oog vertoonende,
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wekken bij u, al geeft gij er u niet aanstonds rekenschap van, den indruk dat het hier
anders is dan benoorden de Roer.
Wanneer men niet nu en dan de stilte van het landschap hoorde verstoren door het
schelle gefluit van een locomotief, of niet in de verte den rook zag opstijgen uit een
fabrieksschoorsteen, dan zou het geen inspanning der verbeeldingskracht kosten zich
te verplaatsen in vroegere tijden, de landstreek in gedachte te bevolken met ridders
en hoorigen, monniken en strijdknechten, als waren er geen eeuwen heengegaan over
de grauwe slotmuren van het adellijk goed daar ginds op den achtergrond, of over
de rotswoningen hier naast u aan den weg.
Liefelijke natuurtafereelen, waarin niets de werkzaamheid doet herkennen van
den mensch, laten zelden na een diepen indruk te maken en te stemmen tot rust en
stille bewondering; een gevoel van weerzin, van wrevel, rijst op, wanneer men het
moet aanzien dat het natuurschoon meedoogenloos wordt opgeofferd aan de behoeften
en eischen van het dagelijksche leven. Maar omgekeerd wordt het oog bekoord waar
de mensch heeft beproefd de liefelijkste plekken, die in de natuur hem aanlokten, te
versieren met het schoonste, wat zijn gemoed en zijn geest vermochten te scheppen,
de grootschheid van zijn gewrocht in overeenstemming brengende met die van het
omringende tafereel. Daarom vermeidt men zich in de stille natuur zoo gaarne in den
aanblik van eene trotsche, grijze burchtruïne, een rijzigen boog van een kerkgebouw,
of een machtige zuil van een tempel, en poogt men het geheel van het geschonden,
vervallen kunstwerk in zijne oorspronkelijke, indrukwekkende schoonheid voor den
geest te roepen.
Onze tijd heeft gelukkigerwijze den eerbied voor de kunstwerken der voorvaderen
herwonnen, dien vorige geslachten verloren hadden, en de kunst heeft tegenwoordig
geen klagen over de piëteit en de zorgen van het thans levende. Maar hoeveel liefde
en zorg ook gewijd worde aan haren dienst, zij vermogen slechts te behouden wat
nog gespaard is gebleven; voor hetgeen vernield is, of verworden baat opoffering
noch kunstzin.
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Toch, in één geval is het niet geheel onmogelijk ook daar, waar alles verloren was
of vernietigd, door kennis, toewijding en geldelijke offers, aan het tegenwoordige
terug te geven wat het verleden verzwolgen had. Waar letterkunde, beeldhouw- en
schilderkunst slechts kunnen betreuren, dat zooveel is vergaan wat door meesterhand
was gewrocht, daar kan de bouwkunst in vele gevallen de kunstgedachten van den
ontwerper en het plan van uitvoering van den bouwmeester met zoo groote zekerheid
reconstrueeren, dat zij een kunstwerk van vroeger eeuwen weder in al zijn schoonheid
aan tijdgenoot en nazaat ter bewondering geven kan.
In Nederland is veel, zeer veel verloren gegaan, zooveel dat dikwijls bijna geen
spoor van den kunstarbeid in vroeger eeuwen is overgebleven, zelfs niet op plaatsen,
waar eenmaal, en dat gedurende zeer langen tijd, kerkelijke en wereldlijke macht
wedijverden in het stichten van monumenten, die den roem en het aanzien van
praelaten en landheeren, stadsbesturen en geslachten schenen te zullen verkondigen
tot in eene onafzienbaar verre toekomst. Met des te meer en des te warmer sympathie
behoort men daarom de pogingen te prijzen en, zoo mogelijk, te ondersteunen, die
aangewend worden om dat, wat nog over is, te redden, of te herstellen en te ontdoen
van hetgeen er door onkunde en onverschilligheid aan is bedorven, om, in één woord
een kunstwerk weder tot kunstwerk te maken.
In dat hoekje nu van de provincie Limburg, waarvan hierboven sprake was, vindt
men een gedenkteeken van de vroomheid en den kunstzin uit lang vervlogen dagen,
dat de aandacht en de bewondering ten volle verdient: de aloude abdij van Rolduc.
Wanneer men aan de uiterste grens van ons vaderland van het dorp Kerkrade - het
welbekende mijndorp - of van het Duitsche station Herzogenrath uit, den heuvel
beklimt, die zich benoorden en bewesten die beide plaatsjes verheft, dan bereikt men
een dier bekoorlijke plekken, waaraan de streek zoo rijk is. Het is eene wandeling,
die in den zomer eenige inspanning eischt, want de weg van Kerkrade
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is zonnig, en die van Herzogenrath stijgt vrij aanmerkelijk. Maar hebt gij den top
van den heuvel bereikt en zijt gij op het terrein der abdij gekomen, gij zult u
ruimschoots beloond zien.
Honderden zeker mijner landgenooten, die op het seminarie, het gymnasium of
de hoogere burgerschool van Rolduc hunne opleiding hebben ontvangen, kennen de
abdij en hare omgeving beter dan ik, maar andere honderden, duizenden misschien,
kennen haar ternauwernood bij name; tot de laatsten richt ik mij, want gaarne zou
ik ieder, die zin heeft voor kunst, willen aansporen de gelegenheid te zoeken tot
kennismaking met het prachtwerk, dat mij deze regelen in de pen geeft.
Vóór weinige maanden, in den nazomer van het jaar 1902, is door de
snelpersdrukkerij van het St. Gregoriushuis te Utrecht, een rijk versierde en uitnemend
uitgevoerde folio-uitgave afgeleverd. ‘Rolduc in woord en beeld’ luidt de titel van
het boek. Het is opgedragen aan den bisschop van Roermond, aan alle leeraren en
leerlingen, weldoeners en vrienden van Rolduc, en bewerkt ten voordeele der
abdij-kerk, door den tegenwoordigen directeur der scholen Dr. R. C o r t e n , voor
het laatste tiental jaren alleen, die van Dr. C o r t e n ' s directoraat, door den leeraar
A.H.M. R u y t e n . Het boek is niet in den handel; de uitgave is bestemd voor de
inteekenaren, die haar door hunne bijdrage hebben mogelijk gemaakt. Niettemin zijn
er enkele bevoorrechten, die ‘Rolduc in woord en beeld’ bezitten zonder dat zij
behooren tot de genoemde kringen: zij danken het fraaie boekdeel aan de mildheid
van den schrijver.
Met scherpe, groote letter gedrukt op zwaar, roomkleurig papier in roode omlijsting,
en gebonden in een prachtband met donkergroenen rug en roomgeel op het plat,
samengevat door twee koperkleurige oplegsels in den vorm van rugsloten, zou het
reeds een prachtwerk zijn als product van typographischen arbeid. Maar bovendien
is het overvloedig versierd met voortreffelijk geslaagde afbeeldingen, platte gronden,
facsimilés, portretten, reproducties
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van allerlei aard en vorm, zoo menigvuldig en rijk, dat die afbeeldingen op zichzelf
reeds eene geschiedenis geven der oude abdij. Maar Dr. C o r t e n en zijne
medewerkers hebben u de moeite bespaard die geschiedenis uit de platen en
teekeningen af te leiden: met zorg en vlijt samengesteld geeft de tekst het verhaal
van den oorsprong en de lotgevallen der aloude stichting.
Bij het stadje Rode - rade, rode, roden, rooien = ontginning, ontginnen -, naar een
Limburgschen hertog later Hertogenrode of Herzogenrade geheeten (Rode le Duc =
Rolduc) vond in het begin der twaalfde eeuw een vroom priester, uit adellijk bloed
gesproken, de plaats, hem in een droomgezicht vertoond, waar hij een heiligdom
wilde stichten, gehoorzaam aan het bevel dat hij door dien droom had ontvangen.
Op de burcht der graven van S a f f e n b e r g , welker grijze toren gij nog heden uit
de vensters der abdij aan uwe voeten ziet liggen, vroeg en verkreeg hij verlof zijn
vroom voornemen uit te voeren: in 1106 werd de grondslag gelegd voor de kerk, of
eigenlijk de crypt en het koor, waarbij de kerk zou verrijzen, en in 1108 had
A i l b e r t u s de voldoening dat het godshuis, door zijn vromen ijver op den
boomrijken top van den heuvel bij den Saffenburg opgericht, plechtig werd gewijd.
De uitmuntend bewaarde oorkonde, zeker een der oudste charters in ons land, kan
het feit u nog thans getuigen. Zij verhaalt u tevens hoe de graaf v a n S a f f e n b e r g
afstand deed van den grond en van al het omliggende land.
Naast de kerk ontstond de abdij.
Wat den stichter aangaat, hij bleef slechts korte jaren in het midden der
kloosterlingen, die zich alras binnen de muren van het nieuwe stift hadden verzameld.
Weder aanvaardde hij zijne tochten en stichtte hij kloosters op vreemden grond, tot
hij in 1122 zijn leven eindigde te Sechten bij Bonn. Daar werd hij begraven en bleef
zijn gebeente rusten, tot het kort geleden, in 1895, werd opgespoord, teruggevonden
en op plechtige wijze overgebracht naar de abdij te Rolduc, waar het thans bewaard
ligt in de stille crypt, op de plaats waar de vrome man vóór bijna

Onze Eeuw. Jaargang 3

281
acht eeuwen nederknielde, toen hij de plek herkende, hem in zijn droomgezicht
aangeduid.
Onder A i l b e r t u s ' opvolgers wies de abdij snel in omvang en aanzien; sedert
zij in 1118 door den abt Richer tot een stift van reguliere Augustyner monniken
gemaakt was, werd zij weldra sterk bevolkt en stond zij in groote eer. Ook een gasthuis
voor de armen werd er bijgebouwd, en weldra ook een klooster voor adellijke
jonkvrouwen.
Door brand vernield, met uitzondering der oude crypt, door tweedracht der
kloosterlingen bedreigd, scheen de jeugdige stichting reeds in het midden der twaafde
eeuw na een korten bloeitijd weder tot ondergang veroordeeld, maar zij kwam den
tegenspoed te boven, breidde hare gebouwen uit, stichtte nieuwe kloosters,
bepaaldelijk voor vrouwen op hare bezittingen in het Aarthal, bij Maastricht en bij
Teuven, en vergrootte ook de kerk der abdij zelve. In de dertiende eeuw ging die
uitbreiding voort; de vrouwenkloosters, waarheen ook de nonnen van Rolduc
verplaatst werden, namen in aantal toe, het grondbezit rondom de abdij en ook elders
werd door schenking voortdurend aanmerkelijk vergroot.
Evenwel, ook deze bloeiende stichting kon niet ontkomen aan het geweld van de
stormen der Middeleeuwen; de woelingen in den tijd van het interregnum en de
twisten over de opvolging in het hertogdom Limburg brachten ook de abdij van
Cloosterrade bitter leed en zwaar nadeel. Twee eeuwen lang sleepte zij een kommervol
bestaan voort, beroofd van haar glans en zonder invloed. In geestelijken en
wereldlijken zin was zij in verval. Het wanbeheer harer goederen en het verslappen
der kloostertucht, het verminderen ook van het aantal der kloosterlingen, dat op het
einde der veertiende eeuw tot twaalf daalde, de verkleining van haar gezag over
andere kloosters, dat voor een deel overgebracht werd op Windesheim, ontnamen
aan Rolduc schier alle beteekenis.
Die periode duurde tot het begin der zestiende eeuw. Toen in 1522 de tot abt
gekozen L e o n a r d D a m m e r s c h e i d t de adbij onder zijn beheer kreeg, was
deze niet
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veel meer dan een bouwval, in het oog der meesten dan ook een ‘verlaten klooster’;
met hem begon weder een tijd van herleving. Het geheele kloostergebouw werd
hernieuwd, een gothisch koor werd opgetrokken boven de crypt de zwaar belaste
goederen werden bevrijd van schuld, de verkochte teruggekocht, met moeite bevolkte
L e o n a r d ook weder de abdij met kloosterlingen; de strenge tucht werd hersteld,
zooveel althans nog mogelijk was. Ook thans echter had Rolduc geen rust. De jaren
der reformatie en der contra-reformatie, die voor geheel Midden-Europa zoovele en
zoo velerlei nooden brachten, waren ook voor Limburg een tijd van krijgsgeweld en
rampen. De legers, die in het begin van den tachtigjarigen oorlog in het veld gebracht
werden om te strijden tegen de Spaansche troepen van A l v a en zijne opvolgers,
brandschatten meermalen de rijke bezittingen, die zij op hun weg ontmoetten, en
gaven ze niet zelden, bij verzet of onmacht, aan de vlammen prijs. Ook de abdij van
Cloosterrade, haar klooster en haar kerk werden in dien wilden kamp plat gebrand.
De kloosterlingen vluchtten her- en derwaarts; in het jaar 1600 leest men dat een
nieuwe abt werd gekozen door ‘twee’ kloosterlingen en hun prior. Wel gelukte het,
ondanks voortdurenden tegenspoed, in de zeventiende eeuw, binnen dertig jaren het
klooster weder tot een bloei te brengen als het in geen drie eeuwen had gekend, maar
ook toen waren de rust en de vrede slechts tijdelijk en kort. De tijd van den
dertigjarigen oorlog en het laatste tijdperk van den tachtigjarigen, dat er mede
samenviel, waren voor de katholieke stiften in het land beoosten de Maas niet
gunstiger dan de pas doorworstelde tijd van rampspoed, en zeker zou Rolduc voor
goed verlaten en de abdij opgeheven zijn, zoo niet de vrede van Munster ook haar
redding had gebracht. Redding, maar het onweder was nog niet voorbij. De Staten
van de Vereenigde provinciën deden jarenlang hun best bij de chambre mipartie, en
daarna bij de onderhandelingen met den Spaanschen gezant, om juist dit schoone
stuk land, waarin de oude abdij van Cloosterrade gelegen was, in bezit te krijgen, en
zeker is het dat, zoo de ver-
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deeling in dien zin haar beslag gekregen had, het lot van het overoude stift beslist
zou zijn geweest. Eerst in 1662 gelukte het aan de volharding van den toenmaligen
abt L a m b e r t i de beslissing in anderen zin te doen vallen en aldus zijne abdij van
den wissen ondergang te redden: in de handen van H.H.M. zou zij zeker niet zijn
gebleven wat zij was.
Onder het bestuur van L a m b e r t i 's opvolgers, Va n d e r S t e g e vooral, herrees
de abdij weer in luister, zij het ook niet in den ouden stijl, en mocht ook het nu
volgende tijdperk geen hervorming en verbetering brengen in de tucht en de
levenswijze der kloosterheeren - misbruiken en ordeloosheid waren in de plaats
getreden van strengheid en godsvrucht - het gebouw zelf stond daar weder, op de
plaats der oude stichting van A i l b e r t u s v a n A n t o i n g , wachtende op de vaste
hand, die de orde zou herstellen. Bovendien, ook dien toestand van wanorde en
bandeloosheid kwam Rolduc te boven, en nog éénmaal beleefde het een tijdperk van
welvaart en bloei, een eeuw lang.
Toen was het gedaan met de abdij en hare heerlijkheid. De Fransche legers
verschenen in 1793 ook voor hare poorten, plundering en verwoesting werden ook
haar lot. Weldra werd zij, beroofd van al hare kostbaarheden, als een naakte
steenmassa in het openbaar verkocht, en, al kochten ook de kloosterheeren haar terug,
zij lag sedert het begin der negentiende eeuw eenzaam en verlaten, in doodsche stilte
getuigende van de vergankelijkheid.
Zoo, als bouwval, in geheel ontredderden toestand, werd Rolduc in 1819 door de
overgebleven kloosterheeren ten geschenke gegeven aan het bisdom Luik. Twaalf
jaren later werd, overeenkomstig de bedoeling der schenkers, die destijds van de
Nederlandsche regeering geen goedkeuring hadden kunnen verwerven van hun plan,
binnen de muren van het vervallen gebouw het Klein-seminarie gesticht, dat zich
snel ontwikkelde tot de omvangrijke inrichting, die er tegenwoordig is gevestigd;
seminarie, gymnasium en hoogere burgerschool, waaraan in den jongsten tijd ook
een instituut voor voorbereidingsonderricht is verbonden.
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Aanvankelijk tot het bisdom Luik behoorende, ging Rolduc na de toewijzing van
een deel van Limburg bij het koninkrijk Nederland in 1839, niet zonder velerlei
moeite, over aan het bisdom van Roermond en werd zijne nieuwe inrichting van
onderwijs eene afdeeling van 't Groot-seminarie aldaar.
Van dien tijd af hebben de directeuren - de tijd der abten behoorde voor goed tot
het verleden - met steeds klimmenden ijver en warmer belangstelling gepoogd de
oude abdij te herstellen in hare oorspronkelijke gedaante. Met zorg is allengs alles
verwijderd wat de onkunde, meestal om aan de behoeften van het oogenblik te
voldoen, in den Romaanschen bouw had ingevoegd en wat de strenge sobere vormen
bedekte of vervangen had. Vooral echter in het laatste tiental jaren der negentiende
eeuw is, niet zonder groote geldelijke opofferingen, met kracht gearbeid aan de
restauratie van het historische bouwwerk. Kon er al geen sprake van zijn alles, wat
door het vuur en de baldadigheid in vroeger tijden was vernield, weder op te bouwen,
en evenmin de gebouwen, die in de zeventiende eeuw waren opgetrokken, weder te
slechten, de oudromaansche kerk met haar koor en crypt konden en zouden worden
hersteld, de kruisgang zou weder den hof omgeven als weleer, herbouwd in haren
vorm van open zuilengaanderij en versierd met hare slanke zuilenschachten en kunstig
gebeeldhouwde kapiteelen.
Aldus is het geschied, en merkwaardig is het resultaat, dat bij de restauratie, onder
de leiding van Dr. C u y p e r s ter hand genomen en voltooid, is aan het licht gebracht;
met zekerheid kon de bouwmeester de oorspronkelijke lijnen volgen, het muurwerk
herstellen, de oude gevels blootleggen, de Romaansche rondbogen en vensters
aanbrengen, waar zij waren dichtgemetseld of door modern knutselwerk vervangen.
De prachtige crypt, die door een ingemetselden muur haren vorm verloren had,
van haar middenvenster was beroofd, met wanstaltige lichtgaten was voorzien, dik
bepleisterd en bont opgesierd was, kon na een grondig onderzoek weer tot het oude
sierlijke trifolium worden
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teruggebracht, de vensters konden worden hersteld, het oude metselwerk van onder
de kalklagen te voorschijn gebracht. Dertig karrevrachten met puin van het werk der
jongere geslachten moesten worden weggeruimd eer de crypt der twaalfde eeuw
herkenbaar werd! Thans prijkt zij in haren ouden luister. Het zachte licht dringt weder
door het middenvenster en valt vol op het altaar, dan op de schachten der zestien
Romaansche zuilen, waarvan de de achterste - het dichtst bij de beide trappen naar
het koor - slechts even het schemerachtig schijnsel der stralen kunnen opvangen, in
het midden ook op den sarcophaag van A i l b e r t u s v a n A n t o i n g . De fraaie
kapiteelen, alle versierd met beeldhouwwerk, enkele met kunstig bewerkte
symbolische reliefs, de gegroefde schachten, de veelvormig gebeitelde rozetten in
de muurlijsten, de rondbogen der acht zijvensters, de geschilderde ruiten, alles is
hersteld, ook de polychromie der gewelven; de mozaiekvloer alleen wacht op
voltooiing.
Boven die crypt verheft zich het koor van de kruiskerk, waarvan de fundamenten
nog door A i l b e r t u s zelf werden gelegd. Evenals de crypt is het in den
klaverbladvorm opgetrokken - een zeldzame, maar tegelijk bijzonder sierlijke
bouwtrant. Met zekerheid afgeleid uit de teruggevonden overblijfselen van den ouden
bouw, is de constructie van het nieuwe koor geheel gelijk aan die van het
oorspronkelijke. In elk der zijstukken zijn drie vensters aangebracht, in het middenstuk
vijf, twee aan twee door enkele of dubbele zuilen gescheiden, welker kapiteelen zijn
bewerkt naar het fraaie model der oude twaalfde-eeuwsche sluitstukken, vroeger in
de abdij teruggevonden.
Het koor is voltooid; voor een groot deel is ook de polychromie van de zoldering
en de wanden reeds aanwezig, en met evenveel ijver als talent zet de heer
G o e b b e l s , kanunnik te Aken, den arbeid aan de kerkbeschildering voort. Reeds
thans, terwijl de steiger nog in het koor staat om het werk verder uit te voeren,
bewondert de bezoeker de schoonheid van deze negentiende-eeuwsche restauratie,
waardoor een kunstwerk uit de twaalfde eeuw weder is
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verrezen in al zijn strenge en tegelijk schitterende pracht.
Ook de beuken van de kruiskerk, een zwaar Romaansch gebouw met machtige
tongewelven, zijn weder in hun ongerepten vorm voor het oog zichtbaar geworden:
het wegbreken van eenige gebouwen, meedoogenloos tegen den zijgevel opgetrokken,
en van een gang, die den dwarsbeuk bedorven had, bevrijdde de kerk aan de
noordzijde van de laatste kluisters, die hare statige vormen omknelden. Een nieuwe,
ruime kruisgang, streng in stijl gehouden, werd op eenigen afstand gebouwd: die
bouw was de slotarbeid der grootsche restauratie van Rolduc's abdij-kerk.
Op den heuveltop van Cloosterrade, nabij het dal van de Worms, te midden van
zwaar geboomte, dat u hier en daar den vrijen blik gunt op een panorama van vele
uren in omtrek, verrijst dus, als vóór vele eeuwen, het kunstwerk van den Vlaamschen
vrome, een sieraad van menschenhand in de schoone natuur van het liefelijke
landschap. Nederland is weer een gedenkteeken rijker uit dien tijd van grootsche
kunstgedachten, stoute conceptiën en meesterlijke uitvoering. Het ligt in den uitersten
uithoek van ons land, voor velen onbereikbaar, omdat hun de aanleiding ontbreekt
tot een bezoek aan eene landstreek zoo geheel buiten den toeristen-koers gelegen.
Het zij zoo, maar niets belet den bewonderaar van de architectuur der Middeleeuwen
zich in de stille binnenkamer te onthalen op de bezichtiging en lezing van ‘Rolduc
in woord en beeld’ en in gedachte zijn gelukwensch te bieden aan de mannen, die
de restauratie ontwierpen en uitvoerden, en die ten slotte nog door de uitgave van
zulk een fraai gedenkboek hun werk bekroonden.
En nu, de school?
Indien gij deze regelen uwe belangstelling geschonken hebt, wil dan bedenken,
lezer, dat ik u van de abdij zou spreken, niet van de school. Maar dit eene zij hier
toch aan toegevoegd: zoo ik van die school iets te haren nadeele te verzwijgen had,
zou ik ook gezwegen hebben over de eerwaardige muren, die haar herbergen.
Utrecht, Januari 1903.
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Uit het Rijk der Tonen
Een Zangwedstrijd.
Door Dr. J. de Jong.
In het begin dezer maand was Frankfort getuige van een vreedzamen kamp.
Vier-en-dertig mannenzangvereenigingen, te zamen ongeveer 6000 kelen, waren
naar de groote stad aan de Main getogen voor den tweejaarlijkschen wedstrijd, die
zich in de bijzondere belangstelling van Keizer W i l h e l m verheugt. De vorige had
te Kassel plaats en daar waren de Keulenaars met den door den Keizer ingestelden
prijs gaan strijken. Ditmaal behaalde Berlijn de zege en de Keizerin zelf hing den
dirigent van het triumpheerend Berliner Lehrergesangverein, professor F e l i x
S c h m i d t , de gouden ketting om den hals.
Het kan ons Nederlanders onverschillig zijn wie te Frankfort de overwinning
wegdroeg, maar de wedstrijd zelf bracht een incident, dat ook voor den niet-Duitscher
van belang kan worden geacht en waarvan de gevolgen zich misschien ook bij ons
zullen doen gevoelen. Van daar dat ik daaraan eenige bladzijden wijd.
Zoo als dat in den regel bij een zangwedstrijd het geval is, zong elk der mededingende
vereenigingen een koor naar keuze; vervolgens een door de daartoe benoemde
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jury uit achttien inzendingen bekroond prijskoor, dat zes weken te voren aan de
vereenigingen was toegezonden. Elf der vier-en-dertig werden daarop een dag later
toegelaten tot den engeren wedstrijd: het zingen van een eenvoudiger nieuw lied,
waarvoor hun een uur ter kennismaking werd gelaten. Het bekroond achtstemmig
prijskoor was van G e o r g M e s s n e r , officier te Breslau, gecomponeerd op een
gedicht van F e l i x D a h n : ‘Siegesgesang nach der Varus-Schlacht’; het eenvoudiger
vierstemmig koor was een door W. K i e n z l 1) gecomponeerd ‘Volkslied’, op een
gedicht van F r i e d r i c h v o n S a l l e t . Van de vier-en-dertig vereenigingen nu
bleven slechts twee in den toon bij het zoogenaamde zes weken-koor; al de andere
eindigden een halven of een heelen toon, sommige zelfs anderhalven toon te hoog.
Daarentegen brachten de meeste der elf vereenigingen het er goed af bij het
zoogenaamd éenuur-koor, al kwam daarin een moeilijk accoord voor, waarover de
Keulenaars struikelden2).
Hoewel de Keizer pas de zoogenaamde ‘Kaiserfestspiele’ te Wiesbaden had
bijgewoond (ditmaal werden Oberon, Armide, Weisse Dame en Afrikanerin
opgevoerd), was hij reeds den eersten dag te Frankfort 's morgens om tien uren present
en hij bleef drie dagen bijna alles hooren, geen blijk van vermoeidheid gevend. Bijna
na elk nummer ging hij van zijn loge naar die der jury, die daaraan grensde, en gaf
hij daar grappige, soms bijtende zetten ten beste. Wat hij hoorde kon hem niet al te
zeer bevredigen. Want Keizer W i l h e l m is in muzikale dingen een beetje behoudend,
voor hem is Wa g n e r te rumoerig en daarom geeft hij aan G l u c k de voorkeur; de
moderne muziek is hem niet naar den zin, hij houdt van het eenvoudige en
ongekunstelde. En nu zongen de meeste vereenigingen ingewikkelde koornummers
van F r . H e g a r 3), B r a m -

1) De componist van D e r E v a n g e l i m a n n .
2) Sommige der tenoren zongen op het critieke oogenblik g, in plaats van ges. ‘Wir haben uns
eben vergessen’, schertsten zij later.
3) H e g a r , in 1841 te Basel geboren, kan worden beschouwd als de eerste der levende
Zwitsersche toondichters; hij is vooral door zijn mannenkoren beroemd geworden.
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b a c h 1) e.a. Veel te zwaar, meende de Keizer telkens; het componeeren in het Duitsche
Rijk moest voor tien jaren verboden worden. Toen een der vereenigingen een koor
zong ‘Meeresstille’, merkte Z.M. op dat daarin 65 maal ‘geschwinde-geschwinde’
en 72 maal ‘ans Land - ans Land’ voorkwam. En dat noemde de componist een
‘zeereis’! Maar toen het prijskoor aan de beurt kwam, steeg de ergernis van den
doorluchtigen toehoorder nog en deze moet, volgens het eenstemmig getuigenis van
bevoegde critici, alleszins gewettigd zijn geweest. Wel getuigde het koor van talent
en het was ook bekend dat M e s s n e r in zijn studietijd te Berlijn zich muzikaal goed
had ontwikkeld, maar zelfs de bezadigde L e o p o l d S c h m i d t schreef, dat dit
koor niet vokaal was gedacht en bij alle moeilijkheden toch de uitvoerenden niet de
gelegenheid gaf dàt te toonen, waarop het aankomt bij a cappella-zang. ‘De
omstandigheid dat zoowat alle vereenigingen uit den toon raakten, bewijst reeds op
zich zelf dat de harmoniseering niet gezond was. Hoe konden de vereenigingen, op
zulk een prijslied aangewezen, werkelijk toonen wat zij vermogen! En hoe moet het
met de inzendingen gesteld zijn geweest, indien de muziekcommissie, die toch
ervarene en degelijke musici telt, dit koor kon bekronen!’ Aldus S c h m i d t . Andere
beoordeelaars lieten zich nog krasser hooren. Vol uitgezochte moeilijkheden, waarop
zelfs beroepszangers schipbreuk zouden lijden, niet zangmatige stemvoering, de
inhoud heelemaal niet geëvenredigd aan de uiterlijke middelen, meende een. En een
tweede drukte zich aldus geestig uit: De muzikale moeilijkheden, waarop de luitenant
de zangers vergastte, moeten inderdaad als dood aanbrengende, met kakophonisch
duivelsschroot gevulde bommen geweest zijn, terwijl toch een zegezang juist een
zekeren eenvoud veronderstelt. Ware het er om te doen geweest den slag zelf te
schilderen, men had het den componist nog kunnen vergeven indien hij al zijn
heksenkunsten had te pas gebracht, den Romeinschen veldheer enharmonisch had
omgebracht en zijn legioenen

1) De te Bonn in 1833 geboren B r a m b a c h heeft eveneens op het gebied der koormuziek
naam gemaakt.

Onze Eeuw. Jaargang 3

290
onder een hagel van verminderde septiemen had begraven. Van een ‘päan’ echter
verwacht men ongekunstelde kracht, die recht op het doel afgaat, en het is in strijd
met alle artistiek volkenrecht, wanneer iemand na den slag nog komt opdagen en
den argeloozen toehoorder onbarmhartig neervelt. ‘Zie toch die menschenkinderen
eens aan’, moet de Keizer gezegd hebben volgens een der omstanders: ‘ik heb het
door mijn binocle gezien; de menschen zien bruin en blauw van het zingen.’
Na den wedstrijd bescheidde de Keizer de dirigenten der zangvereenigingen tot
zich als officieren na de manoeuvres, en hield hij tot hen een toespraak. Hij begon
met de gebruikelijke complimenten over de groote deelneming bij den wedstrijd aan
den dag gelegd, over den ijver en den zanglust der vereenigingen, over hun
belangstelling in de beoefening van den zang. Maar daarna volgden eenige
opmerkingen die, hoe beleefd ook ingekleed, als harde waarheden aankwamen. Zij
golden de keuze der gezongen stukken. Het doel van den wedstrijd was het
volksgezang te verheffen, de beoefening van het volkslied te versterken en te
verbreiden, en nu hadden de heeren composities gekozen, die aanmerkelijk afweken
van de oude bekende, goede, Duitsche volksliederen en van den volkstoon. Er waren
aan de koren kolossale eischen gesteld, eischen waaraan ten deele op
bewonderenswaardige wijze was voldaan en het had iedereen verbaasd en getroffen,
dat honderde mannen, die misschien dagelijks 8 à 12 uur zwaar werken bij ongunstige
temperaturen, in stof en rook, in staat waren door ijverige studie en volkomen
toewijding zulk een zware taak te vervullen als hier geschied was. Misschien zouden
de dirigenten evenwel zelf hebben ingezien, dat in de keuze der koornummers de
uiterste grens is bereikt van hetgeen van mannenkoren kan worden gevorderd. De
Keizer wenschte dringend er voor te waarschuwen, dat men niet zou streven naar
concurrentie met de Philharmonische koren. Volgens hem was dat niet de roeping
der mannenzangvereenigingen; zij moesten het volkslied beoefenen.
En nu trad de Keizer in bijzonderheden. Van de com-
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posities die allen lief zijn was opmerkelijk weinig gezongen, daarentegen was H e g a r
zesmaal, B r a m b a c h achtmaal aan het woord geweest. Oprecht kwam Z.M. er voor
uit, dat als men deze meesters dikwijls na elkaar hoorde, elke vereeniging, die, al
was het maar eenmaal, ‘Wer hat dich, du schöner Wald’, of ‘Ich hatt' einen
Kameraden’, of ‘Es zogen drei Burschen’ gezongen had, met dankbaar gejubel zou
zijn begroet. De gekozen nummers waren van ongemeene waarde voor de
ontwikkeling der techniek en de Keizer vergeleek de uitvoering er van bij het springen
over een bijzonder hoogen bok, maar het ontbrak H e g a r en B r a m b a c h te zeer
aan melodieën. Bovendien componeeren zij teksten die wat lang zijn. Zeer dankbaar
voor het kiezen van zulke vaderlandslievende en mooie teksten, die de oude
keizersagen en het groote verleden behandelen, was de Keizer van meening, dat de
componisten daaraan ten deele geen recht lieten wedervaren. Volgens hem moest
een koor van mooie mannenstemmen er niet toe worden gebracht in tonen te
schilderen en een orkestinstrumentatie na te doen. Toonschildering door een orkest
is al niet altijd aangenaam, met mannenstemmen is zij nog bedenkelijker. Is het stuk
lang, dan vermoeit het den toehoorder, omdat een mannenkoor zich toch altijd binnen
beperkte grenzen beweegt en op den duur de klank te gelijkmatig werkt. De Keizer
waarschuwde verder tegen te veel lyriek, die ook in het prijskoor te veel de overhand
had. De heeren zouden hebben gemerkt dat de nummers van energischer, mannelijker
karakter bij het publiek meer bijval vonden. Wel moest evenzeer het sentimenteele,
dat in elk Duitsch gemoed sluimert, in dichterlijke scheppingen tot uiting geraken,
maar in balladen en waar het mannendaden geldt, moet het mannenkoor krachtig
voor den dag komen, het best met eenvoudige composities. Bijna twee derden der
vereenigingen hadden te hoog ingezet en waren te hoog, soms veel te hoog geëindigd
en de gekozen nummers hadden eenigermate de dirigenten zelf geschaad. Het was
een genot als men een koor zoo hoorde inzetten, dat men het gevoel kreeg dat het
nog hooger
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kon. In het vervolg zou de Keizer een passender keuze trachten tot stand te brengen;
hij zou daartoe een verzameling laten aanleggen van alle volksliederen, die in
Duitschland, Oostenrijk en Zwitserland geschreven werden, gezongen worden en
bekend zijn, onverschillig of de componist bekend is of niet. Deze verzameling zou
gemakkelijk en goedkoop verkrijgbaar worden gesteld en men zou dan liederen
kunnen kiezen die men behoefde. En andermaal kwam Z.M. terug op de zwakke
punten van den wedstrijd. Men was aan den Rijn en geen der koren had de ‘Drei
Burschen’ gezongen, of ‘Joachim Hans von Zieten’, of ‘Fredericus Rex’. Men was
te Frankfort en geen had iets van K a l l i w o d a 1) gekozen! Van M e n d e l s s o h n ,
B e e t h o v e n , A b t was niets gezongen. Men had een te moeilijke taak op zich
genomen (ook het prijslied was hier en daar veel te zwaar), zij zou in vele opzichten
kunnen worden vereenvoudigd, meende de Keizer; hij had van de gelegenheid gebruik
gemaakt daarover met de jury van den wedstrijd te spreken, de (negen) heeren hadden
van gedachten gewisseld en een memorie op het papier gebracht, die de kabinetsraad
Vo n L u c a n u s zou voorlezen.
En de heer Vo n L u c a n u s las het document voor waarin over het thans in
Duitschland gebruikelijk componeeren van mannenkoren vrij kras de staf werd
gebroken. ‘Bijna alle door de vereenigingen voorgedragen nummers naar eigen keuze
waren technisch van een bouw, met den a cappella-stijl van het mannengezang
volkomen in strijd, aangezien daarbij aan de stemmen intervallen, liggingen en
harmonische combinaties worden opgedrongen van zuiver instrumentalen aard. Erger
nog is de algeheele wanverhouding tusschen de weer te geven stof en de gebruikte
middelen. De enge begrensdheid der stemmen, die niet straffeloos kan worden
overschreden, het beperkt kleurenpalet wijzen het mannenkoor als van zelf aan als
drager eener edele eenvoudige stemming van lyrischen aard en

1) J o h a n n e s W e n c e s l a s K a l l i w o d a , van Praag, componeerde in 1833 te Frankfort
een ‘Deutsche Lied der Oesterreicher’, dat verbazend opgang maakte.

Onze Eeuw. Jaargang 3

293
zelfs van eenvoudige balladen. Het gezochte en gekunstelde in een aantal der ten
uitvoer gebrachte koornummers, de manie elke nog zoo onbeduidende gelegenheid
tot toonschildering aan te grijpen, het streven naar buitengewone harmonieën kwam
ons voor te zijn een bepaald ziekelijke, naar effect jagende manier van componeeren,
die ten gevolge had, dat in plaats van een grootsch geheel, een mozaiek van vaak
interessante, bijna nimmer mooie details werd verkregen. Zulk een manier van
schrijven, die de hoofdvereischten van een kunstwerk in den wind slaat, is een ernstig
gevaar voor de toekomst van deze zoo belangrijke tak der kunst. Daartegen baat
alleen de terugkeer tot natuurlijkheid en eenvoud, tot gezond opvatten en erkennen
van het ware doel der kunst, door alle onnatuur en gekunsteldheid te vermijden.
Daarmede willen wij volstrekt niet zeggen, dat alleen het volkslied voor
mannenzangvereenigingen geschikt is. Wij laten daarnaast ook een zoogenaamd
kunstlied gelden, maar alleen dan, wanneer het aan de bovengenoemde eischen
beantwoordt. Het zal noodig zijn in het vervolg ook als prijskoor alleen te kiezen
een stuk, dat, met inachtneming van deze eenvoudige, aesthetische beginselen, als
kunstwerk kan worden erkend.’
Nu nam de Keizer andermaal het woord tot de dirigenten, om de verwachting uit
te spreken dat zij zooveel mogelijk zich zouden houden aan de bedoelingen der jury
en aan zijn raadgevingen. Hij was er zeker van dat de zangers dan nog meer plezier
van de oefeningen zouden hebben. Het instudeeren der noten vereischt een bepaald
physieke inspanning, zullen inzonderheid zij, die in fabrieken werken, bereiken wat
hier bereikt was. De Keizer, die altijd weten wil welke beroepen in een
zangvereeniging vertegenwoordigd zijn, had de lijsten doorgezien en hij achtte het
verblijdend dat zoovelen van hamer en aanbeeld, van de smidse waren gekomen om
te zingen - maar dat moest slapelooze nachten hebben gekost. Bij eenvoudiger
gezangen zou de concurrentie mogelijk zijn met de zuiver artistieke vereenigingen,
waarvan de leden dagelijks leven in een zuiverder, stofvrijer dampkring, wat toch
op de stem
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van grooten invloed is. Voor het overige moest gezegd worden dat een uitstekend
materiaal zich had doen hooren, ook afgezien van die vereenigingen die als uitmuntend
bekend stonden; ongetwijfeld stak er heel wat muzikale begaafdheid in het volk,
maar deze moest zich kunnen toonen in eenvoudige klankreine harmonieën. En de
Keizer besloot aldus: ‘Wanneer gij deze eenvoudige mooie koren zingt, zooals het
volkslied en de door mij genoemde componisten die brengen, zult gij zelf meer
genoegen smaken en op minder moeilijkheden stuiten. En tegelijkertijd zult gij het
publiek, dat voor een deel uit vreemdelingen bestaat, beter met ons volkslied bekend
maken; gij zult door het volkslied de vaderlandsliefde versterken en daarmede den
band, die allen moet verbinden, hechter maken.’
Het was niet de eerste keer dat Keizer W i l h e l m zich in dezen geest uitdrukte:
reeds voor vier jaren had hij openlijk zijn afkeuring te kennen gegeven over de keuze
van zulke moeilijke mannenkoren. Maar nog nimmer had hij de zaak zoo krachtig
aangepakt, of een middel voorgesteld om verbetering in den toestand te brengen.
Natuurlijk maakte zijn optreden sensatie, heeft het reeds aanleiding gegeven tot
geschrijf en zal de storm, dien hij deed opsteken, niet zoo spoedig tot bedaren komen.
Want Z.M. sprak misschien wel wat apodictisch, en daar hij geen vakman is, sneed
hij ook hier en daar geen hout. Het was b.v. niet gelukkig A b t in één adem te noemen
met M e n d e l s s o h n en B e e t h o v e n en ware Z.M. meer bekend geweest met de
voorhanden literatuur, hij zou niet van een plan hebben gewaagd Duitsche
volksliederen te verzamelen en den zangers toegankelijk te maken. Want er is geen
gebrek aan dergelijke verzamelingen. Zoo is er een van B ö h m e (bij B r e i t k o p f
en H ä r t e l te Leipzig), die vrijwel den geheelen Duitschen liederenschat omvat, en
te Zürich is een verzameling uitgegeven van volksgezangen, oude en nieuwe, ook
van liederen in den volkstoon gecomponeerd door moderne toondichters. Intusschen
heeft de Duitsche Keizer in hoofdzaak den spijker op den kop ge-
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slagen en wat hij aan het adres van de Duitschers zeide geldt evenzeer voor ons en
misschien nog meer voor de Belgen. Ja, dezen en de Franschen zijn de voornaamste
schuldigen aan de omstandigheid, dat het mannengezang in een verkeerde richting
is gestuurd. Mannen als R i g a en D e R i l l é bijv. componeerden voor wedstrijden
prijskoren, waarin van de stemmen schier het onmogelijke wordt gevorderd aan
omvang en kracht, koornummers van langen adem, dikwijls met halsbrekende
passages voor tenoren, gevaarlijke solo-trekjes, etc. Ik heb den tijd meegemaakt dat
deze literatuur het mannengezang beheerschte ook bij ons - en ook bij ons navolgers
vond. Jaren lang voerde ik strijd tegen de programma's der Koninklijke
Zangvereeniging Cecilia, in de residentie; te vergeefs beval ik de keuze van
zangbaarder eenvoudiger stukjes aan en beriep ik mij op het publiek, dat op elk
concert, telkens wanneer iets van dien aard werd uitgevoerd, de duidelijkste bewijzen
gaf van ingenomenheid. Men voerde tegen mij aan, precies wat nu in Duitschland
tegen 's Keizers rede wordt aangevoerd, dat het componeeren en uitvoeren van zware,
zoogenaamde kunstkoren uit een technisch oogpunt zijn nuttige zijde heeft en ook
door velen nog altijd zeer op prijs wordt gesteld1). In de laatste jaren evenwel begon
men toch de programma's meer in mijn geest samen te stellen en ik heb reden om te
gelooven, dat op dien weg zal worden voortgegaan.
De zaak is niet zoo eenvoudig als zij lijkt. Indien in de laatste vijf-en-twintig jaren
zulke ingewikkelde en vaak instrumentaal gedachte mannenkoren werden
gecomponeerd, dan is het omdat men zich ook op dit gebied niet kon of wilde
onttrekken aan de heerschende strooming, die alles behalve eenvoud en natuurlijkheid
in haar gevolg voert; ook omdat, waar de vinding aan oorspronkelijkheid meer en
meer verliest, men dat zoekt te bedekken door overlading

1) Toen de Berlijners na den wedstrijd een concert gaven bij K r o l l te Berlijn werd juist een
koor van H e g a r bijzonder levendig toegejuicht, ja het meest van alles. Bij hun aankomst
aan het station zongen zij het ‘Deutsche Lied’, dat de Keizer te Frankfort had verlangd.
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en effecten. De Keizer wil eenvoud en natuurlijkheid, maar dezen laten zich niet
gebieden. Ik ben diep overtuigd - en sommige verschijnselen versterken mij in die
overtuiging - dat de behoefte daaraan zich steeds meer zal doen gevoelen, dat een
reactie niet kan uitblijven; maar deze treedt, zelfs op het woord eens Keizers, niet in
alvorens de componisten zelf daarvoor rijp zijn, want niet van het publiek maar van
de kunstenaars moet die uitgaan. Wij zijn nog lang zoover niet. Elk modern
muziekfeest bewijst het.
Er is nog een bedenking tegen 's Keizers rede. Wanneer de
mannenzangvereenigingen in hoofdzaak het eenvoudige volkslied moeten beoefenen,
waartoe dan die op groote schaal ingerichte wedstrijden? En de Keizer zelf beschermt
die wedstrijden en kent een eereprijs toe. Hier is een contradictie. Het is waar, Z.M.
vat het begrip volkslied en volksmuziek ruim op, daar hij ook koren van B e e t h o v e n
en M e n d e l s s o h n daartoe rekent. Trouwens het is moeilijk precies uit te maken,
wat daartoe al dan niet behoort. Wat is een volkslied? Voor sommigen is het iets dat
op geheimzinnige wijze uit de lucht komt vallen, tekst en muziek van onbekenden,
vaak geboren uit de samenwerking van velen. Dit is natuurlijk geen voldoende
kenmerk. Het moet door de massa gezongen kunnen worden ook zonder begeleiding.
Een verder vereischte is dat het in koor gezongen wordt, hoewel het toeval hierin
een groote rol speelt1). Een lied kan aan de eischen van een volkslied beantwoorden
en het toch niet tot de positie van een volkslied brengen; in dat geval echter zou men
het volksliedachtig kunnen noemen, of in den volkstoon geschreven. Volksmuziek,
die zich wendt tot de massa, niet tot enkele individuen, moet uit den aard der zaak
veel banaals, ja soms plats bevatten; aan den anderen kant evenwel moet zij, om de
massa werkelijk te kunnen roeren, ook veel in zich bergen van het diepste en edelste
der menschelijke natuur, en zij moet dat op algemeen verstaanbare, naieve wijze
uitdrukken.

1) ‘Die Wacht am Rhein’ was al lang bekend. Het werd eerst door den oorlog van '70 een
volkslied.
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Van daar dat een nieuw echt volkslied zoo zelden geboren wordt, dat het niet kan
worden in het leven geroepen door het uitschrijven van een wedstrijd, en dat geen
decreet iets tot een volkslied kan stempelen. Iets anders (en te waardeeren) is elke
poging om het componeeren van muziek te bevorderen, die thuis kan worden
gezongen, die aan den eenen kant niet te moeilijk en ingewikkeld is, aan den anderen
kant ook niet vervalt in tingel-tangel-muziek, in den platten straatdeun. Daarom is
een uitgave als die van de Berlijnsche ‘Woche’, die onder den titel ‘Im Volkstone’
een dertigtal moderne volksliederen van moderne componisten bijeenbracht, toe te
juichen. In hoever die heeren, waaronder dragers van de beste namen in de Duitsche
toonkunstenaarswereld, in hun taak zijn geslaagd, zij hier in het midden gelaten; de
goede bedoeling valt in elk geval te prijzen. Dat het mogelijk is kunstmuziek te
schrijven, die aan de volksmuziek, ja aan de straatmuziek nauw verwant is, heeft
H a y d n bewezen. En populaire elementen vindt men bij S c h u b e r t , bij B r a h m s ,
bij G r i e g te over. In het oog behoort daarbij te worden gehouden, dat het populaire
met den tijd en met de plaats verandert. Ook voor volksliederen geldt de wet ‘tout
passe’ en een Hongaar, een Noorweger, een Italiaan, een neger heeft elk zijn
volksmuziek, die door de anderen niet als zoodanig kan worden gevoeld en
gewaardeerd.
Oorspronkelijk was alle muziek eigenlijk volksmuziek, in hoofdzaak koorgezang
met of zonder dans; eerst veel later, in een tijdperk van hoogere beschaving, waarin
het individu gecompliceerder was geworden, werd de kunstmuziek geboren, muziek
die alleen door de minderheid kan worden vertolkt en genoten1). Maar steeds heeft
deze zich gewend tot de volksmuziek, om daaruit nieuwe elementen in zich op te
nemen, zich daaraan te verjongen. Het werk

1) Met dit neer te schrijven kom ik misschien in strijd met de velen, die zich thans ten doel
stellen de klassieke muziek nader tot het volk te brengen. Hun streven verdient achting, maar
er zal steeds een niet te dempen kloof bestaan tusschen de onontwikkelde massa en de hoogere
kunst.
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van E d v a r d G r i e g is voor een groot deel het resultaat van Noorsche volkswijzen
geënt op Duitsche muziek en de groote verdienste er van is, dat de assimilatie der
volkselementen daarbij zoo goed als volmaakt is tot stand gekomen, wat bijv. aan
de moderne Russen lang niet in die mate gelukt is.
De Keizerrede te Frankfort heeft herinneringen aan het ontstaan der
mannenzangvereenigingen in Duitschland doen opleven. De eerste was de Berliner
Liedertafel. C a r l M a r i a v o n We b e r noemde de oprichting er van ‘het eerste
groen van een nieuwe tak der muziekbeoefening’ en die oprichting heeft Berlijn
misschien te danken.... aan Russen1). In 1807 nl. had het Pruisische Hof Memel tot
verblijf en daar bevond zich de dichter en componist B o r n e m a n n . In den regel
was er Donderdag des namiddags ‘cour’, die bij mooi weer veelal met een uitstapje
naar het dorp Tauenlauken, dïcht bij de Russische grens, werd besloten. Eens op zulk
een uitstapje hoorde F r e d e r i k W i l h e l m I I I een mannenkoor zingen: het was
een afdeeling Russische soldaten. De Koning was daardoor zeer geboeid; hij droeg
B o r n e m a n n op zich de beoefening van den mannenzang te Berlijn ter harte te
nemen en gaf daarbij te kennen, dat hij bij een hervorming van het leger het voorbeeld
der Russen zou volgen en Russen naar Berlijn zou laten komen. In dien tijd was
Z e l t e r directeur der Berlijnsche Singakademie. B o r n e m a n n stelde hem in kennis
met den wensch des Konings, maar Z e l t e r voelde aanvankelijk weinig voor
mannenzang zonder eenige begeleiding. Het toeval evenwel wilde dat bij een
afscheidsfeest voor een lid der Singakademie wegens gebrek aan ruimte het klavier
moest worden verplaatst. Er zouden zes liederen worden gezongen met gitaar; weldra
echter ging het gitaargetokkel geheel onder in den stroom van den mannenzang, men
deed het verder zonder gitaar en het ging best. Den volgenden morgen, zoo verhaalt
B o r n e m a n n in zijn Geschiedenis der Berlijnsche Liedertafel, kwam Z e l t e r

1) Die Kultur, Juni 1903.
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hem opzoeken. Hij had, zoo zeide hij, den vorigen avond moeten denken aan Koning
A r t h u r en de Tafelronde, wilde het oude zangerswezen weer in het leven roepen,
en een klein aantal vroolijke liederen, kernachtig en krachtig, bijeenzoeken en
bewerken. ‘Liedertafel zal de zangerschaar bij ons heeten. Een meester met 12
gezellen, of, zoo men ze vinden kan, 24’. En zoo ontstond in 1809 de eerste Duitsche
Liedertafel. Reeds een jaar later had Zürich er een, dank zij N ä g e l i (Frankfort en
Leipzig volgden in 1815), die ook reeds in 1826 een zangersfeest in Zwitserland tot
stand bracht. Het eerste Duitsche zangersfeest had in 1833 te Frankfort plaats en in
1862 de oprichting van het Algemeine Deutsche Sängerbund, dat thans meer dan 70
afdeelingen met ongeveer 100.000 leden telt. De oudste liedertafels in ons land zijn
‘Cecilia’ alhier en ‘Zang en Vriendschap’ te Haarlem; beiden werden in 1830
opgericht; een Nederlandsch nationaal zangersverbond kwam reeds in 1853 tot stand1).
In dit opzicht was ons land dus Duitschland vóor.
Langzamerhand ging het karakter der vereenigingen verloren. Was men vroeger
bijeen gekomen in kleinen kring, om voor onderling genoegen te musiceeren, men
trad nu in het openbaar op en gaf groote uitvoeringen, van vooraf ingestudeerde
werken, ook met begeleiding. De gezelligheid verloor, de kunstvaardigheid won er
aanmerkelijk bij. Het zou niet verstandig zijn indien men voortaan, althans zoo men
wedstrijden blijft houden, alle gelegenheid om die kunstvaardigheid te toonen liet
vervallen, afgezien daarvan dat het niet aangaat mannen als H e g a r en B r a m b a c h
nu maar voortaan te ignoreeren2). De Keizer verwijt hun gebrek aan melodie, maar
het begrip melodie is uiterst rekbaar. Dat voor het overige kunstvaardigheid de
uitvoering van eenvoudiger muziek juist ten goede komt, zal ieder bij eenig nadenken
toegeven (men

1) Zie Viotta, Lexicon der Toonkunst II.
2) Het zou misschien overweging verdienen bij wedstrijden als die te Frankfort een verschil te
maken tusschen bijv. werkliedenvereenigingen en die welke uit een hoogeren kring, bijv.
die der onderwijzers, zijn gevormd.
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herinnere zich bijv. R u b i n s t e i n en zijn vertolking van een Mozartsch Rondo, of
een stukje van S c a r l a t t i ). Want het eenvoudigste stelt vaak de hoogste eischen,
misschien wel omdat men geneigd is de te overwinnen moeilijkheden licht te tellen,
maar ook omdat daarbij kleine onvolkomenheden in de uitvoering veel meer treffen,
dan bij die van ingewikkelder composities.
Zullen zangwedstrijden in stand blijven? Men mag het aannemen, want zij doen
een beroep op de ijdelheid, de eerzucht1) en de begeerlijkheid der menschen. En het
zal altijd interessant zijn de verschillende in het strijdperk tredende vereenigingen
met elkander te vergelijken. Maar in de toekomst kan men meer verwachten. In een
oude Brandenburgsche legende wordt verteld hoe J e z u s en P e t r u s samen reisden;
hoe zij in een dorpje aankwamen, en daar in een huis hoorden zingen. J e z u s bleef
staan luisteren, maar P e t r u s liep door. Telkens keek hij om, maar hij zag J e z u s
nog altijd staan. Toen keerde P e t r u s om en bleef ook luisteren voor het huis waar
gezongen werd; het waren volksliederen. Na een poos gingen beiden verder en
kwamen bij een ander huis waar ook werd gezongen. Nu bleef P e t r u s staan, en
J e z u s liep steeds door. Toen voegde zich ten slotte P e t r u s bij J e z u s en toonde
zich zeer verbaasd. Toen sprak J e z u s : waarom zijt gij zoo verbaasd? En P e t r u s
sprak: Gij bleeft daar ginds staan waar men volksliederen zong en ge gingt verder,
waar geestelijke liederen werden gezongen. Toen sprak J e z u s : lieve P e t r u s ginds
zongen zij volksliederen maar met alle mogelijke toewijding; daar geestelijke liederen
zonder eenige toewijding’. Deze legende houdt een bekende waarheid in, en wel
deze dat het in de kunst niet minder aankomt op het hoe, dan op het wat. Wie hoort
niet

1) Hoe zeer de Keulenaren zich hun nederlaag te Frankfort aantrokken bleek daaruit, dat zij
zich onthielden aan het groote ‘Festkommers’. Daags daarna werd hun een feest aangeboden
en daar voerde hun voorzitter Vo n O t h e g r a v e n het woord, in hoofdzaak om hun moed
in te spreken. Maar telkens verstikten tranen de stem van den ouden heer en men zag
verscheidene der zangers schreien.
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liever een gewoon volkslied goed zingen, dan een ingewikkeld stuk met geweldige
inspanning en toch niet naar den eisch voordragen? Dat was tot hiertoe schering en
inslag bij wedstrijden. Worden 's Keizers wenken opgevolgd, dan zullen deze meer
dan te voren aesthetisch genot bereiden, want de vereenigingen zullen, al blijven ze
virtuoze nummers naar eigen keuze zingen, toch ook daarbij de voorkeur geven aan
die welke niet al te veel om het effect alleen zijn geschreven. De muziekcommissies
zullen zich tweemaal bedenken alvorens zij een prijskoor bekronen als dat te
Frankfort, en zij die naar zulk een bekroning meedingen zullen zich beijveren meer
in den geest van 's Keizers rede te componeeren, door aanknooping aan de
verjongende populaire elementen iets frisschers en meer ongekunstelds te scheppen.
En zoo zal Z.M. direct en indirect er toe hebben bijgedragen op dit gebied een
heilzame reactie in het leven te roepen.
Zal het zoo zijn? Ik geloof het vast en stellig; niet omdat de beweging uitgaat van
den Keizer, maar omdat hij feitelijk uiting gaf aan wat door velen jaren lang
onuitgesproken bleef, maar gevoeld werd. Ik schreef hier vroeger1), dat Keizer
W i l h e l m een bonne marque verdiende, omdat hij L o r t z i n g de hand boven het
hoofd houdt. Mij dunkt voor zijn optreden te Frankfort verdient hij wel een dubbele
goede aanteekening.
Den Haag, einde Juni 1903.

1) Naar aanleiding van het Lortzing-feest te Pyrmont.
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Onze leestafel.
L o u i s C o u p e r u s . De Boeken der kleine Zielen. Het heilige weten. L.J. Ve e n . Amsterdam.
Het vierde en laatste van de Boeken der Kleine Zielen geeft de geschiedenis der in
de vorige boeken behandelde personen tien jaar na de ‘zielenschemering’. H e n r i
en C o n s t a n c e v a n d e r We l c k e wonen nu sedert lang reeds in het huis zijner
overleden ouders te Driebergen; zij wonen er met hun zoon A d d y (nu 26), zijn
vrouw en hun twee nog heel jonge kinderen. Bovendien woont daar in: A d e l i n e ,
de weduwe van G e r r i t (C o n s t a n c e ' s broer, wiens tragisch uiteinde men zich
uit het derde deel herinnert) en met haar de negen kinderen (waarvan de oudste 20
is). A d d y heeft dat zoo gewild: hij, de vroeg-rijpe, vroeg-wijze knaap, heeft tien
jaar geleden dadelijk verlangd dat tante met haar negental bij hen zou komen; zij
immers, gebroken, kon de kinderen niet opvoeden; en hij, A d d y , die altijd weet
wat voor anderen goed is, aller vraagbraak, aller hulp, steun en troost, neemt die
opvoeding ter hand. Een zware taak, want de jongens deugen niet voor examens en
het jongste meisje is idioot. Maar A d d y , de bezielende, wiens woord en invloed
zooveel vermag (hij is dokter nu en hypnotiseert) weet van allen te maken wat er
van elk maar te maken is.... En nog woont in het groote familiehuis E m i l i e
(A d d y ' s nichtje), die vroeger haar slechten man ontvlucht was door naar Parijs te
gaan met haar broer H e n r i , aan wien zij zoo innig verknocht was maar die daar
(hij was clown in een circus) doodgestoken is, - door haar man, zooals nu blijkt.
E m i l i e leeft voort in eeuwigen rouw over den teergeliefden broer; elke zomer
brengt haar een zenuwcrisis, waarin A d d y haar bijstaat. - Ook woont bij de v.d.
We l c k e ' s in de oude mevrouw v a n L o w e (C o n s t a n c e ' s moeder), kindsch
nu, zich droomend te Buitenzorg. Straks wordt het reeds zoo talrijk gezin nog
vermeerderd met M a r i e t j e v a n S a e t z e m a , die zenuwziek, de voortdurende
zorg van neef A d d y behoeft. - Oom E r n s t , die weer (of liever nog steeds) zich
geketend voelt aan de in zijn antieke
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vazen en boeken huizende zielen, wordt door A d d y van zijn kamers in den Haag
weggetroond en betrekt een huisje in de buurt van het oude buiten. En Oom P a u l ,
de zindelijkheidsmaniaque, die vindt dat den Haag hoe langer hoe viezer wordt, komt
zich ook al vestigen in de schaduw van het familiehuis, waar hij, evenals E r n s t ,
telkens vertoeft. - Tenslotte duikt de heer B r a u w s - men herinnert zich den
phrasenheld uit ‘het late leven’ - weer op; hij kiest Zeist als verblijf en behoort dus
ook tot den heel ruimen kring....
Maar het hoofdmoment in dit boek is: het huwelijksleven van A d d y en zijn
vrouw. A d d y voelt zich twee: ‘de gewone, normale praktiesche, een beetje
vroeg-oude ernstige jonge man van wetenschap en dokter, en in die ziel zijn tweede
ziel: een ziel van geheimzinnigheid, goddelijk onbegrijpelijk, een ziel vol van
ondoorgrondelijke kracht, kracht, uit welke een fluïde schoot, dat heilzaam was aan
velen...’ Het is de gewone, normale, praktische jonge man van wetenschap, het is de
dokter geweest, die M a t h i l d e S m e e t getrouwd heeft: M a t h i l d e , de mooie,
kern-gezonde, jonge vrouw, die hem mooie, gezonde kinderen zou schenken, die
versch bloed zou brengen in zijn geslacht vol ‘morbide nevrosisme’. Zij, bekrompen
opgegroeid in een Haagsch milieu van ranzigen boter en petroleumlucht, hield op
haar manier van den jongen man, die baron was en geld had en een mooie praktijk
zou krijgen in den Haag, haar een leven van weelde en comfort geven zou.... Maar
dadelijk zijn ze in Driebergen gaan wonen, in het groote familiehuis ‘vol zieken en
gekken’, zooals M a t h i l d e zegt, en waar zij geen sympathie vond en.... geen luxe,
want men leefde er heel eenvoudigjes. Geen sympathie vond M a t h i l d e er. Allen,
van H e n r i en C o n s t a n c e af tot het idiote kind toe, hingen zoo aan A d d y , dat
zijn vrouw, wat burgerlijk en grof en snobbish bovendien, hun niet welkom zijn kon.
Zij voelt dat en zij voelt ook dat er tusschen hen allen en A d d y iets is, dat er niet
is tusschen hem en haar, dat tusschen hen beiden niet zijn kan, omdat zij het niet in
zich heeft. A d d y , dat ziet ze nu, heeft haar getrouwd om de kinderen en eigenlijk
daarom alleen. Zoo hij haar ooit heeft liefgehad - met een ‘physieke’ liefde -, ook
dat is nu voorbij. En zij wil naar den Haag, daar alleen wonen met haar man, om
hem terug te winnen als het kan, om althans uit al die onsympathieke gekken en
zieken weg te komen en om daar op ruimer voet te leven. A d d y weigert; hij wil
geen ‘mooie praktijk’; hij wil de armen om en bij Driebergen helpen en de velen in
het
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groote huis, die niet buiten hem kunnen. Eindelijk, na een scène, stemt hij toe; welnu
ja, hij heeft haar getrouwd; zij heeft recht op hem. En zij gaan. Maar het geluk vinden
zij niet. Hij zoekt en krijgt een mooie praktijk; zij is steeds uit, altijd uit. Totdat zij
weer J o h a n E r z e e l e ontmoet, die haar al liefhad vóór haar huwelijk, haar nog
lief heeft en haar dat zegt. Maar zij weerstaat hem; zij wil een fatsoenlijke vrouw
blijven, ook, ja, vooral om de kinderen. En heeft ze E r z e e l e eigenlijk lief? Zou
ze, van A d d y gescheiden, met hem willen trouwen? Ze weet het niet, ze weet alleen
dat ze heel ongelukkig is.
Dan, als A d d y hen beiden 's avond laat vertrouwelijk samen heeft zien wandelen,
volgt een verklaring tusschen hem en M a t h i l d e . Het best is dat wij scheiden, zegt
hij; ons huwelijk is een vergissing geweest, een vergissing van mij, waarvoor ik je
vergiffenis vraag; laat ons uiteengaan. Maar zij wil niet, voor zich zelve niet en vooral
niet - alweer - voor de kinderen. Nu, dan wil hij haar althans voor langen tijd,
misschien voor goed, verlaten: zij zal in den Haag blijven, hij naar Driebergen
teruggaan, totdat zij weet of ze bij hem in Driebergen terug wil komen, weet - ook
- of ze van E r z e e l e houdt. Een andere oplossing is er nu niet: zij moeten ‘zien wat
het wordt’. Immers: ‘het wordt alles van zelve. Wat weten wij.... Wij weten niets....
voor ons. Het wordt alles van zelve’. Zij, schoon zij dat motief niet begrijpt, acht
ook dat misschien het beste. En A d d y gaat voor vele maanden op reis, keert dan
in Driebergen terug. Van een scheiding tusschen hem en M a t h i l d e is nog geen
sprake; misschien komt ze nog terug en als ze terugkomt, o, als zij terugkomt, ja,
dan beloven allen in het groote familiehuis dat zij anders tegen haar zullen zijn, haar
tegemoet zullen komen..... Terwijl allen aan A d d y die belofte afleggen, allen, die
nog niet weten ‘wat het worden zal’, is de oude, kindsche grootmoeder ontslapen:
‘Zij zat als gewoonlijk stil in haar grooten stoel, de gerimpelde aderige handen
gevouwen in den zwarten schoot. Het hoofd rustte achterover, wit in het witte haar
omlijst. Zij wist véle heilig weten en hare oude mond glimlachte er om,
bemoedigend........’
In het eerste der Boeken werden ons de kleinzielige animositeitjes der verschillende
familieleden onderling wel heel breed uitgemeten; in het tweede hinderde ons de
uiterste vaagheid en de twijfelachtige beteekenis van C o n s t a n c e 's bekeering tot
‘het
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late leven’, een bekeering bewerkt door haar omgang voor, liefde tot den phraseur
en nietsdoener B r a u w s ; in de ‘Zielenschemering’ overstelpten ons de jammeren,
die zoovele leden der familie tegelijk troffen; aangrijpend, maar afgrijselijk. Hoeveel
gewoner, eenvoudiger, maar ook fijner, belangwekkender is de geschiedenis in dit
vierde deel. Het geeft minder kleinzieligheid, meer de wrijving tusschen niet-verwante
naturen; minder vaag sentiment, meer waar gevoel; minder ontzettends door
gruwelijke lichaams- of geestes-ziekten, meer echte tragiek van smartelijk lijden om
gemist geluk. En bij de beschrijving van dat alles doet C o u p e r u s ' talent zich - als
vroeger - kennen van aantrekkelijker zijden dan in de vorige deelen. Het kleine gedoe
in het mondaine kringetje, o hij had er overvloed van woorden voor en gaf dat weer,
volkomen, in de volle kleinheid totdat de lezer er schier wee van werd; dat vage
bekeeringsverhaal gaf hij met een rijkdom van subtiele omschrijvingen,
nauw-aangeduide begrippen, schimachtige uitdrukkingen, die den lezer de suggestie
moesten geven van wat de auteur had bedoeld; in het relaas van den physischen of
psychischen ondergang (deel III) beschikte hij over beelden en termen, die rillen
deden, over een macht van aanwijzingen, toetsen, trekken, die het horribel beeld
bijna tot een verschrikkelijke realiteit maakten. - Hier werkt hij met meer effen tinten,
vlakker, omlijnt scherper, analyseert nauwkeuriger, is precieser, meer raak, gaat
dieper in op de beeltenissen. Het is fijner gedaan, het is belangwekkender. En
meesterlijk geeft hij daarbij thans de ‘lacrymae rerum’, het mee-doen der stoffelijke
dingen: het oude huis, de boomen, de wind, de wolken, de regen, vorst, sneeuw en
dooi. Er is innigheid en warmte in dit boek: er is een adem van verzoening in: wij
leeren zien - meer nog dan in het derde deel, waar C o n s t a n c e reeds was de
helpende, troostende - dat haar bekeering werkelijkheid is, dat zij er naar streeft
‘kleintjes goed te doen’ door aller lot te verzachten ten koste van haar rust en comfort.
Met haar man leeft zij nu in vrede; hij is ‘eenvoudigweg goed’, zegt ze en waardeert
in hem, dat hij al die familieleden van haar wel hebben wil in zijn huis, het huis zijner
ouders, op kosten van zijn ouderlijk fortuin. En hij, H e n r i , die vroeger alleen denken
kon als hij fietste, hij denkt nu ook wel eens na.... te voet en is - schoon een oude
‘jongen’ nog steeds - zoo sympathiek geworden als hij zijn kon.
Klein als het eerste, vaag als het tweede, afgrijselijk-troosteloos als het derde, is
dit vierde deel niet. Het slotwoord is: ‘bemoedigend’. Met een bemoedigenden
glimlach scheidt de oude
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vrouw uit het leven, ingegaan tot het heilige weten. Toch is, in den grond der zaak,
de strekking negatief. A d d y weet alles voor anderen; voor zichzelven weet hij niets.
Men moet maar zien wat het worden zal. Alles wordt van zelve. Wij weten niets voor
ons. - Dat is de leer van het geestelijk ‘laat-maar-waaien-stelsel’, het laisser faire,
laisser passer als levensleus. Weg met de leer dat ieder ‘suae fortunae faber’ is, dat
ieder ‘staat of valt zichzelven’, dat er zoo iets is als aansprakelijkheid voor eigen
daden, voor eigen leven. En, wonderlijk, deze A d d y , die alles wist zoo goed voor
anderen, wist het niet goed voor M a t h i l d e , schoon ook die een andere was. En
even wonderlijk, hij, die tot zich en tot haar zegt: wij moeten het laten worden, - hij
laat het niet worden, voor anderen; hij grijpt in aller leven in; hij is de man die hen
opwekt, dezen tot werken, gene tot gezondheid, een ander weer tot het weerstaan
der booze droombeelden.
Maar wellicht moet men in dit boek niet zoeken, wat de schrijver er niet in heeft
willen leggen. A d d y , den held der kleine zielen, heeft hij zoo weinig tot een
toonbeeld gesteld van wat een verstandig man behoort te doen en na te laten, dat hij
hem laat trouwen met M a t h i l d e uit zuiver.... ‘practische’ overwegingen; dat hij
hem zijn jonge vrouw laat brengen in een huis, waar behalve haar schoonouders en
A d d y ' s grootmoeder, ook nog wonen: een tante van A d d y met 9 kinderen en een
nicht! M a t h i l d e moest het maar nemen zooals het viel; laat ons dat ook doen en
er niet over redeneeren.
Toch, één vraag nog. ‘De Boeken der Kleine Zielen’ heet deze tetralogie. ‘Kleine
zielen’. Zeker, deze menschen staan nu juist niet heel hoog, hebben allerlei zwakheden
en tekortkomingen, kleine en groote fouten en gebreken. Maar is dat het meest
bijzondere in hen? Of veeleer dit: dat al deze v a n L o w e ' s , oude en jonge, erfelijk
belast schijnen als kinderen uit een oud geslacht? G e r r i t , de joviale, forsche
cavalerist, voelt zich van binnen verteerd door een grooten worm, die smult aan zijn
merg; de arme man maakt zich van kant; geen zijner kinderen schijnt geheel ‘gaaf’;
het jongste is zoo goed als idioot. Zijn broer P a u l is de zindelijkheids-maniaque;
E r n s t is de ongelukkige, die de zielen uit de antieke vazen meesleept; van het
jongere geslacht heeft E m i l i e een ziekelijke liefde gekoesterd voor haar broer (den
clown); M a r i e t j e v a n S a e t z e m a is zenuwziek.... Is van dit alles de naam
‘kleinzieligheid’?
H.S.
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C o m p a s s i o n e (G.F. H a s p e l s ). Frans Burgstein. Tweede druk,
uitgegeven te Utrecht door J a c . C. v a n d e r S t a l .
Toen tien jaar geleden C o m p a s s i o n e ' s Frans Burgstein verscheen, was Onze
Eeuw er nog niet; wij zijn te laat gekomen om over dit boek het onze te zeggen. Nu
dit nog te gaan doen, de sedert verstreken tien jaar te negeeren, thans vragen te gaan
stellen als er ongetwijfeld bij de verschijning van den eersten druk gedaan zijn: wie
wel de schrijver zijn mocht? wat dit boek bedoelde? was het voor de toekomst
beloofde?.... het zou absurd zijn en onverkwikkelijk van gewilde naïveteit. Wij zijn
daarvoor te laat gekomen en moeten in dit feit berusten. Maar deze tweede druk en
het daaraan toegevoegd voorwoord, daarover kunnen wij dan toch spreken? Neen,
toch ook niet. Want het is ondoenlijk een herdruk aan te kondigen zonder te komen
in waardeering van het boek, dat herdrukt werd. En daar de auteur in zijn Voorwoord
juist ook dit feit van den herdruk op zijn wijze behandelt, kan ook over dat voorwoord
niets worden gezegd zonder alweer dat te doen, wat wij tien jaar geleden zouden
gedaan hebben, wanneer wij er maar tien jaar geleden reeds geweest waren. Zoodat?....
zoodat wij hier alleen willen constateeren dat Frans Burgstein opnieuw ons lezend
publiek wordt aangeboden, hetgeen zeggen wil dat ongetwijfeld naar des uitgevers
oordeel (en die kan het weten) deze herdruk (om nu ook in uitgevers-stijl te spreken)
‘in een lang gevoelde behoefte voorziet’. Maakt dus al de auteur in zijn voorwoord
nog zooveel excuses voor de dwaasheid zijner jeugd, voor zijn boek van tien jaar
her ‘dat meer een kreet, een schreeuw was dan een behoorlijk vertelde
geschiedenis’..... Publiek vraagt om nieuwe exemplaren. Dat feit te constateeren
omtrent dit boek, is het toch ook niet erkennen dat - daar duikt weer de clichéterm
op - er nog behoefte gevoeld wordt aan het weêr hooren van dezen schreeuw?
H.S.
M. v a n Wa l d r i c h e m . Incognito. Oorspronkelijke roman. Dordrecht.
J.P. R e v e r s . 1903.
‘Incognito’ of She stoops to conquer van G o l d s m i t h of ‘De meid, die Tante
gehuurd heeft’ van H e n r i c i ; - in alle drie, in den roman en in de twee blijspelen
is het thema: een meisje van goeden huize, dat tijdelijk als meid optreedt. In den
roman, die voor ons ligt, is het freule P a u l i n e v a n Te k k e n , die, excentriek en
tot dwaze streken geneigd, zich voor 6 weken als noodhulp verhuren gaat bij de
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haar onbekende familie Ve r l a r e n . En zeker schuilt in dit gegeven, dat met wat
goeden wil niet-onaannemelijk behoeft te worden geacht, de stof voor een vroolijk
blijspel, voor een aardigen roman. Alleen maar: wie die stof behandelen gaat, moet
dan ook vertrouwen stellen in het grappige van het geval op zichzelf, moet er van
doordrongen zijn dat bij een normaal verlooop der dingen alleen behoeft geteekend
te worden die situatie: een meisje, dat willig zich degradeert en - voor iedereen
vermomd - haar rol speelt. Het is jammer dat M. v a n Wa l d r i c h e m niet de kracht
van haar verhaal gezocht heeft in het geval zelf, doch gemeend heeft dat nu bovendien
nog allerlei buitensporige dingen gebeuren moesten in het huis, in de familie, in de
6 weken, waarin de freule als meid optreedt. Erger nog wordt de zaak, wanneer al
dit buitensporige van erg grof kaliber is: de heer des huizes, een oude notaris, wil de
jonge, lief-uitziende noodhulp kussen, doch wordt door haar bestraft op een wijze,
die - was de roman een kluchtspel - het schellinkje van lachen zou doen daveren: ze
gooit hem honig op jas, gezicht, handen; ze gooit honig over de tafel, op den vloer,
tegen de zoldering....! De bruidegom van de dochter des huizes dringt ook al zijn
attenties op aan de noodhulp; hetzelfde heer gaat er later met de zuster van zijn bruid
van door! Enz. enz. enz.
Mits fijner, o veel fijner behandeld, had dit verhaal werkelijk amusant kunnen
zijn. Nu, zooals het is uitgevallen, is het al heel grof.
H.S.
A n n a d e S a v o r n i n L o h m a n . Gelukswegen. - Amsterdam. P.N.v.
K a m p e n en Zoon. z.j.
Het geslacht der oudere menschen in het Haagsche ‘coterietje’, te midden waarvan
het stuk speelt, bestaat voor een deel uit papa's die een steunpilaar zijn der
sociteitstafel, waar zij schouwe aardigheden over voorbijkomende vrouwen debiteeren;
voor het overige uit deftig-doende mama's, die hetzij geheel gevangen zijn in de
dogmen van starre orthodoxie, hetzij boven alles mondain zijn. Allen te zamen zijn
ze er op uit bij het huwelijk hunner kinderen alleen te letten op relaties, geld en naam,
waardoor zij toestemmen in de meest ‘vieze’ echtverbintenissen hunner dochters
met gedegenereerde of verliederlijkte sujetten. Wat het jongere geslacht betreft, ook
hier treft men er aan - zij vormen de meerderheid - die als gefaneerde côterie-freuletjes
gaarne haar lot verbinden aan een ver-
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boemelden student, mits hij geld en een goeden naam heeft (op liefde enz. wordt niet
gelet) of die een erfelijk met krankzinnnigheid belast jongmensch (wiens zuster
onherstelbaar krankzinnig is) trouwen, omdat de alliantie haar positie verbeteren zal,
welke immoreele daad de jeugdige barones niet weerhoudt elken Zondag de Fransche
kerk te bezoeken en als een der eersten in de werken van orthodoxen weldadigheidszin
en verhooging van het zedelijk bewustzijn te schitteren. - De sympathieke jongeren
(sympathieke ouderen zijn er niet) betreden gansch andere ‘gelukswegen’. De eene
vat een zoo diepgaande liefde op voor den zwager van haar zwager, voor den
onbestorven weduwnaar der onherstelbaar-krankzinnige vrouw, dat zij - als de jonge
man ziek is - zich in den meest letterlijken zin van het woord in zijn armen komt
werpen, hetgeen een allererbarmelijkst schandaal wekt in de kleinzielige côterie,
doch door de overige sympathieken als een daad van hooge moraliteit wordt
toegejuicht. Een tweede, feministe zij, heeft zoo fellen afschuw voor den man, dat
zij geheel zich wijdt aan socialen arbeid, om aan het eind van het boek daaruit niet
meer te putten dan berusting, daar toch het ‘steriele’ van zulk een vrouweleven haar
wroeging wekt. Een derde wordt dermate verliefd op een jongen dokter, die haar niet
opmerkt, een andere vrouw trouwt en daarna sterft, dat zij nu ook, allerminst
bevrediging vindend in haar kunstig vioolspel, sterven wil en tot haar innige vreugde
door den dood gebracht wordt in het onbekende land, waarheen ‘hij’ haar is
voorafgegaan.
En dit is alles. Met herhaalde protesten tegen de ‘vieze’ huwelijken der
côterie-freuletjes, met lofredenen op het uit vrije liefde vrij zich geven van de vrouw
aan den man (die door de wet nog aan een ander is gebonden), met veel gesmaal op
de conventioneele begrippen omtrent eer, fatsoen, plicht enz.; geeft dit boek den
indruk alsof er, althans in den Haag en althans in de bedoelde côterie, onder de daar
geldende begrippen voor een jong meisje, dat niet haar lijf verkoopen wil aan een
afgeleefd oud-jongmensch, geen andere gelukswegen openstaan dan hetzij de publieke
opinie te braveeren en met den niet-wettigen echtgenoot naar den Oost te vluchten,
hetzij berusting te zoeken in sterielen socialen arbeid, hetzij jong te sterven........
Zal niet reeds het volstrekt-troostelooze der consequentie velen doen inzien dat
het zoo toch niet zijn kan, niet is, gelijk deze schrijfster ons wil doen gelooven, en
zal dat inzicht zelf de lezers niet behoeden voor het gevaar, dat anders de lectuur van
dit boek zou kunnen opleveren?
H.S.
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M a r y E. W i l k i n s . Ellen's Strijd, vrij naar het Amerikaansch bewerkt.
- J o h . G. S t e m l e r Cz. Amsterdam 1903.
Een roman uit de Amerikaansche arbeiderswereld; zoozeer een roman, dat de heldin,
dochter van een werkman, eindigt met den jongen patroon te trouwen, op wiens
fabriek zij eenvoudigen handenarbeid verrichtte. 't Is waar, de grootvader van dien
patroon was zelf ook werkman geweest en Ellen was een bijzonder begaafd meisje
dat alleen daarom niet aan de universiteit was gaan studeeren, omdat zij, door de
werkeloosheid van haar vader, geld verdienen moest ter bestrijding der uitgaven voor
het huishouden en der verplegingskosten voor tante Eva, die gek geworden was nadat
haar man haar had verlaten..... Doch laat ons er niet aan beginnen het verhaal na te
vertellen; laat ons slechts zeggen dat dit symphatiek geschreven boek veel fijne
opmerkingen bevat, dat er veel gevoel in is neergelegd, dat er op voortreffelijke wijze
een kinderziel in is uitgebeeld, dat er ook echte humor in is (het type van de oude
juffrouw B r e w s t e r , E l l e n 's grootmoeder), dat de sociale gebeurtenissen op
gelukkige wijze zijn samengeweven met de lotswisseling der hoofdpersonen en dat
dus om al deze en nog andere redenen deze Amerikaansche arbeiders-roman
aangename lectuur verschaft.
H.S.
A n n a d e S a v o r n i n L o h m a n . Over boeken en schrijvers.
Subjectieve opstellen. - Amsterdam. P.N. v a n K a m p e n e n Z o o n .
‘Ik heb lust een critiek te schrijven over critiek’; aldus vangt aan het eerste van A n n a
L o h m a n 's ‘subjectieve’ opstellen, uit het Soerabajasch Handelsblad tot een bundel
herdrukt. Laat ons de verzoeking weerstaan om haar voorbeeld te volgen en niet een
critiek gaan schrijven over haar critiek der critiek. Waar zou het eind zijn, wanneer
zij straks weer een critiek ging leveren van onze critiek van haar critiek der critiek
.....! Daarenboven men is gewaarschuwd: het voorwoord van dezen bundel luidt
aldus: ‘Ik vestig de aandacht van het publiek er op, dat in dezen bundel gesproken
wordt (soms op zeer “oneerbiedige” wijze) over “de” critiek en “de” critici van vele
onzer voornaamste couranten en tijdschriften. Wie dus “critiek” tegenkomt o v e r
dit boek in de “toonaangevende” bladen en tijdschriften, die zij vooraf onderricht
dat die critiek wordt uitgeoefend door de in dit boek behandelde personen en auteurs’.
- Nu meenen wij wel bij het doorbladeren van den bundel bespeurd te hebben dat
niet wij hierin worden
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‘behandeld’ (schoon toch ook Onze Eeuw zich beijvert een toon aan te geven) en
ons oordeel is dus niet reeds vooraf door de schrijfster gewraakt als wellend uit een
parti-pris wegens haar oneerbiedigheid....., maar.... wel! het is toch voorzichtiger,
waar een schrijfster op zoo ‘subjectieve’ wijze zich te weer stelt tegen ‘de’ critiek,
eenvoudig weg op de verschijning van den bundel overdrukken zonder meer de
aandacht te vestigen.
H.S.
Mr. M.G.L. v a n L o g h e m . Geen druiven van doornen. Dordrecht, J.P.
R e v e r s , 1903.
Den inhoud dezer, eerst in Nederland verschenen, novelle zou men met den
voorvaderlijken kernspreuk: wat Venus voegt, dat scheidt de knuppel kunnen
weergeven. En dit is het minder aangename dezer anders onderhoudend-geschreven
novelle, en daardoor doet zij zichzelve schade. Want zij is er geheel op aangelegd
om stof te geven voor belangrijke gesprekken, zoekt niet haar kracht in mooidoenerij
met de taal, noch in romantische ijselijkheden, maar wil eenvoudig het leven, zooals
het is. uitbeelden. En van zulk een opzet zijn de goede boeken, die men met huid en
haar opeet, en waarvan men een tijd leeft. Jammer dat dit de inhoud dezer novelle
verbiedt. Want Venus is de hoofdpersoon dezer novelle, maar niet de jubelende
nooit-verwonnen, maar de huisbakken, vervelend-gehuwde Venus. En zij maakt er
het huwelijk niet mooier op, integendeel, en dit is het zeurige dezer novelle. De
schrijver laat ons niet, als in zijn bekend gedicht: Eene Liefde in het Zuiden, droomen
van een ‘zoet paradijs van minneweelde’, maar zet ons heel prozaïsch in de sfeer
van parijsche café's, zinnelijke huwelijken, echtbreuk en zelfmoord.
L o u i s e E l m l o o ontmoet met haar zieke moeder te Baden-Baden mevrouw
M e l l i s h o e k v a n Te r n e s s e met haar zoon. Als zij arm en alleen achterblijft,
neemt mevrouw M e l l i s h o e k 't lieve meisje bij zich in huis, en zoekt haar spoedig
te verloven met haar 15 jaar ouderen zoon E g b e r t . L o u i s e heeft den zwijgenden,
aristocratischen Zeeuw niet lief, maar laat zich willoos tot hem leiden, half wijl ze
zich verveelt in de rijke huizinge van 't Zeeuwsche stadje, half wijl ze ook niet
ongevoelig is voor de goede partij. Dan komt de ingenieur C h a r l e s M e l l i s h o e k ,
E g b e r t 's neef en haar evenouder, ineens binnenvallen. En deze gezellige losbol
staat haar beter aan; zij is wat vrij met hem - 't engagement met E g b e r t breekt af,
en na een paar dagen is zij de verloofde van Charles, en na een paar maanden zijn
vrouw. De eerste
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versnaperingen van het huwelijk worden zeer rijkelijk te Parijs genoten - en daarna
nog een jaartje aan wat bescheidener disch te Vlissingen gekraakt. Als dan de
kindertjes uitblijven, komt haar ernst boven, en zij tracht hun huwelijk wat hooger
en heiliger te maken. C h a r l e s slikt eerst nog haar preekjes - maar als dan de schoone
vriendin van zijn vrouw, B e r t h a , in Vlissingen komt wonen, heeft zijn trouw een
einde. Na eenige verwikkelingen komt C h a r l e s voor zijn medeminnaar te staan,
een Amerikaansch duel volgt, en C h a r l e s wordt dood in de duinen gevonden, een
pistool naast zich.
Met talent en gemak is dit verteld, zonder de verbeelding te prikkelen met scabreuse
tafereelen. Maar waartoe die manie van Fransche romanciers: elk huwelijk in
echtbreuk te doen ondergaan, hier op onze huwelijken te gaan toepassen? Dat is niet
noodig; gelukkig niet Hollandsch.
De mooie figuur in dit boek is mevrouw M e l l i s h o e k , de oude aristocrate in
haar stille huis, ‘in de stilte van het gezin, in het regelmatige en machinale van alle
bewegingen, in de doodelijke stilte, ook geestelijke stilte, van die atmosfeer’. Hier
weet de schrijver fijn op te merken en te teekenen. Bv. op bl. 47: ‘In zulk een
atmosfeer onderscheidt zich de eene stap op het dikke Smyrnasche vloerkleed van
den ander, door meerdere of mindere intensiteit, iedere trilling van geluid heeft haar
beteekenis. Al wat ik wist was dan ook alleen gevoeld, niet uitgesproken.’ Als de
schrijver ons nu eens het leven geteekend had, dat ademde achter die aristocratische
stilte, dan hadden wij misschien óók een drama, een schrille tragedie bijgewoond,
maar eene die belangrijker was, dan die van L o u i s e , welke met al haar lievigheid
zoo sensueel, en trots al haar preekerigheid zoo oppervlakkig blijft.
G.F.H.
H e n r i B a k e l s . Een Beeld. Amsterdam. C.L.G. Ve l d t .
Liefhebbers van griezeligheden, en daaraan ontbreekt het gewoonlijk nooit, vinden
in dit bundeltje schetsjes, bestaande uit: Een Beeld, Een Zomer, Het Examen, hun
gading. Drie treurigheden voor één geld. In Een Beeld begaat en beleeft D o l f , de
beeldhouwer, viezigheden met zijn model J e t . In Een Zomer verlooft A n n i e zich
met F r e d e r i k , en ziet hem aan 't einde van den zomer aan longtering sterven. Het
Examen loopt voor L e o ongelukkig af en 't fijngevoelige ventje, bang voor zijn
vader, maakt zich van kant.
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‘Zoo is toch maar het leven,’ hoor ik een gevoelerige juffrouw zuchten, na de lezing
van dit boekje.
‘Met uw verlof’ zou ik antwoorden ‘zoo is de mode in de literatuur. Voor een
vijftig jaar moest het op een gelukkig huwelijk uitloopen, tegenwoordig liefst op
zelfmoord. En met uw welnemen vind ik de laatste mode minstens zoo vervelend
als de vorige.’
Doch dit daargelaten: de taal is ook maar zoo, zoo. Als de heer B a k e l s gewoon
beschrijft, is zijn woord eenvoudig en ferm. Maar waar hij het mooi wil doen, valt
hij uit de koets. Tenminste evenmin als zijn: ‘zonnebedreund groen’ bevalt mij een
beschrijving als deze: ‘er stond een brandende dag boven de stad: de boomen
onbewegelijk stil, alleen de populieren, in de van kleurenveelheid gillende
zomerplantsoenen, maalden met hun bladerenzwermen het onversneden zonnegoud
dooréén.’ (bl. 132-133.)
Dit is wurmen om tot eigen visie en eigen woord te komen. Ik denk, dat als de
heer Bakels eens een meer eigen visie op het leven krijgt, ook zijn woord er bij zal
winnen.
G.F.H.
M i t e K r e n m i t z . Aan het Hof van Ragusa. Met toestemming der
Schrijfster vertaald door H e l e n e t e n B r i n k . Haarlem, T j e e n k
W i l l i n k e n Z o o n ., 1903.
Hoven hebben den naam, soms ook de daad, van kweekplaatsen van intrigue te zijn.
Onderlinge ijverzucht, gekwetste ijdelheid, begeerte om van de gunstige
omstandigheden gebruik te maken, aan de andere zijde ook vorstelijke
onaandoenlijkheid of overgevoeligheid bereiden dikwijls den bodem voor allerlei
pogingen onder de mannelijke en vooral niet minder onder de vrouwelijke leden
eener hofhouding om elkander den voet te lichten. De schrijfster, die één hof van
naderbij heeft gekend, geeft hier hare ondervinding min of meer in den vorm van
het dagboek eener voorlezeres van aanzienlijke geboorte, die door de omstandigheden
genoodzaakt wordt dien post aan te nemen om er geld mede te verdienen. In het
verhaal van al de nietigheid, kleingeestigheid en bekrompenheid, die soms in
dergelijke kringen gevonden wordt, vooral waar, zooals in dit boek, een grillige
vorstin het middelpunt van alles is, ligt zonder twijfel veel waars, al schijnt een en
ander nog al overdreven, en zijn met name de ten tooneele gevoerde mannen - zooals
in meer vrouwenboeken - zonder uitzondering van bedenkelijk gehalte; ook de vorst,
de ‘staatsman’, die ieder en alles opoffert aan zijn streven om zijn wispelturige vrouw
binnen de perken te houden, is een vrij onmogelijk wezen. Beter zijn de dames ge-
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teekend, maar ook niet meer dan dat. Het boek blijft in weerwil van alle
quasi-diepzinnige opmerkingen en dramatische verwikkelingen verre beneden
C o u p e r u s ' ‘Majesteit’, maar het laat zich wel lezen. De vertaling is dragelijk.
P.J.B.
Levensvragen door F r a n k T h o m a s . Bewerkt door G. G a s p a r d i n .
- Utrecht J a c . C. v a n d e S t a l .
Over dit boek heb ik tweeëlei meening.
De eerste luidt als volgt. De schrijver is een ernstig man die twijfelenden en
zwakgeloovigen voor het christendom, laat mij beter zeggen voor Christus, wil
winnen. De vertaler, liever bewerker, bedoelt hetzelfde en heeft daarom hier en daar
sterk den inhoud gewijzigd, naardat zijn overtuiging dat medebracht. Het boek
redeneert over ziel en leven, God en Christus, en alle vragen die voor den mensch 't
meest aangelegen zijn, om daaromtrent een heldere en vaste overtuiging mede te
deelen. De schrijver is een welonderwezen man die de questies kent, en zijn
uiteenzettingen kruidt met schoone woorden of treffende anecdoten. Wel is waar kan
dit boek mij niet behagen of goeddoen; daarvoor hapert er te veel aan: ik stuit telkens
op half juiste mededeelingen, naieve of banale opmerkingen. Maar: laat mij den
hartelijken ernst waarmede de schrijver zijne medemenschen tot God wil brengen
niet in verdenking brengen, en uitspreken dat menigeen hier stof tot nadenken, ja
versterking van geloof kan vinden.
Maar als ik het werk zoo heb aanbevolen is er iets in mij dat zegt: over zoo hooge
en diepe onderwerpen is, ook voor de eenvoudigsten, het beste nauwelijks goed
genoeg, en twijfelenden zijn niet gebaat met redeneeringen die maar half door den
beugel kunnen.
En dan vind ik dat dit dubbele oordeel toch minder dubbel is dan het schijnt.
l.S.
J. d e M e e s t e r . De menschenliefde in de werken van Zola. - Rotterdam,
M.L. B r u s s e .
Deze lezing, uitgesproken in ‘Oefening kweekt kennis’ te 's Gravenhage, is
‘uitgegeven ten voordeele van het monument van Zola’, waarvoor ook een aantal
onzer invloedrijke landgenooten een oproeping hebben geteekend. De schrijver wil
dat deze hulde niet alleen gebracht worde aan den man die in de D r e y f u s -zaak
zijn ‘j'accuse’ deed hooren, maar aan den grooten schrijver, die nog meer dan een
‘levensbegrijper’, die ‘zoo'n innig goed mensch’ is
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geweest, en in zijn werken ‘la pitié suprême’ heeft doen spreken. Dat anderen anders
over Z o l a denken en oordeelen kan de heer d e M e e s t e r alleen aan preutschheid,
conventie wijten; hij is diep overtuigd, herhaalt het althans meer dan noodig, dat
Z o l a met zijn ‘afschuwelijke woorden, die noodzakelijk zijn als roodgloeiende
ijzers’ niet anders dan goed kan doen. Het mag wel herinnerd worden dat velen niet
geneigd zijn aan Z o l a die plaats toe te kennen in de letterkunde, die sommige
vereerders al te luidruchtig voor hem opeischen.
l.S.
Elsa Finne van A x e l L u n d e g a r d naar het Zweedsch door B e t s y
N o r t . - Amersfoort Va l k h o f f & Co.
Van de twee zaken die de zweedsche pers uitbundig in Elsa Finne prijst: psychologie
en stijl, valt natuurlijk de laatste buiten onze beoordeeling; en het is der vertaalster
ook niet gelukt het boek in een hollandsch schoon gewaad terug te geven. Rest dus
de psychologie. Ja, wat zal ik van deze ‘biecht eener vrouwenziel’ zeggen? Het valt
niet te ontkennen dat er in den opzet van dit boek iets groots is. Die Elsa met haar
diepe behoefte aan liefde en haar kunstenaarsaanleg, schuw en innig, vol hartstocht
en fantazie, vurig van gemoed en koud van zinnen: zij zou onze belangstelling wel
verdienen. Waarom verslingert zij zich aan dien Ivar Mörcke, die ons als een groot
artiest wordt voorgesteld, maar in wien wij alleen den ijdelen, oppervlakkigen
wereldling te zien krijgen, wiens nietswaardigheid Elsa zelve inziet, dien zij evenwel
niet missen kan, wiens ‘ziellooze liefkoozingen’ zij zich eindeloos laat welgevallen,
om zich eindelijk in ‘vrije liefde’ aan hem te geven, en dan, mislukte kunstenares,
versmade vrouw, met zelfmoord te eindigen. Dit alles kon zeer tragisch zijn: het is
ten slotte doodelijk vervelend. Die eindelooze bladzijden waarin Elsa vertelt hoe zij
naar Ivar verlangde, dat hij niet kwam, toen wel kwam en haar kuste, steeds maar
kuste; en dan die gesprekken waarin ongeveer niets gezegd wordt: neen ik kan dit
niet belangrijk vinden. Het boek is geschreven alsof het heel wat dieps ware: het is
in mijn oog bitter weinig zaaks.
l.S.
Ethisch pantheïsme. Een studie door P.H. H u g e n h o l t z J r . Amsterdam, van H o l k e m a & Wa r e n d o r f 1903.
‘Een leekenboek’ uit de pen van een man die zooveel ‘Levenslicht’ uit allerlei
schrijvers van alle tijden met smaak en gevoel
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heeft verzameld, en nu behoefte gevoelt zijn indrukken en citaten wat meer tot eenheid
te brengen en de groote pantheïstische strooming in het godsdienstig leven der
menschheid te volgen. Kundig is de schrijver en bont zijn boek; in zijn hoofdstukken
gelijk in zijn bronnenlijst ontmoeten elkander allerlei menschen ‘bien étonnès de se
trouver ensemble’: S c h o l t e n en de anarchistische prins K r o p o t k i n . De schrijver
zal wel niet verwachten dat een aankondiging op onze ‘Leestafel’ een discussie wordt
over het ‘ethisch pantheïsme’: een woord waartegen ik mij herinner dat zijn oudere
broeder Ph.R. Hugenholtz ernstig bezwaar maakte, toen ik het eens voor diens
standpunt gebruikte. Wie over alles en allen in het boek dat voor ons ligt besproken,
diepe of nieuwe dingen verlangt te lezen, wie er werkelijk iets van wil weten, zal
zich teleurgesteld vinden. Aardige bijzonderheden, schoone gezegden en versregels
vindt men er te kust en te keur.
l.S.
Slaapstee (uit de onderste lagen der samenleving). Tooneelspel in 4
bedrijven door M a x i m G o r k i . Naar de duitsche vertaling bewerkt door
H e n r i H a r t o g . - Rotterdam. W.L. B r u s s e 1903.
Kenners van het Russisch klagen over het gebrekkige der duitsche en fransche
vertalingen; Hollanders vertalen of bewerken gewoonlijk die vertalingen: zoodat de
afstand van het oorspronkelijk dubbel wordt. Daarmede vervalt de mogelijkheid om
over taal, stijl, kleur der uitdrukkingen, d.i. over datgene waarin voor een groot deel
de artistieke waarde ligt, te oordeelen.
Maar de inhoud spreekt tot ons, en dat G o r k i een kunstenaar is van groote kracht,
die wat hij zag en zelf beleefde van ‘de onderste lagen der samenleving’ in beeld
weet te brengen: dit kan ieder ook uit vertalingen zien. Of daarom de groote roep en
het groote succes van stukken als dit, misschien ook op het tooneel, gerechtvaardigd
is? Ik geloof het niet. Van een drama, niet slechts naar ouderwetschen snit, maar in
welken zin ook, heeft dit stuk alvast niets: het is een schets in samenspraken. Daarin
worden wij ingeleid in een kring van ‘ex-menschen’ (gelijk G o r k i een zijner andere
werken betitelde), in wier ongeveer dierlijk bestaan het menschelijke uitkomt door
wat galgenhumor, wat sentimentaliteit, ook wel bij enkelen spranken van ware
goedheid. Velen zullen met mij het niet heilzaam achten dat dergelijke lectuur tot
uitspanning dient. En of hetgeen uit Rusland komt, uit een
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zoo geheel andere wereld, zoo direct op onze toestanden is over te brengen? De heer
H a s p e l s heeft voor jaren (Tijdspiegel 1896) deze vraag zelfs van To l s t o ï
ontkennend beantwoord.
l.S.
M a r c u s . Drie Verhalen. Haarlem de E r v e n B o h n .
Van deze drie goed geschreven verhalen is het laatste een vermakelijke persiflage
van aristokraten, die alles behalve aristoi zijn, zich weinig om hun omgeving, maar
veel, op Engelschen trant, om de overzeesche zending bekreunen, en een belachelijk
met vreemde woorden en volzinnen doorspekt Hollandsch als teeken van
voornaamheid willen doen doorgaan.
Het middelste verhaal schetst ons een conflict tusschen een vader en zijn zoon,
een grijsaard van den ouden stempel, die zijn schoone aan den bijbel ontleende
woorden overstelt aan de oppervlakkige waanwijsheid en betweterij van den in de
atmosfeer der hoofdstad bedorven jongen man. Door zijn socialisme hoopt
laatstgenoemde lid der Tweede Kamer te worden, maar het bezorgt hem zijn ontslag
als onderwijzer. Zeer gelukkig is de schildering der landelijke natuur, waarin de oude
vrome dorpsschoolmeester zijn leven slijt.
Bovenal aangrijpend en een meesterstuk in zijn soort is het eerste verhaal. Kan
van alle drie verhalen gezegd worden: ‘ça sent la réalité,’ in geheel bizondere mate
geldt dit van het eerste. Bij het lezen rilt men alsof men de gebeurtenissen onder zijn
oog zag plaats grijpen. Een jeugdig dokter wordt betooverd door een meisje met
Madonna-oog. Oogenschijnlijk een pure lelie, een serafijn; - een paar weken na het
huwelijk zich onthullend als een sluw, venijnig schepsel, volleerd in de gevaarlijke
veinskunst, anderen en haar man herhaaldelijk dupe makend. Zij wordt moeder en
ent haar grenzeloozen argwaan ook op het kind. Een bekend psychiater verklaart,
dat de vrouw aan ‘folie morale et raisonnante’ lijdt. Een geneesmiddel tegen die
kwaal is er niet. ‘Wie zich zwak tegenover zulk een patiënt gevoelt, moet het hazepad
kiezen, want laat hij zijn drift begaan, dan zijn de gevolgen niet te overzien.’ Het
slot is inderdaad, dat de veel geplaagde man in een oogenblik van wanhoop en heftige
verontwaardiging zijn buks grijpt en het boosaardig schepsel neerschiet.
Ongetwijfeld behooren deze drie verhalen mee tot het beste, wat in de laatste jaren
op het gebied der novellistiek hier te lande verschenen is.
V.d.W.
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Over Heden en Toekomst van het Gymnasium, door Dr. H.
C a n n e g i e t e r T z n . Leeraar aan het Gymnasium te 's Gravenhage.
Groningen, Wo l t e r s .
Men behoeft niet veel te verkeeren onder de mannen van ons gymnasiale onderwijs
om te weten, hoezeer de diepgaande vraag naar het recht van bestaan der klassieke
opleiding aller gedachten vervult. Maar de een formuleert zijn klachten en wenschen
vlugger dan de ander, en Dr. C a n n e g i e t e r behoort blijkbaar tot degenen, die dat
vlug doen - naar den vorm van zijn boven aangehaald geschrift te oordeelen, te vlug.
Dat is jammer, want terwijl de docent, die hier het woord neemt, aandacht verdient,
omdat hij zijne schoone taak met eerbied liefheeft, en met welsprekendheid prijst,
zal thans wellicht door de wijdloopigheid van zijn stijl, en vooral door de vaagheid
van zijne voorstellen aan menig lezer het boekje half gelezen uit de hand glijden.
De onmiskenbare ontstemming, die de schrijver allerwege ten opzichte van de
resultaten van ons gymnasiaal onderwijs opmerkt, kan - zoo zegt hij - onmogelijk
gewettigd worden geacht door de strekking der klassieke opleiding zelve.
De klassieke opleiding tot hare moderne proportiën terugebracht is
beschavingsgeschiedenis: d.i. het opleiden tot beschaving door het laten doorleven
van de belangrijkste evolutieperioden der geheele menschelijke cultuur (p. 18). Deze
stelling zal ik zeker niet bestrijden. Bedenkelijk echter acht ik de wijze waarop
schrijver het bewijs formuleert: ‘het is een wet der evolutie, dat een trap van
ontwikkeling door ieder individu op een bepaald tijdstip slechts bereikt kan worden
door den geheelen ontwikkelingsgang van onderen af weer door te loopen.’ Hoeveel
tijd zou er bij het toepassen van deze evolutie-theorie op het gebied der opvoeding
beschikbaar blijven voor het ‘doorloopen’ der klassieke periode?
Maar - zoo gaat Dr. C. voort - het tegenwoordige onderwijs in de klassieke oudheid
is niet de ware klassieke opleiding, doch slechts het bijbrengen ‘van eenige kennis
van het Grieksch en het Latijn.’ Hier - waar de kern ligt van des schrijvers betoog ware glasheldere duidelijkheid gewenscht. Wat wil de Heer C. eigenlijk? ‘Geen
vertalingen in plaats van 't origineel!’ zegt hij met eene mij zeer sympathieke
nadrukkelijkheid. Nog minder de ontwrichting van ons gymnasiaal onderwijs door
de z.g. facultatiefstelling van het Grieksch - en in gedachte druk ik den schrijver de
hand voor dat woord. Maar wat moet dan wèl veranderd?
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Op welke wijze en in welken zin wil Dr. C. de ‘zg. doode talen’ tot levende talen
van levende menschen’ maken? Dat zegt hij ons niet, al maakt hij er geen geheim
van, dat hij zeer ontsticht is over de uitsluitend ‘philologisch-kritische opleiding’ der
klassieke litteratoren aan onze universiteiten. Over het onderwijs aan onze hooge
scholen spreekt hij trouwens herhaaldelijk een vrij heftig vonnis uit, dat vooreerst
in den mond van iemand die waarschijnlijk slechts één dier hoogescholen uit ervaring
kent, veel te voorbarig en te algemeen klinkt, en bovendien ons teleurstelt nu wij 't
hooren uitspreken door een der leerlingen van den universeelen en beschaafden v a n
d e r V l i e t . Maar voor 't overige laat de schrijver ons in 't duister, wanneer wij
vragen, hoè hij nu eigenlijk ‘methode en resultaten der nieuwere taalwetenschap
vruchtbaar wil maken ook voor de oude talen’, en hoe hij de jongens Plato wil leeren
lezen zonder ze te plagen met die ‘doode’ grammatica.
Zoo gaat het ons onder 't voortlezen telkens. Wij kunnen niet besluiten van onzen
gids afscheid te nemen, omdat hij met zooveel warmte de schoonheid van den weg,
dien hij op wil, bepleit; maar als hij ons dien weg zal wijzen, krijgen wij den indruk
dat hij zelf nog op den tast gaat. Niet alsof 't hem aan beslistheid van overtuiging
ontbrak! Hij weet zeker, dat ‘de fatale invloed van het eindexamen’ 't gymnasium
vermoordt, hij twijfelt niet, of de ‘groote mate van sufheid’ die hij in de hoogere
klassen steeds over de jongens ziet komen - dr. C. is sinds ongeveer vijf jaar leeraar
aan het Haagsche gymnasium! - moet het gevolg zijn van het te geleerde (echter niet
genoeg wetenschappelijke) onderricht in de klassieken, gaandeweg tot taal-onderwijs
ontaard.
Vast overtuigd intusschen als de schrijver is, dat het zwaartepunt van het hoogste
voortgezet onderwijs gelegen behoort te zijn in eene klassieke opleiding - mits naar
den eisch des modernen tijds gewijzigd - bepleit hij verder eene geheele reorganisatie
van voorbereidend en universitair onderwijs beiden.
Hij wil, dat het gymnasium eene school zij, voorbereidend tot het studium generale,
dat aan de Universiteit moet worden hersteld. Die school kan niet voor allen geschikt
zijn. Gelijk enkelen slechts in staat zullen zijn aan de Universiteit iets anders dan
vakstudie te doen, nl. zich te wijden aan het ‘studium generale, dat elke vakstudie
maakt tot een integreerend deel der universitas, tot een onderdeel van het geheele
menschelijke denken en weten’, zoo zal ook slechts eene minderheid, eene keurbende
‘door selectie gevormd’ - zegt Dr. C. die zijne beelden gaarne aan de terminologie
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der physiologen ontleent - in die voorbereidende school kunnen worden opgevoed
tot het bewustzijn van een hooger ideaal dan door uitsluitende voorbereiding tot
vakstudie of praktische bekwaamheid kan worden gewekt.
Het concentrische systeem hierbij door den schrijver aanbevolen, de
voorbereidingsscholen waarin alzoo uit grootere groepen ‘steeds kleinere moeten
worden geindividualiseerd’, terwijl de scholen daarbij werken als ‘selectie-organen,’
moet ik hier laten rusten en nog veel meer bovendien - o.a. de vinnige kritiek die de
schrijver op onze z.i. van alle universitair karakter beroofde universiteiten geeft, eene
kritiek, welke ik meer waardeeren zou, indien ik eene even sombere ervaring van
onze studenten had als Dr. C., die zijne overtuiging dienaangaande neerlegt in dezen,
met neerslachtige nonchalance, gestelden zin: ‘Ieder weet, dat de studie van de groote
meerderheid niet veel meer is dan dictaat- en examen-studie en jurare in verba
magistri.’ Zeker is die laatste kwaal niet de ziekte aan welke voor 't meerendeel onze
academica juventus gevaar loopt te bezwijken! Of het overigens in dat opzicht beter
zou worden door het studium generale, zóò onderwezen als de Heer C. dat eischt?
Maar hier is voor uitvoerig pleiten de plaats niet. Ik wilde alleen de aandacht op
de brochure vestigen die, al heeft de schrijver zich niet den tijd gegund om kort te
zijn, in ieder geval rijk is aan ernstige en behartenswaardige opmerkingen.
K.K.
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Een onderkruiper van 's Compagnie's negotie
Door Mr. N.P. van den Berg.
Onder de aanzienlijke Dordtsche regentengeslachten namen de Va n B e v e r e n s
in den loop van de zeventiende eeuw een eerste plaats in. Staats- en stadsambten
gingen, zooals toen veelal regel was, ook in dat geslacht van vader op zoon over, en
zoo werd de burgemeesterszetel van de Merwestad schier onafgebroken door een
Va n B e v e r e n ingenomen. Maar niet als burgemeester alleen maakten velen
hunner zich verdienstelijk. Mr. C o r n e l i s v a n B e v e r e n , heer van Strevelshoek,
West-IJselmonde en de Lind, die in 1663 overleed, en indertijd ‘in erkentenisse van
eenige aan de Kroon van Frankrijk bewezen diensten’ door Koning Lodewijk XIII
tot ridder in de orde van den heiligen Michael was verheven, werd door de Staten
Generaal beurtelings afgevaardigd naar de hoven van Engeland en Denemarken; eene onderscheiding, die later ook ten deel viel aan zijn oudsten zoon Mr. W i l l e m
v a n B e v e r e n , toen de belangen der Republiek het zenden van een gezantschap
naar Spanje raadzaam maakten. Maar nog voor hij met een hiertoe te zijner
beschikking gesteld vaartuig de reis derwaarts kon aanvaarden, overleed hij aan
boord ter reede van Texel in Mei 1672, en ging de door hem van zijn vader
C o r n e l i s geërfden titel van heer van Strevelshoek over op zijnen toen drie en
twintig jarigen zoon Mr. G e r a r d
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v a n B e v e r e n , die zich als advocaat in zijn vaderstad had gevestigd en daar reeds
spoedig eveneens in de vroedschap werd opgenomen1).
Hij schijnt echter met den hem daar geopenden werkkring op den duur geen vrede
te hebben gehad, en er de voorkeur aan te hebben gegeven om zijn geluk te gaan
beproeven in Indië, waartoe de omgang met de familie van zijne echtgenoote
misschien de lust bij hem kan hebben doen opkomen. Nog bij het leven van zijn
vader, reeds op twintigjarigen leeftijd, was hij in den echt getreden met M a r i a
H e u s s e n , dochter van A r n o l d H e u s s e n , die hier te lande met den rang van
Opperkoopman in dienst trad van de Oost-Indische Compagnie en reeds terstond na
zijn aankomst te Batavia door de Indische Regeering bij besluit van 22 Augustus
1635 werd aangesteld tot Fiscaal op de vloot, die onder bevel van den extraordinaris
Raad van Indië M a u r i t s v a n O m m e r e n naar ‘de Persische en Indostansche
Zeeën’ stond te vertrekken. Hij schijnt toen ter kust van Coromandel te zijn gebleven,
en zich daar zeer te hebben onderscheiden, want toen de Gouverneur A r e n d
G a r d e n y s in 1643 was overleden had de Regeering te Batavia, blijkens hare
resolutie van 6 April 1644, ‘niemand bij de hand of in korten te verwachten, die 's
Compagnies zaken derwaarts beter zal waarnemen en dirigeeren’ dan de bereids als
waarnemend hoofd der vestiging opgetreden Opperkoopman H e u s s e n , die dan
ook definitief tot opvolger van G a r d e n y s benoemd werd op het ‘ordinaris
Gouverneur's traktement van 200 gulden ter maand’.
Eenige jaren later, toen hij van zijn verlangen om ‘naar patria verlost te worden’
had doen blijken, werd hem door Gouverneur Generaal en Raden, ‘lettende op de
intentie van onze heeren Principalen, dat men oude en bekwame dienaars tot verblijf
zoo lange zal zoeken te animeeren als ze eenigszins te bewegen zijn’, een traktement
van 300 gulden benevens de ‘honorabele qualiteit van ordinaris

1) M. Balen, Beschrijving van Dordrecht; Dordrecht, 1677; bl. 965 vlgg.
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Raad van Indie’ aangeboden, welk aanbod echter door H e u s s e n ‘geheellijk
afgeslagen’ en niet geaccepteerd werd. Het bleef hem ernst om van zijne betrekking
te worden ontheven, en met het ‘tot zijne accomodatie’ gestelde jacht de Griffioen
vertrok hij weldra naar Batavia, waar hij intusschen slechts eenige weken verbleef,
want de Regeering vond goed hem het commando op te dragen over de retourvloot
van het najaar van 1650, onder toekenning van den ‘eeretitel’ van ordinaris Raad
van Indië, ‘ten respecte van zijne veeljarige goede en getrouwe diensten’.
Als een man van aanzien keerde H e u s s e n dus in den loop van 1651 hier te lande
terug om zich metterwoon in zijn vaderstad Delft te vestigen. Zijne dochter M a r i a ,
zoo zij niet eerst hier te lande geboren werd, kan op dat tijdstip slechts ettelijke
maanden oud zijn geweest, en zelve heeft zij dus geen persoonlijke herinneringen
aan een vroeger verblijf in Indië mede ten huwelijk kunnen brengen toen zij op den
6 April 1669 met Mr. G e r a r d v a n B e v e r e n in den echt werd verbonden. Maar
de verhalen van schoonvader H e u s s e n over zijn wedervaren in het Indische
wonderland kunnen bij schoonzoon v a n B e v e r e n een indruk hebben achtergelaten,
die hem te gemakkelijker het besluit deed nemen om ook zijne diensten ter
beschikking van Heeren Bewindhebbers van de Edele Compagnie te stellen, toen,
ons onbekend gebleven, omstandigheden hem hiertoe noopten of dwongen. Hetzij
hij uit eigen beweging zich aanbood, waarbij het hem dan zeker niet aan invloedrijke
voorspraak zal hebben ontbroken, hetzij hij van Compagnie's wege werd aangezocht
om zich in haar dienst te begeven, slechts aan weinigen zal ooit een gunstiger
beschikking zijn ten deel gevallen, want eene plaats in het hoogste Indische
regeeringscollege werd hem dadelijk toegedacht, en zoo verscheen ter vergadering
der Zeventienen van 8 October 1685 ‘Mr. G e r a r d v a n B e v e r e n , heer van
Strevelshoek, vroedschap van de stad Dordrecht’ om ‘in qualiteit van Raad
extraordinaris’ afscheid van Heeren Meesters te nemen, ‘waarop ZEd. met bijvoe-
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ging van hetgeen ter materie is dienende, alle geluk en voorspoed is toegewenscht.’
Vergezeld van zijne echtgenoote en van zijne beide dochters C o r n e l i a
J o h a n n a en J o h a n n a aanvaardde hij op den 2 Februari 1686 met het schip
Oosterland de reis naar Batavia, waar hij den 31 Juli d.a.v. met de zijnen behouden
aankwam, en nog in den namiddag zijne opwachting bij den Gouverneur Generaal
J o h a n n e s C a m p h u y s maken kon1). Zeker zal de verschijning van twee jonge
dochters uit een aanzienlijk vaderlandsch geslacht geen alledaagsche gebeurtenis in
de toenmalige Bataviasche samenleving geweest zijn. Men was er toch aan gansch
iets anders gewoon. Mag men de mededeelingen gelooven van N i c o l a a s d e
G r a a f in zijn omstreeks van dienzelfden tijd

1) In het nog onuitgegeven Daghregister van het Casteel Batavia van 1686 staat op Woensdag
31 Juli het volgende over de aankomst van Mr. v a n B e v e r e n aangeteekend: ‘Smiddags
arriveerde hier te rheede 't schip Oosterland uyt 't vaderland van de Camer Zeeland op 2
Februari naar India geequipéerd met 277 coppen, als 164 zeevarende, 98 militairen, 9 vrouwen
en 5 kinderen, onder 't gezag van de hr. extra-ord. raad G e r a r d v a n B e v e r e n , den
schipper C a r e l d e M e r v e l j e en ondercoopman C a r e l N i e u w s t a d , doende den
12e Maart St. Jago aan en op 25de dat Eyland verlatende, nevens 5 zeevarenden
geeschiappeert, als wanneer den 17 May tot Cabo de boa Esperance aanlanden, en na 't
overgeven van 4 zeevarenden, 8 militairen, 't weder innemen van 2 zeevarenden en 3 militairen
den 8 Juni de reyse herwaarts vervorderden, hebbende gedurende de reyse door de dood
verloren 1 militair, 1 zeevarende, ook 4 zeevarende tot militairen en 2 militairen tot zeevarende
aangestelt, des hier nog te lande brengt 1 Raad van India (sic), 154 zeevarende, 94 militairen,
9 vrouwen en 5 kinderen, in 't generaal 263 zielen. Omtrent 3 à 4 uyren 's namiddag soo als
do. Schip dese rede naderde, vervoegden sig met d'E Comp. orembay naar desselffs boord
om voorgem. hr. v a n B e v e r e n af te halen d'E. hr. extra ord. Raad T h o m a s S l i g h e r ,
d'E. hr. Secretaris Mr. A b r a h . v a n R i e b e e k , de hr. fiscaal G u a l t e r Z e e m a n ,
d'E. J a c o b D o e s met eenige gequalificeerde juffrouwen; inwijlen d'Comp. militairen
(van het Kasteel) naar gewoonte gerangeert werdende, quamen voorzegde heeren en
juffrouwen tegen 6 uyren binnen dit Casteel ten huyse van den heer Gouverneur Generaal
te verschijnen, alwaar gemelte heer v a n B e v e r e n en zijne huysvrouw door syn Ed. en
de aanwesende heeren Raden van India, mitsgaders haar huysvrouwen verwellekomt en
gefiliciteert werd’. Ter Raadszitting van 6 Augustus werd v a n B e v e r e n geinstalleerd.
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dagteekenend reisverhaal, dan was onder de uit patria herkomstige ‘juffrouwen’ heel
wat verdacht allooi te vinden. Voor ‘het grootste gedeelte’, dus beweert hij, behoorden
zij tot ‘de geringste soort van menschen, die door armoede gedrukt, of met andere
misslagen behebt, hare toevlucht naar Indië hebben genomen’, waar velen intusschen
er reeds spoedig in slaagden tot een goed huwelijk te geraken, ‘schoon in Holland
een bord (?) of twee uit deselve gevallen is’, en ‘haar kompas eenige streken
miswijzing heeft’, zooals hij ter wille van de waarheid op ‘min aanstootelijke wijze’
te verstaan geeft1).
Een Dordtsch patriciër als v a n B e v e r e n zal zich in een dergelijke omgeving
wel niet dadelijk tehuis hebben gevoeld; maar ook uit anderen hoofde zal zijne
vestiging te Batavia hem aanvankelijk althans menige teleurstelling hebben berokkend.
Va n B e v e r e n 's aanstelling toch tot lid in den Raad van Indië, zij het ook slechts
tot extraordinaris lid2), en zijne uitzending uit Nederland waren eene stellige afwijking
van den bij de patriasche missive van 18 September 1640 ter kennis van het Indisch
bestuur gebrachten regel, ‘dat de principaalste bedieningen in Indië door ervaren
personen, dewelke van trap tot trap opgeklommen zijn, en geen nieuwelingen,
behooren waargenomen en bediend te worden’3). Door v a n B e v e r e n 's zitting

1) N. d e G r a a f , Oost-Indische Spiegel, behelzende eene beschrijving van de stad Batavia,
en wijze van leven der Hollandsche vrouwen in Oost-Indië; Hoorn, 1701; bl. 15. Vgl. ook
T a v e r n i e r 's Reizen; Amst. 1682; deel III, bl. 265, en de wederlegging van zijne niet altijd
stichtelijke verhalen in H. v a n Q u e l l e n b u r g h 's Vindiciae Bataviae; Amst. 1684; bl.
273 vlgg.
2) De extra ordinaris leden van den Raad van Indië hadden slechts eene adviseerende, geen
beslissende stem, en genoten een soldij van 200 gulden 's maands of 150 gulden minder dan
een ordinaris Raadslid. Va l e n t i j n , O. en N.O.I. IV bl. 244/6.
3) Va n B e v e r e n 's aanstelling was intusschen niet de eerste uitzondering op dien regel. In
1654 werd de Secretaris van de stad Amsterdam Mr. G e r a r d H u l f t , aan wien bij zijn
vertrek naar Indië niemand minder dan Vo n d e l twee gedichten wijdde (vlg. v. L e n n e p ,
De werken van Vondel, deel VI, bl. 622/5), door Bewindhebbers als lid in den Raad en
eventueele Opperlandvoogd (vlg. d e J o n g e , Opkomst, enz. deel VI, bl. L) uitgezonden
om, zooals Va l e n t i j n (O.N.O.I. deel IV, le stuk, bl. 298) het noemt, ‘de bakens der
Regeering te Batavia niet weinig te verzetten’; maar hoe de Gouverneur Generaal
M a e t s u y k e r zich op listige wijze van ‘dien kijk in de pot’ wist te ‘ontlasten’ wordt door
Va l e n t i j n t.a.p. omstandig verhaald.
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nemen in den Raad werd dus aan anderen, aan vrienden en gunstelingen van de
regeeringspersonen in Indië, de weg tot eene door hen gewenschte en verwachte
bevordering afgesneden, en een warm onthaal van den kant zijner nieuwe
ambtgenooten en hun aanhang zal aan Mr. v a n B e v e r e n en zijn gezin hoogst
waarschijnlijk niet zijn ten deel gevallen.
Gevoelde hij zich dientengevolge misschien meer aangetrokken tot het niet
ambtelijke deel der toenmalige Bataviasche samenleving? Zeker is het dat hij en de
zijnen den omgang met het vrijburger element niet schuwden, want ‘met volkomen
toestemming van (haar) waarden vader’1) trad zijne oudste dochter C o r n e l i a
J o h a n n a op den 27 October 1686 in den huwelijken staat met J u r r i a a n B e e k ,
‘vrijburger en koopman buiten dienst van de Compagnie’, zooals de jonggetrouwde
in een brief van 14 December 1689 aan hare oud-tante M a r i a S w e e r s d e
We e r d , weduwe van haars grootvaders jongsten broeder J o h a n v a n B e v e r e n ,
schreef2). Haar toen negen en twintigjarige echt-

1) Haar moeder M a r i a H e u s s e n was middelerwijl overleden en haar vader hertrouwd met
de weduwe A n n a E l i n g , ter gelegenheid van welke echtvereeniging Dr. D a v i d v a n
H o o g s t r a t e n , conrector der Latijnsche school te Amsterdam, aan v a n B e v e r e n ,
toenmaals Advocaat fiscaal en President Schepen van Batavia, een ‘echtzang’ wijdde, aan
het slot waarvan de hoop werd uitgesproken, dat het vaderland hem ‘eenmaal weder in zijn
schoot (zou mogen) ontvangen, mild gezegend met veel heil’; maar die hoop werd niet
verwezenlijkt, want op den ‘echtzang’ volgde reeds spoedig een ‘lijkklacht’, toen in den loop
van 1690 v a n B e v e r e n 's overlijden, ‘tot groot verlies van Neerlands Maatschappij,’
hier te lande was bekend geworden (D. v a n H o o g s t r a t e n s Gedichten; Amsterdam,
1697; bl. 20 en 124). Een voordochter van v a n B e v e r e n 's tweede echtgenoot was gehuwd
met J u r r i a a n B e e k ' s jongeren en eenigen broeder.
2) Dr. G.D.J. S c h o t e l , Het Oud-Hollandsch huisgezin der zeventiende eeuw, bl. 307-310.
Het is mij niet mogen gelukken te ontdekken hoe die brief in het bezit is gekomen van Dr.
S c h o t e l , en waar hij kan gebleven zijn.
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genoot, weduwnaar van ‘de jonge juffrouw A n n a d e V i c q , die na vijf maanden
getrouwd te hebben geweest was overleden’, was de oudste zoon van wijlen J o h a n
B e e k , die te Malakka als vrijburger zaken deed, doch in den loop van 1672 naar
Batavia vertrok om zich daar metterwoon te vestigen en zijn bedrijf voort te zetten
met medewerking vermoedelijk van zijn zoon J u r r i a a n , toen deze de leerjaren
achter den rug zal hebben gehad.
Groot was in den regel het aanzien niet dat de gemeente der vrijburgers genoot, en
allerminst kan dit in de dagen van v a n B e v e r e n het geval zijn geweest. In haar
middelen van bestaan toch, de vrije vaart en handel van haven op haven in de Indische
wateren, was zij op het gevoeligst getroffen door de ter vergadering der Zeventienen
van 16 October 1676 vastgestelde en in Juni 1678 te Batavia afgekondigd ‘Ordre en
reglement op den inlandschen handel in Indië’, ter gelegenheid waarvan de Hooge
Regeering van Indië door Heeren Majores ‘striktelijk en scherpelijk’ gelast werd om
‘de vaart der vrije lieden zoo tot Batavia als tot andere landen en plaatsen onder het
gebied van de Compagnie staande, als zijnde voor dezelve Compagnie ten hoogste
nadeelig, alomme zooveel mogelijk in te binden en te besnoeien’, en waar noodig
geheel te verbieden. Dienovereenkomstig werd dan ook door Gouv. Gen. en Raden
bij hunne resolutie van 5 Juli 1678 goed gevonden en verstaan ‘de burgerij van
Batavia van hare voornaamste vaartuigen zonder schade te ontlasten, ten einde dezelve
naar vermogen van alle vaart ter zee te diverteeren en af te leiden’.
De gevolgen van dezen nieuwen kruistocht tegen ‘de vaart der vrije lieden’ bleven
niet uit. Veler bedrijf werd er voor goed door te gronde gericht, en het vooruitzicht
van eerlang tot volslagen armoede te vervallen grijnsde allen aan. In hun nood
wendden zij zich op 30 Januari 1679 tot den Gouv. Gen. R i j k l o f v a n G o e n s
met een door zes en zestig ‘der voornaamste burgeren dezer stede’ onderteekend
smeekschrift, ‘met behoorlijke reverentie’ te ken-
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nen gevende hoe zij ‘door het afsnijden van den vrijen en gepermitteerden handel
en vaart’ niet langer meer konden ‘bestaan’, daar hun geen andere ‘eerlijke middelen’
overbleven ‘waarmede zij aan den kost zouden kunnen geraken’, ‘weshalve’ zij ‘als
gehoorzame onderdanen’ baden en smeekten hun ‘in het stuk van commercie, vaart
en handeling’ zoodanige vrijheden toe te staan, waardoor zij ‘met eere’ in hun
onderhoud zouden kunnen voorzien.
Maar niet met alle vrijlieden was het te dien tijde even treurig gesteld. Er waren
er die het meer naar den vleesche ging, en dit moet wel zeer in het bijzonder het
geval geweest zijn met J u r r i a a n B e e k , bij wiens echtvereeniging met C o r n e l i a
J o h a n n a v a n B e v e r e n een schier vorstelijke weelde werd ten toon gespreid.
Hoe de bruid was uitgedost heeft zij zelve in haren zoo even aangehaalden brief
nauwkeurig en omstandig beschreven: ‘Mijn bruilofstabberd is geweest van zwart
fluweel met een sleep van een elle lang. De rok was wit satijn tot boven toe geboord
met gouden kanten en de ondermoutjes van hetzelfde stof en kant, opgenomen met
peerlen strikken en diamanten knoopen. De kroonen, waarmede ik ben getrouwd,
waren gemaakt alleen van parelsnoeren en diamanten, die mijn bruidegom daartoe
had gegeven. Mijn kapsel was met zware boekels peerlen overstrengeld, gelijk ook
al de juweelen tot hals, handen en borst zeer kostelijk zijn. Mijn bruidegom was ook
in het fluweel en allen zeer deftig na malkanderen. De kussens, die men volgens
gebruik op een alkatief in de kerk ligt, waren van groen fluweel met goud, gelijk ook
naar proportie in de bruidsslaapkamer alles met groene stoffen was opgeschikt. Het
behangsel van het ledikant was van groen gaas met gouden zonnebloemen; de twee
voorgordijnen werden met twee gouden haken opgenomen; de vier knoppen op het
ledikant waren van zilver, en de sprei was geborduurd met goud’1).

1) Als dochter van een extra ordinaris Raad van Indië kon C o r n e l i a J o h a n n a v a n
B e v e r e n zich al dien opschik veroorloven. Krachtens het toen betrekkelijk nog recente
plakkaat van 5 Juli 1680 was het dragen van juweelen enz. alleen aan de vrouwen, kinderen
en weduwen van den Gouv.-Generaal en de Raden van Indië toegestaan. Aan alle andere
vrouwen was het verboden op poene van verbeurdverklaring en arbitrale correctie. Het in
latere jaren (December 1754) uitgevaardigde befaamde plakkaat ter beteugeling van pracht
en praal stelde in art. 64 ook strafbaar ‘het laten maken en tentoonstellen van opgeschikte
bruidskooien’.
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Ook de inrichting van het jonge huishouden wordt door juffrouw B e e k 1) omstandig
geschetst: ‘Mijne woning is op de Jonkergracht’ (de tegenwoordige Roea Malakka);
‘dit huis heeft gemak en ruimte en een groote plaats. De helft zal ik tot een tuin laten
maken, en de rest blijft voor de slaven, die ongeveer vijftig in het getal sterk zijn.
Daaronder zijn acht meiden kinderen, allen van dezelfde sexe. Drie à vier jongens
loopen achter mij en mijn man als wij uitgaan, ook zoo veel meiden, vijf à zes
staatsjonkers en staatsjuffrouwen, die achter onze stoelen aan tafel staan, drie jongens
die op de bas, viool en harp spelen als wij aan tafel zitten.’
Het maakt een zonderlingen indruk den burger koopman B e e k zulk een hoofschen
staat te zien voeren, terwijl zijne vakgenooten veelal in hoogst benarde
omstandigheden verkeerden, en moeite hadden het hoofd boven water te houden.
Maar stoutmoediger of slimmer waarschijnlijk dan anderen, schijnt B e e k beter dan
zij de kunst te hebben verstaan om ten eigen bate partij te trekken van de
gelegenheden, die toen voor het beramen van geoorloofde en niet geoorloofde
handelsondernemingen open stonden. Niet tevreden toch met de in den regel meer
bescheiden voordeelen, die de gepermitteerde vrije handel in de Indische wateren
aan de Bataviasche burgerij pleegde op te leveren, begaf hij zich ook op
ongepermitteerde wegen door het aanknoopen van handelsbetrekkingen met vrienden
in patria, die van hun kant even weinig schroomvallig waren om tegen de bestaande
verbodsbepalingen in zich te wagen op het terrein dat de machtige Compagnie zich
van oudsher met uitsluiting van alle anderen had voorbehouden.

1) ‘Zegge juffrouw, want men wist toen nog van geen Mevrouw in Indien’. Va l e n t y n 's Uyt
en thuys reize; bl. 108. Alleen de echtgenoote van den Opperlandvoogd had recht op den
naam van Mevrouw.
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Tegen het onderkruipen van hare ‘dierbare negotie’, waaraan niet alleen vrijburgers,
maar eigen dienaren der Compagnie in nog erger mate veelal schuldig stonden, had
zij van den aanvang van hare vestiging af gestadig te kampen gehad; maar in de
laatste jaren der zeventiende eeuw vooral nam het kwaad verhoudingen aan grooter
en bedenkelijker dan ooit te voren. De in die dagen door Bewindhebberen aan
Gouverneur Generaal en Raden gerichte brieven zijn dan ook vervuld met
jammerklachten over de ‘overgroote excessen dewelke worden begaan in het
overbrengen van particuliere goederen uit Indie in en met de schepen van de
Compagnie’, excessen, volgens de patriasche missive van 26 November 1696 van
‘zoodanige gewichtigheid, dat indien daartegen niet wordt voorzien hetzelve eerlang
zoude kunnen veroorzaken en na zich slepen den ondergang van de Compagnie’.
Wel had men reeds eenige jaren te voren gemeend het kwaad ten deele althans te
bestrijden door tegen betaling van vracht het verzenden van zekere goederen met
schepen van de Compagnie aan particulieren toe te staan; maar het is zeer de vraag
of juist tengevolge van dezen goed bedoelden maatregel het kwaad niet veeleer in
de hand werd gewerkt. Aanvankelijk gold het alleen den handel in diamant en andere
edelgesteenten, die krachtens het verhandelde ter vergadering der Zeventienen van
15 Juni 1682 ‘vrij en open zou staan voor alle particulieren hier te lande wonende’.
Behalve de dienaren zelve der Compagnie, van Bewindhebberen af tot de minste
bedienden toe, zou een ieder met de schepen der Compagnie naar Indië mogen zenden
‘zoodanige gelden en tot alzuike sommen als (men zal) komen goed te vinden’, mits
betalende eene ‘van de voorzegde gelden af te houden recognitie van drie ten
honderd’. Alleen de kantoren te Suratte, Masulipatnam en Ceylon echter zouden
voor dien handel openstaan, en wel door tusschenkomst van de daar bescheiden
dienaren der Comp., aan wie krachtens eene latere resolutie van 27 Juni 1691 de tot
inkoop van juweelen vereischte gelden moesten worden geconsigneerd tegen eene
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aan hen uit te keeren vergoeding van drie percent over ‘den ontvang en de uitgifte
dier gelden’, boven en behalve de aan de Comp. verschuldigde recognitie.
Eenige jaren later achtten Bewindhebbenen het oogenblik gekomen om zoowel
aan hunne eigen beambten als aan de te Batavia gevestigde vrijlieden het verzenden
op vracht van zekere goederen naar Nederland insgelijks toe te staan. Daartoe bij
schrijven van de Zeventienen van 5 Maart 1693 gemachtigd brachten Gouverneur
Generaal en Raden bij plakkaat van 23 Januari 1694 ter kennis van de gemeente, dat
tot nader order het aan een ieder zou vrij staan naar patria mede te nemen of derwaarts
te verzenden: thee, mits betalende voor vracht 2 gulden en 10 stuivers bruto;
theegereedschap en porcelein, als voren 1 gulden; lakwerk en Tonkinsche mandjes
als voren 2 gulden; en atjar (zuren) en confituren als voren 10 stuivers. Alle ter
verscheping bestemde waren moesten in de voorzaal van de
Gouverneur-Generaalswoning worden afgeleverd aan twee daartoe gecommitteerde
Raden van Indië, die ze zouden inspecteeren, wegen en inventariseeren om vervolgens
de verschillende colli met het merk der Compagnie te voorzien, terwijl bij aankomst
in Nederland de goederen opnieuw zouden worden geinspecteerd om ‘zonder
onderscheid aan wie hetzelve zoude mogen zijn geadresseerd, gezonden of vereerd’
te worden verbeurd verklaard, indien er iets gevonden werd wat op den inventaris
niet voorkwam. Eveneens zouden de goederen verbeurd verklaard worden, zoo men
in Indië mocht verzuimd hebben de daarvoor verschuldigde vracht te betalen.
Verbeurdverklaring was van den aanvang af de eenige poenaliteit die bij de
aanhaling van clandestiene goederen kon worden toegepast. Zoowel in den oudst
bekenden artikelbrief van de Compagnie, dien van 1634, als in de latere van 1658
en 1672 luidde art. 23 steeds onveranderd: ‘Gedurende 't verblijven in Oost-Indiën
zal niemand wie hij zij, vrije luiden of in dienst van de Compagnie zijnde, geene
uitgezonderd, vermogen eenige waren, stoffen, vruchten, fraaiigheden of rariteiten
herwaarts over
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te zenden, onder wat titel of pretext, of aan wien het ook zoude mogen wezen, op
poene van confiscatie der voorzegde waren’; - maar gaandeweg werden straffer
bepalingen noodig geacht, en toen dan ook krachtens besluit van de Staten Generaal
van 5 Maart 1696 het met ultimo December 1700 ten einde loopende Octrooi weder
voor veertig jaren was verlengd, wisten Bewindhebberen te bewerken, dat in het ter
afkondiging dier verlenging strekkende plakkaat van 11 Augustus 1698 de vroeger
bereids verordende strafbepalingen tegen ‘het varen of handelen op Oost-Indiën
directelijk of indirectelijk op de poenen in het octrooi begrepen’, niet alleen
onveranderd van kracht bleven, maar daaraan nog de bepaling werd toegevoegd, dat
al ‘hetgeen bij de contraventeurs naar Oost-Indiën verzonden of wel vandaar
ontvangen zal worden, zal zijn en blijven ten behoeve van de Compagnie, en dezelve
contraventeurs nog bovendien zullen verbeuren viermaal zooveel als het verbeurde
zal bedragen.’
Toch werkten deze zoo veel strengere bepalingen nog niet afschrikwekkend genoeg.
Integendeel: bij hun brief van 16 Februari 1700 toch brachten Gouv.-Gen. en Raden
ter kennis van Bewindhebberen, dat het uit eenige in Indië onderschepte brieven was
gebleken, ‘hoe zekere luiden in het vaderland hadden opgericht eene compagnie ter
negotie op Batavia, waartoe was geprojecteerd en ingelegd eene somme van 50.000
gulden van dewelke reeds de helft besteed en overgekomen was in barnsteen, taken bloedkoralen, mitsgaders bodemarijbrieven’. ‘Voorwaar’, dus heette het in het
antwoord van Bewindhebberen van 23 September 1700 ‘een zeer stout en outrecuidant
bestaan’, waartegen van hunnentwege ten strengste zou worden geprocedeerd. Maar
nog veel omvangrijker knoeiereien kwamen aan het licht, toen in het voorjaar van
1701 door Bewindhebberen op ruimere schaal dan gewoonlijk, naar het schijnt,
gebruik werd gemaakt van het recht hun bij art. 94 van den artikelbrief toegekend
om alle uit Indie met ‘de gemeene dooze’ overgekomen ‘particuliere brieven te
openen, te lezen en te visiteeren, en ze geheel of ten deele
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op te houden of af te leveren’ naar gelang zulks ‘ten dienste van de Comp. zal
bevonden worden te behooren’. Toen bleek het uit verscheidene als verdacht
aangehouden brieven ‘door lieden in Indië remoreerende aan dezen en genen hier te
lande geschreven’, welk een onrustbarenden omvang het kwaad had verkregen. Niet
alleen buiten dienst der Compagnie staande vrije lieden, maar eigen dienaren der
Comp. van hoogen rang, ja zelfs dienaren van het goddelijke woord, waren er door
‘besmet’. Zoo werd als ‘een van de meest schuldige aan dat kwaad’ bevonden de
fiscaal Mr. C h r i s t i a a n P i t h , ‘die uit consideratie van het ambt hem toevertrouwd
zulks wel het minste voegde, en zich vooral zelf niet had behooren schuldig te maken
aan hetgeen hij in anderen moet berispen en tegengaan’. Ook de waterfiscaal
A b r a h a m Q u e l l e r i u s , ‘die insgelijks ten regarde van het ambt dat hij is
bekleedende buiten alle reproches behoorde te zijn’, bleek zich te hebben vergrepen,
‘gelijk zulks uit de gedeguiseerde manier van schrijven in de brieven door hem
geschreven uitgedrukt, was te zien’, en niet minder schuldig werden bevonden de in
's Compagnie's dienst staande koopman A n t h o n y H e i n s i u s ‘mitsgaders de
boekhouder en eerste klerk ter secretarie J o h a n n e s K o u c k e b a c k e r ’.
Maar erger zondenregister dan dat van den vrijburger J u r r i a a n B e e k was aan
Bewindhebberen nooit onder de oogen gekomen. Van hem toch hadden zij in handen
gekregen twee brieven geschreven ‘aan G e o r g e M u n n i k s , koopman te
Amsterdam, beiden vervattende een overgrooten particulieren handel, die bij dezelven
niet alleen directelijk op deze landen, en dat over en weer, maar ook over Engeland
en dat met Engelsche schepen wordt gedreven’. Nooit hadden Bewindhebberen
kunnen denken, ‘dat men tot die stoutmoedigheid zou zijn gekomen van zelfs een
nieuwen handel over Engeland aan te stellen’. Onder deze omstandigheden kon zelfs
met de gestrengst mogelijke toepassing van de plakkaten tegen den verboden handel
niet meer volstaan worden. Een andere weg moest worden ingeslagen om ‘aan de
bestaande orders meer kracht bij te zetten’.
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Het kwam er nu op aan om den ‘aan 's Compagnie's welvaart knagenden kanker tot
den grond uit te snijden en te extirpeeren’, en wel door ‘het statueeren van zoodanige
exempelen dat anderen hen daaraan spiegelende van die slinksche gangen mogen
teruggehouden worden en hun devoir en eed leeren betrachten’.
Te dien einde werden al de aangehouden brieven in afschrift aan G.-G. en R.
gezonden met opdracht ‘ze over te geven en te stellen in handen van den fiscaal van
Indië om daaruit ten laste van de schrijvers zoodanige actie te institueeren als hij in
conformité en tot maintien van de orders en plakkaten naar bevinding van zaken zal
oordeelen te behooren’1).
‘Doch alzoo’, dus vervolgden Bewindhebberen in hun brief aan de Indische
Regeering van 15 Maart 1701, ‘ons onder de voorzegde brieven eenige als in meerder
graden van schuld uitstekende zijn voorgekomen, zoo hebben wij gemeend dat over
de zoodanige ook zwaardere censúre behoorde te gaan, en mitsdien goedgevonden
UE. te gelasten, gelijk UE. gelast werden bij dezen, dat UE. alle personen, hieronder
te nomineeren, op den ontvang van deze onze order, aanstonds buiten 's Compagnie's
dienst zullen hebben te stellen, en bij de eerste occagie, buiten qualiteit en gage,
herwaarts te zenden’.
Onder de naar patria op te zenden delinquenten, t.w. acht dienaren van de Compagnie,
zes vrijlieden en eene vrouw2), behoorde natuurlijk ook J u r r i a a n B e e k , die

1) Slechts eene uitzondering mocht worden toegelaten, en wel ten gunste van den predikant
J a c o b u s O p d e n A c k e r , die ‘schoon hem zulks wel het minste paste’, mede bevonden
was niet ‘ten eenenmale vrij te zijn van dit kwaad van den particulieren handel’, zooals
gebleken was uit een brief van zijne hand aan dominus J o a n n e s S t u m p h i u s , predikant
te Amersfoort. Hem echter wenschte men niet ‘tot calange’ overgegeven te zien aan den
fiscaal; maar wel moesten de autoriteiten te Batavia hem zijn brief hebben voor te houden,
onder bijvoeging van ‘zoodanige reprimande’, als men ‘naar merite van zaken’ oirbaar zou
achten, ‘opdat de andere broederen dit vernemende daardoor van diergelijke handelingen
mochten teruggehouden worden.’
2) Men vindt hunne namen en qualiteiten vermeld op bl. 127 van A. B o g a e r t s ' Historische
reizen door d' oostersche deelen van Azia; Amsterdam, 1711.
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middelerwijl in de toenmalige Bataviasche handelswereld eene allereerste plaats was
gaan innemen, zooals hij zelf, in straks ter sprake te brengen schrifturen van zijn
hand, te verstaan geeft. Sedert ‘zestien of meer jaren herwaarts’ toch had hij ‘voor
zijne rekening ingekocht of door inkoopen jaar voor jaar meer als voor drie of viermaal
honderd duizend gulden aan goederen van de Compagnie, waarop de Compagnie,
boven het profijt dat zij van de vreemdelingen trekt, volgens de winst die zij gewoon
is op haar goederen te doen, zoo niet het geheele kapitaal immers en ten minste ruim
drie vierde parten, en dat omtrent drie à vier tonnen gouds jaarlijks geprofiteerd heeft;
waarbij nog accedeerde, dat hij door inkoop van die goederen en door het distribueeren
en crediteeren van dien aan de burgers en ingezetenen is geweest een opbouwer en
restaurateur van de ten eenenmale vervallen burgernegotie op Batavia’. ‘Met allerlei
natiën en soorten van menschen als Chineezen, Maleijers, Javanen, Mooren en
Gentieven en diergelijke meer’ onderhield hij uitgebreide handelsrelatiën, en in haar
eigen belang moest er der Compagnie dan ook alles aan gelegen zijn om ‘hem als
zoo een considerabel ingezeten aan te houden en te cultiveeren’, in plaats van hem
in zijn bedrijf te bemoeilijken.
Over zijne clandestiene negotie bewaart B e e k zelf natuurlijk het stilzwijgen;
maar ook op dit gebied schijnt hij velen de baas te zijn geweest. In het tegen hem
ingestelde geding wordt een lange reeks van allerlei overtredingen wegens handel
in verboden artikelen (diamanten, koralen, barnsteen, ambergrijs, diverse lynwaden,
als neteldoeken, gingams, mallemollen, dormassen, betilles, enz.) en wegens
ontduiking van vracht over door hem verzonden gepermitteerde goederen (thee,
lakwerken, porselein, etc.) te zijnen laste aangevoerd. Daarbij worden tevens de
namen vermeld van al de bevelvoerenden en andere opvarenden van 's Comp.-schepen,
die hem als gedienstige en gewillige handlangers bij zijn clandestien bedrijf
behulpzaam waren; maar niet op den duur toch had hij even vlot met hen kunnen
opschieten, want blijkens een onderschepten brief
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aan een zijner handelsvrienden te Dordrecht, had hij o.a. eene voor dezen bestemde
zending goederen moeten beperken omdat ‘de scheepsvrienden door de scherpe
orders onlangs uit het vaderland gekomen waren geintimideerd geworden om zich
met te volumineuse goederen te belemmeren’, tenzij hij hun ‘de helft van de advance
wilde toestaan’, waartoe hij echter geen ‘occagie’ had gevonden.
Ongetwijfeld is die clandestiene handel jaren achtereen een rijke bron van
verdiensten voor J u r r i a a n B e e k geweest, en het aanzien, dat hij als man van
vermogen bij zijne medeburgers genoot, zal er zeker niet op verminderd zijn sedert
de ambachtsheerlijkheid van zijn schoonvader v a n B e v e r e n na diens overlijden
op hem was overgegaan1), en B e e k dus het recht had verkregen zich heer v a n
S t r e v e l s h o e k te noemen.
Toch werden de bevelen van Heeren Bewindhebberen, misschien wel tot wezenlijk
leedvermaak van meer dan een der gezaghebbende autoriteiten, in hun volle
gestrengheid op den heer van S t r e v e l s h o e k toegepast. Na bereids in den loop
van December 1701 eene naar het schijnt onderhandsche waarschuwing omtrent
hetgeen hem te wachten stond te hebben ontvangen, werd hij in Maart
daaraanvolgende voor den Raad van Justitie gedagvaard om te erkennen of te
ontkennen ‘zoodanige missives als door hem op den 15 December 1699 aan
Jonkvrouwe J a c o b a v a n W i j n g a a r d e n te 's-Gravenhage, H u i b e r t v a n
d e G r a a f en D i r k S p r u y t te Dordrecht, mitsgaders op den 26 Januari 1700
aan Mevrouw A n n a d e V i c q ,

1) De regeling van deze aangelegenheid schijnt eene niet onbelangrijke vertraging te hebben
ondervonden. Mr. G e r a r d v a n B e v e r e n moet, volgens een opgaaf in Va l e n t y n ' s
O.N.O.I. deel IV, le. stuk, bl. 391, den 13 Mei 1690 zijn overleden, en volgens het ten
Rijksarchieve aanwezige Leenregister van Holland is het ‘Ambacht van Strevelshoek, groot
een zestiende deel van de landen van Swijndrecht, met al zijn toebehooren, rechten en
vervallen, en renten’ eerst bij acte van 11 April 1695 op naam van J u r r i a a n B e e k
overgegaan. Tot zijne gemachtigden ter zake had B e e k bij brief van 6 Februari 1694
aangewezen de heeren A r e n t M u y s v a n H o l y , B a r t h o u d v a n S l i n g e l a n d t ,
J o a n d e W i t , H u i b e r t v a n d e G r a a f f en D i r k S p r u y t , allen te Dordrecht.
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weduwe van den heer S t e v e n S c h o r e r te Middelburg zouden zijn geschreven’,
en hoorde hij zich in het daarop gevolgde geding door den waarnemenden advocaat
fiscaal Mr. C o r n e l i s v a n B e r e n d r e c h t (die ex officio was opgetreden ter
vervanging van de bereids wegens verboden handel in hun ambt geschorste fiscaals
P i t h en Q u e l l e r i u s ) tegen hem eischen eene boete van 72748 gulden, zijnde, in
overeenstemming met het op 23 Mei 1699 te Batavia afgekondigde plakkaat van de
Staten Generaal van 11 Augustus 1698, het viervoud van de gezamenlijke waarde
der clandestien naar patria gezonden goederen ‘gerekend naar de plaats daar dezelve
goederen naar toegezonden zijn.’
Nog was dit geding hangende toen aan den gedaagde een veel ernstiger vergrijp
werd ten laste gelegd ter zake van zijnen onder dagteekening van 9 November 1700
gerichten brief aan voornoemden G e o r g e M u n n i k s , want daaruit bleek niet
alleen, dat hij ‘op nieuw zich hadde schuldig gemaakt aan groote grove
ongeinterrumpeerde en op alderlei wijze ondernomen particulieren handel van hier
naar het vaderland en van daar herwaarts gevoerd’; maar tevens, o gruwel! dat hij
zich niet ontzien had ‘de Hooge Regeering dezer landen met impertinente woorden
te decrieeren, noemende Haar Ed. regeering, en het leven onder dezelve geleid
wordende, eene slaafachtige subjectie, waaronder wij alhier zouden zitten en zuchten
en diergelijke meer.’
Hier dus gold het niet slechts een geval van verboden handel, maar ‘groote
vilipendie en verachting van de overigheid’, een ‘misdaad eenigszins smakende naar
het crimen laesae majestatis’, waarop dus ‘corporeele correctie’ zou kunnen worden
toegepast; doch 's fiscaal's eisch ter zake van B e e k ' s uitlatingen tegen de Hooge
Regeering strekte niet verder dan tot oplegging door den Raad van zoodanige ‘straffe,
boete en amende’ als de Raad ‘naar bevinding van zaken en tot expireering van
zoodanige misdaad zoude oordeelen te behooren’. Terzake van den op nieuw aan
het licht gekomen verboden handel
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daarentegen werd tegen B e e k een tweede boete van niet minder dan 131.822 gulden
geëischt.
B e e k ' s verweer, bij monde van zijn procureur B a r t h o l d H e n d r i k B r o o k s ,
strekte in de eerste plaats tot aantooning der niet ontvankelijkheid van een eisch, die
als bewezen aannam wat allerminst bewezen was, dat hij namelijk de geincrimineerde
brieven zou geschreven hebben. ‘Nooit’, beweerde gedaagde, ‘zouden diergelijke
schrifturen van zijn hand of door hem onderteekend door den heer eischer kunnen
worden te berde gebracht’, en in geen geval kon het aangaan om tot fundament van
zijn eisch aan te nemen ‘copie brieven en cartabellen, wie weet door wien gecopieerd
en geautentiseerd’. Wel waren de in het geding gebrachte bescheiden geteekend door
een bediende der Maatschappij, zekeren E v e r h a r t S c o t ; maar dat deze ‘tot zulks
zoude wezen bevoegd en gequalificeerd’ bleek niet, en ‘overzulks konden al de
stukken bij den heer eischer ten processe overgelegd niet aannemelijk zijn’.
Maar aangenomen al, dat de beklaagde (des neen) de geincrimineerde brieven zelf
geschreven had, dan nog ging het geenszins aan hem op grond daarvan
oneerbiedigheid tegen de Hooge Regeering ten laste te leggen, want het was immers
voor ieder duidelijk dat schrijver, met de daaruit aangehaalde woorden, alleen kon
bedoeld hebben om ‘uit overkroptheid van zijn hart’ zijn beklag te doen over ‘de
slaafachtige regeering van een ieders huisgezin in deze gewesten, en het zware kruis,
dat de regeering der slaven in ieders huisgezin komt te veroorzaken’. ‘Gansch
oneigenlijk’ had de heer eischer dus eene strafbare uitlating meenen te zien in de aan
gedaagde voorgehouden volkomen onschuldige opmerkingen.
Met gelijk verweer werd ook de tegen hem geeischte boete bestreden, want niet
minder ‘oneigenlijk’ had eischer zich beroepen op het plakkaat van 11 Augustus
1698, dat een uitvloeisel was van het met ingang van het jaar 1701 hernieuwde octrooi
der Compagnie, en derhalve eerst bij de inwerkingtreding van dat verlengde octrooi
kracht van wet erlangen kon. Terugwerkende kracht mocht aan het
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verscherpte plakkaat niet gegeven worden en mitsdien had eischer zich alleen mogen
beroepen op het plakkaat van 23 Januari 1694, waarin van geen andere poenaliteit
sprake was dan van verbeurdverklaring van aangehaalde goederen, en aangezien nu
in casu van geen confiscatie bleek, zoo concludeerde gedaagde tot niet ontvankelijk
verklaring ook van de tegen hem geëischte boete, en ‘bij ordine tot ontzegging van
denzelven met de kosten’.
's Raads vonnis was den gedaagde B e e k gunstig, in zooverre hij, op grond van
de voorgebrachte onvoldoende bewijsmiddelen, ontslagen werd van de tegen hem
ingestelde instantie, onder reserve intusschen van de actie, die ‘bij den heer Officier
uit de origineele missives zoude mogen worden geinstitueerd ter plaatse waar zulks
bevonden zal worden te behooren, den gedaagde niet te min condemneerende in de
kosten van den processe, om redenen den Raad daartoe bewegende’.
Aldus luidde 's Raads arrest van den 3en November 1702; doch reeds een paar weken
te voren op den 17en October was ter vergadering der Hooge Regeering door ‘den
burger J u r r i a a n B e e k gepresenteerd en overgegeven’ een request, waarin hij
‘met de alderuiterste verbaasdheid en verwondering’ te kennen gaf op Zaterdag 7
October door den Hoog Edelen Heer Gouverneur Generaal ten Kasteele te zijn
ontboden, en toen ‘op het alderonverwachtst’ te zijn ‘aangezegd’, dat hij met de
eerste of laatste bezending van dit jaar met zijne familie naar het vaderland zou
moeten vertrekken, aangezien ‘zulks de order en de wil van Heeren Majores zoude
wezen’.
B e e k 's request aan de Hooge Regeering, een zeer breedsprakig schriftuur, dat in
de hier ten Rijksarchieve aanwezige kopie ettelijke folio-bladzijden beslaat, is in
hoofdzaak een betoog ter bestrijding van het recht der Compagnie om niet in haren
dienst staande personen uit Indië te verwijderen. Wel stond het krachtens art. 31 van
den Artikelbrief aan Gouverneur Generaal en Raden vrij om allen, die zich in dienst
van de Compagnie hadden
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begeven ‘te allen tijde, als het hen belieft, naar huis te zenden, zonder gehouden te
wezen daarvan iemand, wie hij zij, eenige reden te geven’, en konden Bewindhebberen
‘zoodanigen wederom naar huis ontbieden’; maar suppliant, ‘een burger op Malakka
geboren en geen ander vaderland dan deze landen voor het zijne erkennende’, had
‘nooit huur of loon van de Compagnie genoten’, was derhalve ‘nooit gesubjecteerd
geweest aan de orders ten regarde van 's Compagnie's dienaren gemaakt’, en had dan
ook als zoodanig nooit ‘occagie gehad om contrarie zijn eed de Compagnie als zijn
meester en betaalsheer door zijne handelingen te benadeelen’.
Maar al mocht hem zelfs kunnen bewezen worden zich ten nadeele van de
Compagnie te hebben schuldig gemaakt aan verboden particulieren handel, welk
bewijs intusschen niet te leveren was op de bereids in het geding voor den Raad
voorgebrachte gronden, dan nog zou de Compagnie allerminst het recht hebben om
te dier zake zwaarder straf op hem toe te passen, dan krachtens de in het vaderland
geldende rechtsorder kon worden opgelegd aan de contraventeurs van de plakkaten
op de convoyen en licenten. Alleen van verbeurdverklaring der achterhaalde goederen
was daarin sprake, en door nu in daarmede volkomen gelijkstaande gevallen den
beschuldigde bovendien te verbannen zou de Compagnie zich een recht aanmatigen,
dat zelfs aan Heeren Hoog Mogenden niet toekwam, ‘het een vaste regel in rechten
zijnde, dat niemand van beter conditie mag of kan wezen dan zijn auteur, van den
welken het recht is overgegaan.’ ‘Men zegge ook niet dat de Hoog Achtbare Heeren
Bewindhebberen van deze geoctrooieerde Compagnie het recht hebben om te
jouisseeren van hetzelfde privilegie, dat de magistraten van de steden in Holland
gebruiken, namelijk dat zij hare burgeren en ingezetenen uit de steden buiten eenige
rechtspleging kunnen doen verhuizen en het verblijf in haar stad ontzeggen’1), want
die magistraten zijn,

1) Vgl. R. F r u i n , Geschiedenis der staatsinstellingen in Nederland uitgegeven door Dr. H.P.
C o l e n b r a n d e r ; bl. 258.
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te considereeren als uitmakende een gedeelte van de souvereiniteit van staat en
provincie’, en geen voorbeelden zijn er bekend, ‘dat subalterne en geen stem hebbende
magistraturen, veel minder nog regenten van geconquesteerde plaatsen, gelijk deze
Indische landen onwedersprekelijk zijn, ooit de macht hebben gehad zich van
zoodanige voorrechten zonder oppositie te bedienen’.
Maar aangenomen dat Bewindhebberen met de regenten der stemmende provinciale
steden de macht tot uitzetting en verbanning wel gemeen hadden, zou zelfs in dat
geval aan suppliant het recht niet kunnen worden ontnomen om buiten de jurisdictie
der Compagnie ‘zijn retrait te nemen waar hij het noodig en het bekwaamste voor
hem zal achten’, en kon hij ‘met recht noch reden’ gedwongen worden om ‘zich
meer dan drieduizend zes honderd mijlen ver van zijn vaderland te laten vervoeren
in zoodanige landen, welker klimaatsgelegenheid, gewoonten en manieren, hem
wegens zijne lichaamsconstitutie ten eenenmale contrarie zijn’.
Op grond van een en ander, en niet het minst ook op grond van de ontzaglijke
schade, die hem moest te wachten staan door geheel onvoorbereid uit zijn bedrijf te
worden gezet, meende suppliant de hoop te mogen koesteren, dat de Hooge Regeering
hem ‘in zijn verblijf te Batavia benevens zijne familie zou laten continueeren’. Doch
mochten de orders van Bewindhebberen ‘zoo strikt en decisoir’ zijn, dat zijn ‘zoo
equitabel en rechtmatig verzoek’ niet kan worden ingewilligd, dan ziet suppliant ‘tot
conservatie van zijn goed recht’, zich genoodzaakt ‘ten laste van de Generale
Nederlandsche geoctrooide Oost-Indische Compagnie (nochtans onder alle behoorlijke
reverentie) te protesteeren, gelijk hij verklaart te protesteeren, bij deze, van alle
schaden, verliezen, ongemakken, winstdervingen, oorlogsrampen en generaliter van
alle inconvenienten, die hem suppliant ter oorzaak van dit opontbod en het daarop
gevolgde verhaaste vertrek bereids heeft ondergaan en geleden, of in het vervolg nog
zal moeten ondergaan en lijden, alsmede over de infamie, die hem en
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zijne familie door dit soort van bannissement wordt aangedaan, verklarende suppliant
volkomen geresolveerd te zijn om zijne actie dieswege door alle rechterlijke middelen
en wegen te zullen vervolgen.’
B e e k 's betoog mocht hem niet baten. Integendeel: zijn vrijmoedig woord wekte
in hooge mate de ergernis en de verbolgenheid op van de Regeeringsmannen, die
onder voorzitterschap van den bereids zijn ontslag erlangd hebbenden Gouverneur
Generaal W i l l e m v a n O u d s h o o r n aan de groene tafel vereenigd waren. In
hunne resolutie van den 17den October 1702 werd dan ook het request in zijn geheel
opgenomen, opdat Heeren Bewindhebberen zich van ‘den irreverenten en
aanstootelijken inhoud’ zouden kunnen overtuigen, en terwijl men het verder aan
hun ‘wijs beleid’ overliet ‘om voor het toekomende tegen dergelijke ondernemingen
zoodanige inhibitie en order te beramen als bevonden zal worden noodig te zijn’,
ontving B e e k de aanzegging, dat hij zich zou hebben ‘te prepareeren om nog dit
saizoen van hier naar het vaderland te gaan’, - een last waarbij hij zich, naar het
oordeel der vergadering, te gereeder zou kunnen nederleggen, daar hij ‘al in December
des verleden jaars was geinformeerd geweest van zijn opontbod door onze Heeren
Principalen’, en hij gevolgelijk ‘ook tijds genoeg heeft over gehad om zijne zaken
daarnaar te kunnen schikken en zich te redden’.
Zoo was B e e k 's lot dus beslist, en bleef hem niets anders over dan te gehoorzamen
aan het bevel tot vertrek. Aan boord van het schip ‘de Liefde’, met tien andere schepen
uitmakende de retourvloot, die onder de vlag van den Commandeur J a c o b u s
B r o c q in het laatst van November de reis naar het vaderland aanvaardde, werd hem
en zijne huisvrouw eene plaats aangewezen. Kinderen hadden zij niet, maar onder
beider geleide maakte een dochtertje van den burger J o a n n e s M o o n s de reis
mede.
Na het gebruikelijke oponthoud aan de Kaap de Goede Hoop, de toen voor de uiten thuisvarende schepen onmisbare ververschingsplaats, die
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Zo lang Europa in 't Oost den handel drijft,
Het Oost de schatkist van den Nederlander stijft,
En de Amstel 't pakhuis torst der Indostansche waren,
De schoonste toevlucht blijft voor ploegers van de baren1),

lichtte de vloot, die met nog vier schepen van Ceylon komende was versterkt, den
22 April 1703 weder het anker, en den 6 Augustus daaraanvolgende werd te
Amsterdam door een expresse van den Helder ‘de aangename tijding’ aangebracht,
dat twee dagen te voren de 15 Oost-Indische retourschepen behouden voor Petten
verschenen waren, medebrengende eene lading ter inkoopswaarde van f 5.685.0002).
Het schip ‘de Liefde’ was bestemd voor de Kamer van Amsterdam, en daar ter plaatse
zal B e e k dus zeker aan wal zijn gestapt.
Omtrent zijn doen en laten gedurende de twee eerste jaren van zijn verblijf hier
te lande zijn geen gegevens voorhanden. In den brief van Bewindhebberen aan
Gouv.-Generaal en Raden van 3 November 1703, waarin zij kennis gaven, ‘dat de
retourvloot in 15 schepen bestaande door Godes geleide den 6 en 8 Augustus
behouden in de respectieve havenen dezer landen gearriveerd was’, wordt van B e e k
en de andere naar patria opontboden personen met geen woord gerept. In de
opvolgende patriasche missives komt hun naam evenmin voor, en in de resolutiën
der Zeventienen zoekt men er tot medio 1703 insgelijks te vergeefs naar. Het eenige
wat uit straks aan te halen bescheiden blijkt is, dat B e e k zich metterwoon te
Amsterdam gevestigd heeft, - een voorbeeld, dat door twee van zijne Bataviasche
medeburgers, A r n o u t P l e m p f o n t e i n en H e n d r i k Wo l f r a e t gevolgd
werd, terwijl hun lotgenoot C o r n e l i s B e r e n b e r g h , die te Batavia vijf
onmondige kinderen onder het toezicht van hunne ‘oude afgeleefde grootmoeder’
had moeten achterlaten, aan eene vestiging te 's Gravenhage de voorkeur gaf.
Sedert bleven deze vier bannelingen elkaar steeds ge-

1) J a n d e M a r r e , Eerkroon voor de Caab de Goede Hoop; Amsterdam, 1746, bl. 175.
2) Amsterdamse Courant van Dinsdag 7 Augusti 1703.
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trouw bijstaan in hun strijd tegen de machtige Compagnie. Hun gemeenschappelijk
overleg leidde tot de indiening van een request aan de Staten-Generaal, dat ter zitting
van 11 Juni 1705 ter tafel kwam, houdende dat zij ‘burgers en vrije kooplieden tot
Batavia’ op last van de vergadering van Zeventienen tegen wil en dank uit hun
vaderland verdreven en tegen recht en reden herwaarts overgevoerd waren, en dat
zij zich thans tot Hunne Hoog Mogenden wendden met het eerbiedig verzoek hun
recht te verschaffen door de Compagnie te gelasten hun niet verder door ‘langdurige
processen te eenenmale aan goed en bloed te ruïneeren’ (wanneer de respectievelijk
bij Schepenen te Amsterdam en te 's Gravenhage tegen hen ingestelde justicieele
actie wegens de hun ten laste gelegde overtreding van de plakkaten tegen den
verboden handel is aanhangig gemaakt blijkt niet), maar hun ‘kost en schadeloos’
weder te doen brengen ter plaatse van waar de Compagnie hen ‘met geweld had doen
vervoeren.’
Ter zake gehoord gaven Bewindhebberen in hunne daarop ingediende
Consideratiën te verstaan, dat het buiten de bevoegdheid van de Staten-Generaal lag
om zich te bemoeien met de justicieele zijde van een zaak, die in Indië voor den
competenten rechter gebracht en thans hier te lande aanhangig was, en wat voorts
de quaestie van ‘het politieke opontbod’ van supplianten betrof kon het, naar het
oordeel van Bewindhebberen, niet twijfelachtig zijn, dat het recht tot zoodanige
opontbieding uit kracht van het octrooi aan de Compagnie toekwam, wijl het toch
in den aard der zaak lag, dat allen, die in Indië ‘onder den naam van burgers en
vrijlieden aldaar hun residentie en domicilie hadden’, zoowel aan de politieke
regeering als aan de justitie in Indië evenzeer onderworpen waren als de eigen
dienaren der Compagnie. Het zou dus voor H.H.M. nog slechts de vraag kunnen zijn
of het der Compagnie toekomend recht op goede gronden tegenover B e e k c.s.
toepassing had gevonden en bij de overweging van die vraag nu ‘stond in achting te
nemen, d a t d e z i e l e n d e s u b s i s t e n t i e v a n d e C o m p a g n i e n o t o r i e
principalijk bestaat
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i n h e t w e r e n v a n d e n p a r t i c u l i e r e n h a n d e l ’, zijnde der Compagnie
van den aanvang af ‘niets meer ter harte gegaan als de verhindering van eene zaak
voor de Compagnie zóó schadelijk en ruineus’, dat zij zelfs bij het plakkaat van
H.H.M. de Staten Generaal van 11 Augustus 1698 op nieuw ‘op het scherpste’ was
verboden. Toch was dit alles ‘onmachtig geweest om J u r r i a a n B e e k c.s. van
zoo vuilen en verboden handel te wederhouden’, hebbende zij zich ‘integendeel van
dien op een zeer verregaande wijze daaraan schuldig gemaakt niet voor eene reize,
maar successievelijk, en zeer grof en groot, ook in waren en koopmansschappen,
waarin de Compagnie zelve gewoon is te handelen, ja, zelfs in barnsteen en
bloedkoralen, en diamanten’; en overmits nu B e e k c.s. ‘manifeste blijken hebben
gegeven, dat zij nullo remedio van dien verboden handel zijn af te brengen geweest,’
bleef der Compagnie ‘om zulks op een efficacieuse wijze tegen te gaan’ geen ander
middel over dan de opontbieding naar patria ten einde delinquenten hier te lande te
‘actioneeren’ uit de onderschepte origineele brieven, waarvan de copiën authentiek
indertijd naar Batavia waren gezonden, ‘omdat het niet dienstig was geoordeeld de
origineelen te exponeeren aan het perikel van de zee’. Hadden supplianten, dus
merkten Bewindhebberen aan het slot van hunne Consideratiën op, de naar Indië
gezonden copiën willen erkennen voor legaal, en hadden zij zich dienovereenkomstg
onderworpen aan ‘de judicature van den rechter in Indië’ dan ware hun zaak aldaar
zonder verderen omslag afgedaan.
Dit laatste beweren nu was een tastbare onwaarheid van den kant van
Bewindhebberen1), waarop supplianten niet nalieten met nadruk de aandacht te
vestigen in een Kort en bondig bericht op zekeren Consideratiën van Bewind-

1) In hun brief aan G.G. en R. van 15 Maart 1701 hadden zij namelijk geschreven: ‘Bijaldien
het soude mogen gebeuren, dat onder die personen, die als hiervoren geseght is door den
fiscaal sullen worden geactionneerd, buyten die geenen die herwaarts moeten komen, soo
even genomineert, eenige werden bevonden, die om de straffe te ontgaan hun soghten te
behelpen met een uytvlugt off exceptie dat niet gehouden waren te andwoorden omdat ten
opsighte van de copie nu overgaende hun signature niet konden off behoefde te kennen off
ontkennen, en wat van dierlijke frivole uytvlughten meer sy, soo verstaen wij dat alle de
soodanige sullen moeten herwaerts gesonden worden omme hier te lande door de origineele
overtuyght en vervolgens nae merites van saeken gestraft te worden.’
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hebberen van de Generale Geoctrojeerde Oost-Indische Compagnie, dat zij, met
verzoek ‘daarop genadiglijk te reflecteeren’, en ‘het eene geschrift tegen het andere
te pondereeren’, aan de Staten Generaal aanboden, onder mededeeling ‘door Gods
zonderlinge bestiering in ervaring te zijn gekomen, dat Bewindhebberen de
Consideratiën u.s. bij den drukker S c h e l t u s clandestine hadden doen drukken, en
alle exemplaren van dien zoodanig doen ophalen en secreetelijk distribueeren, dat
zij supplianten daarvan geen, als gansch laat, hebben kunnen machtig worden.’
Voor het overige laat de inhoud van het door B e e k c.s. insgelijks aan drukkers
handen toevertrouwde ‘kort en bondig’, doch in werkelijkheid zeer breedsprakig en
langdradig ‘bericht’, zich in enkele regelen samenvatten. Vasthoudende aan hun
oorspronkelijk verzoek, dat alleen strekte om Hunner Hoog Mogenden protectie en
redres in te roepen ter zake van ‘de politieke opontbieding (zoo Bewindhebberen die
noemen), die, hoe schoonen en verbloemden schijn men daaraan ook tracht te geven,
het grootste geweld is dat ooit de eene onderdaan den anderen zou kunnen aandoen’,
begrepen zij H.H.M. niet lastig te mogen vallen met de tegen hen ingestelde justicieele
actie, aangezien H.H.M. zelven wel geen kennis zouden willen nemen van zaken,
‘die voor derzelver illustre collegie niet in zijn gebracht, en - onder reverentie daartoe ook eigenlijk niet specteeren’. Ook de rechterlijke collegiën hier te lande
waren hiertoe te eenenmale onbevoegd, ‘daar zij geen van allen instructie hebben
om te calangeeren of justicieeren over delicten, die in Indië in het stuk van commercie
zouden mogen wezen gepleegd.’ Alleen in Indië zelf had de zaak overeenkomstig
de bestaande plakkaten mogen berecht worden, en de maatregel van Bewindhebberen
om klagers voor Schepenen hier te
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lande te citeeren was ‘niet anders te considereeren als een gewoonlijk kunstje van
de Compagnie om klagers met langdurige proceduren op te houden en hen verder
tot het been toe af te knagen’, terwijl hun beweren, dat zij tot dien maatregel hadden
moeten besluiten omdat zij de origineelen der brieven, ‘waarop zij klagers hebben
laten actioneeren’, niet naar Indië hadden gezonden ten einde ze ‘niet te exponeeren
aan het perikel van de zee’, slechts een ‘zeer armelijk excuus’ kon heeten, nu
Bewindhebberen ‘zich niet hadden ontzien zoovele zielen en lichamen van mannen,
vrouwen en kinderen aan hetzelfde gevaar te exponeeren, zoovele familiën te
ruineeren, op den dijk te zetten, en hier te lande om een aalmoes te zenden, tot een
evident teeken, dat bij hen de menschen minder waardig zijn als een partij papieren,
die zij voorgeven in handen te hebben.’
Met niet minder nadruk werd het recht der Compagnie tot politieke opontbieding
van burgers en vrijlieden uit Indië door supplianten bestreden. ‘In niet één artikel
van de door Bewindhebbers geallegeerde octrooien, plakkaten, concessiën, instructiën,
en wat dies meer zijn’, blijkt van de bevoegdheid om ‘vrije burgers en kooplieden
niet anders als in 't stuk van commercie delinqueerende’ naar patria op te ontbieden,
zooals Bewindhebberen beweren, een beweren dat, ‘indien het stringeeren zoude’,
tot de gevolgtrekking moet leiden, ‘dat de Compagnie niet alleen recht en gezag heeft
om politieke opontbieding uit Indië herwaarts te doen, maar ook dat zij recht en
gezag heeft om burgers en kooplieden dezer landen jegens het octrooi en de plakkaten
pecceerende, politiekelijk van hier naar Indië te jagen, of ergens op een eiland neer
te gooien, waar zij dan naar een goed heenkomen mochten zien.’
Maar juist het beroep van de Comp. op het ‘tot haar eigen confusie geallegeerde’
plakkaat van de Staten-Generaal van 11 Augustus 1698 deed het ongelijk van
Bewindhebberen nog duidelijker in het oog springen, want krachtens dat plakkaat
konden overtreders alleen met geldboeten gestraft worden, en niet ‘aan goed en
bloed’, noch ‘totaliter
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geruineerd of, zoo men het noemt, politiekelijk opontboden worden’, terwijl die op
het viervoud van de waarde der aangehaalde goederen bepaalde boete niet zou mogen
worden opgelegd vóór dat de overtreding in rechten zou bewezen zijn, en dit bewijs
nu was niet te leveren. ‘Niettegenstaande de zeer strikte recherche bij het afladen
der schepen gedaan, zooals de plakkaten dit voorschrijven’, heeft er geen aanhaling
van verboden goederen plaats gehad, en in rechten kon geen gebruik worden gemaakt
van schrifturen waarvan de echtheid of de authenticiteit niet vaststaat. Aangenomen
echter ‘dat de Comp. den opgestreden particulieren handel, of in Indië plenarie had
bewezen, of hier te lande konde bewijzen’, dan nog wettigde dit niet een zoo
‘gruwzaam’ optreden als het ‘buiten kennis en consent van H.H.M. herwaarts slepen
van klagers uit een land, waar de Compagnie geen recht ter wereld op heeft, naar
een land, waar zij met klagers evenzeer onderdaan is en geen meer jurisdictie dan
klagers bezit’. Al waren de ten laste van klagers beweerde ‘fraudes in waarheid
begaan (gelijk nogthans neen)’, dan zou het toch slechts gelden een ‘gering en
nietwaardig delict’, want ‘tot exempel nemende de beschuldiging van J u r r i a a n
B e e k , eersten klager in dezen, en tegen wien de Comp. het meeste schijnt ingenomen
te wezen, dan bestaat de geheele calange, wel gecalculeerd, in eene somma van
omstreeks elf duizend acht honderd rijksdaalders’, en dit niet wegens handel ‘in
eenige contrabande waren, als daar zijn sommige specerijen, welker handel op
lijfstraffe is verboden’, maar wegens het ‘kwansuis fraudeeren’ met porseleinen,
lakwerken, enz, waarvan de verzending ‘op een per pond gereguleerde vracht aan
een ieder vrij en vrank gepermitteerd was’, zooals dit ook was toegelaten met ruwe
diamanten, ‘waarin de Compagnie noch in Indië, noch hier te lande handelend is’.
Alleen in ontduiking van vrachtpenningen losten de beweerde ‘fraudes’ zich dus op,
en indien klagers ‘al iets dergelijks mochten gedaan hebben’, dan ware het voor de
Comp. de aangewezen weg geweest hen ter zake ‘zachtelijk te corrigeeren’, in stede
van hen ‘voor schadelijke en ruineuse
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ledematen uit te krijten’ en hen ‘als waren zij de grootste landsdieven voor de gansche
wereld openbaarlijk tentoon te stellen, en, buiten eenig bewijs, op een zeer vuile en
lasterlijke wijze te denigreeren’.
Ook dit nieuwe bezwaarschrift van B e e k c.s., dat vergezeld ging van ‘hunne rekening
van kosten, schaden en interesten, die zij door het onrechtmatig opontbod geleden
hadden en nog lijden moeten’(1), bracht hun zaak voorshands geen stap verder; maar
wel gaf hun beklag aanleiding tot een geschil van staatsrechtelijken aard over de
vraag aan welk gezag Bewindhebberen der Compagnie onderworpen waren. Het
bestaan der Compagnie als zelfstandige corporatie rustte op het haar door de
Staten-Generaal in 1602 verleend en bij herhaling verlengd octrooi; maar de
aanstelling van hare bestuurderen was, na het ‘aflijvig’ worden van de in het
oorspronkelijk octrooi genoemde Bewindhebberen, opgedragen aan de Heeren Staten
van de Provincie, waar de respectieve kameren haar zetel hadden. Buiten Holland
en Zeeland nu was geen enkele kamer gevestigd, en de Staten van deze beide gewesten
verkregen dientengevolge een overwegenden invloed op den gang van zaken, die
onverlet bleef ook nadat gaandeweg was toegegeven aan den aandrang der vijf overige
provinciën om door van harentwege te benoemen extra-ordinaire Bewindhebberen
mede stem in het kapittel te erlangen. Toen dan ook naar aanleiding van de eerste
requesten van B e e k c.s. door de Staten-Generaal bij hunne resolutie van 25
November 1705 was goedgevonden en verstaan, dat de zaak ‘opnieuw bij eisch,
antwoord, repliek en dupliek voor H.H.M. geinstrueerd en voldongen, en vervolgens
aan een Hof van Justitie, tot het formeeren van een dictum van sentencie gezonden
zal worden’, achtten de Gedeputeerden van Holland en Zeeland zich verplicht dit
besluit te ‘contradiceeren’, ‘nademaal Gedeputeerden van de vijf overige Provinciën
in het minst niet bevoegd

(1) Deze schaderekening is niet meer kunnen worden opgespoord.
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noch gequalificeerd waren eenige jurisdictie te exerceeren of te doen exerceeren,
veel minder gedelegeerde rechter of rechters te stellen of doen stellen over
Bewindhebberen van de geoctrooieerde Oost-Indische Compagnie dezer landen
buiten consent van de Heeren Staten van Holland en Zeeland, in dewelke de
respectieve Kameren der Compagnie resideeren, en onder welker souvereiniteit
dezelve ressorteeren’. Bewindhebberen van de Kamer Amsterdam werden dan ook
door Hunne Groot Mogenden aangeschreven om zich niet in te laten met de door
Hunne Hoog Mogenden beoogde proceduren, terwijl aan de Heeren Staten van
Zeeland tevens het verzoek afging ‘gelijke voorziening te willen doen omtrent
Bewindhebberen ter Kamer van Middelburg, in hunne provincie resideerende.’
Dit optreden van de Staten van Holland was aan de andere provincies allerminst
naar den zin. Ter vergadering der Generaliteit van 3 Juli 1706 kwamen Gedeputeerden
van Gelderland ‘mitsgaders Stad en Land,’ met klem er tegen in verzet. Bij hen toch
stond het ten stelligste vast, dat ‘al de zaken der Oost-Indische Compagnie en
derzelver geheele directie niet de provinciën van Holland en Zeeland in het particulier,
nemaar de geheele Unie, en alzoo de zeven provinciën in het generaal incontestabel
aangaan,’ en dat hare Bewindhebberen, ‘onaangezien zij ten dienste en meerder
faciliteit van de negotie, en alzoo alleen maar majoris commodi gratia, in de
provinciën van Holland en Zeeland hunne residentie hebben, bij ervintelijke submissie
ter judicature van Hunne Hoog Mogenden staan.’ Maar de Staten van Holland bleven
zich op het eenmaal door hen ingenomen standpunt handhaven, en dat van dien kant
voor B e e k c.s. bezwaarlijk op eenig herstel van grieven te rekenen viel werd hun
gaandeweg slechts al te duidelijk. Het was, zooals zij in een nader request aan de
Staten Generaal te kennen gaven, voor niemand een geheim, dat de Staten van Holland
en Zeeland, in wier achtbare vergadering vele bewindhebberen van de Compagnie
zitting hadden, steeds ‘wisten uit te werken bijna alles wat die bewindhebberen gaarne
gedaan zagen en begeerden.’ Van
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die Provinciën derhalve was ‘ongekrenkt haar hoog gezag niets te wachten, dewijl
uit hetgeen reeds was gepasseerd, en eenige jaren was gepleegd, gemakkelijk af te
nemen was, dat de Compagnie voor had hunne zaak met dilayen op dilayen te
eterniseeren’.
En zoo geschiedde ook inderdaad, niettegenstaande de telkens opnieuw ingediende
verzoekschriften waarmede de bannelingen ettelijke jaren achtereen bij de
Staten-Generaal op afdoening hunner zaak bleven aandringen. Wel werden die
verzoekschriften niet eenvoudig ter zijde gelegd, doch, zooals het heette, ‘copielijk
overgenomen’ door de Gedeputeerden der Provinciën om ‘in den haren breeder
gecommuniceerd te worden’; maar de Staten van Holland verstonden bij
uitnemendheid de kunst om de zaak op de lange baan te schuiven. Telkens toch als
de Raadspensionaris de ter vergadering der Generaliteit ingekomen requesten van
B e e k en consorten in de bijeenkomsten van H. Gr. M. ter tafel bracht, werd
onveranderlijk goedgevonden en verstaan, ‘dat de voorzegde requesten door de
Heeren van de Ridderschap en andere haar Edele Gr. Mog. Gecommitteerden,
iteratievelijk op het voorzegde subject gebesoigneerd hebbende, nader geexamineerd
en overwogen, mitsgaders de vergadering op alles van advies zal gediend worden.’
In den loop van de jaren 1708 en 1709 wordt deze zelfde dispositie tot acht malen
toe, naar aanleiding van even zoo vele nieuwe requesten, woordelijk eensluidend
herhaald, en die formule bleef ook dienst doen toen ter Statenvergadering van 20
September 1709 was ingekomen eene missive van de Staten-Generaal van 27
Augustus te voren, ten geleide strekkende van een aan hen gericht verzoek van B e e k
c.s., dat H.E. Groot Mogenden toch mochten worden aangespoord om ‘na zoo
veelvuldige dilayen’ zich eindelijk over de steeds nog hangende quaestiën te willen
verklaren, en niet langer met het uitbrengen van hun advies te ‘retardeeren’.
Maar deze aansporing van den kant der Generaliteit werkte even weinig uit als de
rechtstreeks tot de Staten van Holland gerichte verzoekschriften, die in den loop van
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1710 tot twee malen toe door supplianten werden ingediend, en waarvan het laatste,
dat ter Statenvergadering van 3 Juni van dat jaar ter tafel kwam, vergezeld ging van
eene gedrukte wederlegging van een op naam van Bewindhebberen der Compagnie
‘gedivulgeerd’ summier vertoog, een hernieuwde bestrijding van de tegen hen door
B e e k c.s. ingebrachte klachten bevattende. Op grond van die wederlegging werden
H.E.G.M. verzocht ‘naar hare hooge wijsheid zoodanige equitabele middelen van
accommadement uit te vinden, waarop supplianten zich billijk met Bewindhebberen
zouden kunnen vergelijken’; maar ‘na deliberatie’ werd andermaal goedgevonden
en verstaan, ‘de voorz. requeste met de gemelde Wederlegging en summier Vertoog’
door de daarover meermaals gebesoigneerd hebbende Gecommitteerden te doen
examineeren en overwegen, met uitnoodiging de Vergadering ‘op alles van advies
te dienen’; maar het blijkt niet dat aan deze opdracht ooit gevolg is gegeven. Na het
ter Statenvergadering van 3 Juni verhandelde komt in de resolutiën van H.E.G.M.
niets meer over de zaak B e e k voor, en zonder ooit tot eene oplossing te zijn gebracht
schijnt zij langzamerhand in het vergeetboek te zijn geraakt1).
Reeds kwam op de laatstelijk aan de Staten van Holland ingediende verzoekschriften
de naam van den medesuppliant H e n d r i k Wo l f r a e t niet meer voor, en eerlang
moest ook J u r r i a a n B e e k zelf den tegen Bewindhebberen aangebonden strijd
voor hetgeen hij zijn goed recht meende te zijn opgeven. Niettegenstaande zijne in
der tijd aan de Indische Regeering te kennen gegeven vrees, dat ‘zijne lichaams
constitutie’ niet bestand zoude zijn tegen den invloed van het Hollandsche klimaat,
ontbrak het hem blijkbaar niet aan de vereischte veerkracht en volharding

1) Mr. L.C.D. v a n D i j k die in zijn academisch proefschrift Historia inquisitionis in delicta
a praefectis etc. in India commissa (Utrecht, 1847) een paar bladzijden aan het geval van
‘J u r r i a a n B e e k , toparcha in Strevelshoek’, gewijd heeft, teekent daarbij aan, dat hem
het eind dezer pijnlijke geschiedenis onbekend is gebleven (‘Molesti negotii qualis fuerit
exitus, compertum non habeo’).
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om waar het pas gaf voor zijn belangen op te komen, sedert hij zich in het najaar van
1703 metterwoon in Amsterdam had gevestigd. Maar gaandeweg toch schijnen hem
de krachten te zijn ontzonken, want na zijn optreden in het voorjaar 1710 wordt
verder niets meer van hem vernomen. In de maand Mei 1714 vond de notaris
A b r a h a m T z e e w e n hem in zijne woning aan de Heerengracht, ‘bij de huize
van Cromhout’, ‘ziek en krank van lichaam te bedde liggen’, wegens ‘zijn zwakheid’
niet in staat om te schrijven, doch overigens ‘zijn verstand wel machtig’, en bekwaam
tot het maken van zijn uitersten wil, krachtens welken hij aan twee mannelijke
bedienden ‘wegens trouwe diensten aan hem testateur bewezen’ respectievelijk eene
som van vijf en van drie duizend gulden legateerde, terwijl hij tot universeele
erfgenamen van ‘al zijne goederen, penningen en effecten, zoo roerende als
onroerende’ institueerde zijn halven broeder en halve zuster in Indië, ieder voor de
helft, met volle recht daarover te mogen disponeeren ‘naar welgevallen zonder
tegenzegging van iemand’. Tot executeur en beredderaar van zijn boedel benoemde
hij J o s e p h L e y n e r en A b r a h a m M o e t e n s , die krachtens deze beschikking
op den 1 Mei 1715 de nog steeds ten naam van B e e k staande ambachtsheerlijkheid
Strevelshoek overdroegen aan de familie R e e p m a k e r 1).
Of B e e k zich ooit te Strevelshoek vertoond heeft, en zich aan de belangen van
de opgezetenen al dan niet heeft laten gelegen liggen is even onzeker als de
verhouding, waarin hij tijdens zijn verblijf hier te lande met de familiebetrekkingen
van zijne vrouw gestaan heeft. Zeer waarschijnlijk zal de familie v a n B e v e r e n
niet bijzonder op den omgang met den van frauduleuzen handel betichten aanverwant
gesteld zijn geweest. Tijdens zijn laatste ziekte

1) G e r a r d v a n B e v e r e n ' s eenige zuster C h r i s t i n a had in eerste huwelijk tot
echtgenoot J o h a n R e e p m a k e r , die haar twee zoons naliet. Zij hertrouwde met
M i c h i e l v a n B e v e r e n , zoon van J o h a n v a n B e v e r e n en M a r i a S w e e r s
de W e e r d bovengenoemd. Dr. G.D.J. S c h o t e l , Geschied- letter- en oudheidskundige
uitspanningen; Utrecht, 1840, bl. 70.
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tenminste schijnt men den banneling aan zijn lot te hebben overgelaten: alleen zijn
medestrijder en vriend A r e n t P l e m p f o n t e i n , die als getuige B e e k ' s testament
mede teekende, bleef hem tot het laatst getrouw bijstaan.
Omstreeks vijftig jaren later is het geval van J u r r i a a n B e e k c.s. nog eens te
berde gebracht in verband met een ander geval, dat namelijk van het gewezen
Opperhoofd van 's Compagnie's kantoor te Bassoura in Perzië, F r a n s K a n t e r
die ter zake van door hem op genoemd kantoor ‘pretenselijk gepleegde’ delicten, na
zijn eigenmachtigen terugkeer hier te lande, van Compagnies wege in arrest genomen
en in de boeien gesloten werd met het trouwens niet tot uitvoering gekomen plan om
hem ‘ter berechting door den rechter te Batavia’ derwaarts te doen vervoeren1); maar
de vraag of de Compagnie bevoegd was het haar uitdrukkelijk toegekende recht van
uitzetting uit Indië van ontrouwe dienaren ook toe te passen op niet in haren dienst
staande personen bleef gedurende het bestaan der Compagnie steeds hangende2).
Eerst na haar ondergang kwamen de bepalingen tot stand, die aan den in haar plaats
getreden Staat de ‘exorbitante rechten’3) toekende, zooals die thans in de artikelen
45 tot en met 48 van het Regeerings-reglement zijn vastgelegd.

1) Nederlandsche Jaarboeken. 1753, October bl. 875/878; en Bijvoegsels op idem van 1747
tot 1755, bl. 368.
2) Het geval van J u r r i a a n B e e k wordt door v a n Z u r c k in zijn Codex Batavus, 4e druk
bl. 815, aangehaald als een ‘exempel’, dat ‘niettegenstaande iemand Burger en vrij Koopman
is op Batavia, hij wegens verboden handel wel verzonden en opontboden werd; gevende 't
burgerschap tot zulken handel geen vrijheid.’
3) Vgl. Mr. C.W. M a r g a d a n t , Het Regeerings reglement van Nederl. Indië; deel I, bl.
300/354.
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Europa's beeldende kunst in haar opkomst
Door Prof. Dr. A.E.J. Holwerda.
Hoe ontstaat eene menschelijke beschaving? Hoe komt het dat de eene barbaarsche
stam zich zeer merkbaar verheft boven den andere? Hoe ontkiemde in overoude
tijden die zoo geheel eigenaardige Chineesch-Japansche beschavings-wereld?
Waardoor is het dat vooral het Kaukasische ras in den loop der eeuwen zich zulk een
ontzaglijk geestelijk kapitaal heeft weten te verwerven?
Op zulke vragen zal slechts op grond van een exact historisch-ethnologisch
onderzoek eenig antwoord kunnen gegeven worden, al zal dat antwoord in vele
opzichten tamelijk onbevredigend moeten uitvallen. Onze menschelijke wetenschap
is ook hier slechts stukwerk. Laten wij trachten ons in het kort eene duidelijke
voorstelling te vormen van het onderzoekingsterrein, dat men bij de behandeling van
dergelijke vraagstukken te betreden heeft en bepalen wij ons daarbij tot onze
Aziatisch-Europeesche beschaving, al willen wij daarmee natuurlijk volstrekt niet
te kennen geven dat niet ook die van andere volken en volkengroepen onze aandacht
ten zeerste zou verdienen. Door de onderzoekingen vooral van de laatste eeuw kennen
wij de geschiedenis van ons Kaukasisch ras met meerdere of mindere nauwkeurigheid
over een tijdvak van zesduizend jaren. Wij
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zien hier als het ware een ontzaglijken stroom voor ons, die door tal van bijrivieren
gevoed wordt. Hij treedt het eerst voor den dag in Mesopotamië en Aegypte; Israël,
Griekenland, Rome voerden hem geweldige wateren toe; in de laatste 1500 jaren
waren het vooral de Romaansche en Germaansche volken, die hem door nieuwen
toevloed verjongden. Ook hier echter liggen de eerste bronnen meestal meer in het
duister. Aan de Babylonische beschaving ging eene andere hoog ontwikkelde vooraf.
Het oude Aegyptische rijk treedt om zoo te zeggen op éénmaal kant en klaar in de
geschiedenis op; praehistorische vondsten van beteekenis deed men in Aegypte eerst
in den jongsten tijd. Gelukkiger waren wij in dat opzicht in Klein-Azië, in
Griekenland, in Noord- en West-Europa en vooral in Italië. Bovendien is voor de
kennis van den voortijd niet zelden ook de studie van taal en mythologie van belang.
Ook heeft zich in de latere toestanden en denkwijzen nog veel gehandhaafd wat
slechts als overblijfselen uit eene vroegere periode zich verklaren laat. Daarbij,
evenals bij de verklaring van de vondsten der praehistorie, is het van het hoogste
gewicht, dat er tegenwoordig nog onderscheidene volkstammen bestaan geheel
levende in een beschavingstoestand als die der voorouders van de thans
hoogstontwikkelde volken. Eene zekere eigenaardigheid in hunne beschaving
vertoonen ook de meest wilde stammen, doch als de ethnologie iets aan het licht
gebracht heeft dan is het buiten twijfel die geestelijke eenheid van het menschelijk
geslacht, die maakt dat wij de verschijnselen van het geestelijk leven der meest
verschillende volken door onderlinge vergelijking verklaren kunnen. Dit geldt vooral
van de oorspronkelijke volken. Hoogere beschaving is juist de ontwikkeling van
dieper gaande verschillen. Het is zeer te betreuren dat tot nu toe historische en
volkenkundige studiën veel te veel ieder hun eigen weg gegaan zijn.
Ik wensch hier in het kort eene kwestie te bespreken, die op dit gebied van
onderzoek te huis behoort. In het begin onzer jaartelling was onze Germaansche stam
een volk van visschers en jagers, eene schuilplaats zoekende in
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ellendige woningen op vluchtheuvels. Zestien honderd jaar later bracht hij een geslacht
voort als dat van R e m b r a n d t v a n R i j n . Het is duidelijk dat de gansche moderne
beeldende kunst van de 13e eeuw af aan door iets wat daar aan voorafging, mogelijk
moet gemaakt zijn. Tusschen een grotbewoner, die een figuur op een dierhoorn
inkrast, en M i c h e l A n g e l o moet iets in liggen. De vraag die ik hier zoo goed
mogelijk wil trachten te beantwoorden, is nu deze: hoe ontstond in onze
Aziatisch-Europeesche beschaving, dat wat wij onze beeldende kunst noemen? Ons
onderzoek geldt dus slechts deze; toch laat zij zich niet verstaan buiten verband met
het gansche kunstleven en zal zelfs hier en daar eene kleine uitweiding bijv. over
architectuur noodzakelijk zijn.
Hoe ontstond dat wat wij onze beeldende kunst noemen? Opzettelijk druk ik mij
zoo uit: hoe kwamen wij aan die beeldende kunst die wij dien naam waardig keuren,
de kunst van een P r a x i t e l e s , D o n a t e l l o , R e m b r a n d t ? Want hoe het
menschelijk geslacht in het algemeen aan kunst kwam, is eene vraag die wij althans
voorloopig, beter doen niet eens te stellen. Wij hebben namelijk niet de geringste
aanwijzing omtrent een toestand van het menschelijk geslacht, toen het nog geen
kunst had, doch er een kreeg. 't Schijnt wel dat om zoo te zeggen alle elementen van
het hoogere geestesleven des menschen bij de tegenwoordig levende, minst
ontwikkelde volken reeds aanwezig zijn en eveneens bij die uit den meest grijzen
voortijd aanwezig geweest zijn.
Hoe dikwijls staan wij niet verbaasd over den grooten zin voor decoratie, die zelfs
bij de minst beschaafde stammen wordt aangetroffen. Hunne kunst is dan ook
gewoonlijk overwegend decoratief. De teekenkunst is bij hen niet zelden slechts
middel om gedachten uit te drukken; door bijv. figuren in het zand te trekken deelt
men anderen iets mede. Evenwel, tal van teekeningen bij wilde volken of uit den
voortijd bewijzen dat men ook afbeeldde om het genot van af te beelden. Verder, al
speelt de zucht naar versiering ook nog zoo'n groote rol, het decoratieve en
monumentale
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zijn nu eenmaal niet overal scherp van elkaar te onderscheiden en dat primitieve
volken monumentalen zin zouden missen, laat zich ook al niet beweren. Zooals
P h i d i a s een friesband sloeg om het tempelhuis van Athena, zoo een Indiaansch
stamhoofd in Zuid-Amerika om zijne eigen woning, eene wel niet zoo groot als die
van den Attischen kunstenaar, maar toch altijd eene van 56 meter, op sommige
plaatsen dubbel; alleen was die van P h i d i a s van marmer met uitgehouwen figuren,
die van onzen Indiaan van boomschors met witte teekening1). De versieringszucht
toont zich vooral aan het eigen lichaam; men tatoueert zich, brengt gewelddadig
allerlei voorwerpen in neus, ooren, lippen, verlustigt zich in een opzichtigen haardos
voorzien van allerlei veelal plomp aangebrachte sieraden. Eenvoud is zeer zeker de
zaak niet van onontwikkelde volken, al heeft men ook weder in het minst geen recht
hun alle gevoel voor gratie te ontzeggen. Ook meene men niet dat het zelfs hier het
eenige doel is zich mooi en nog eens mooier te maken. O, neen, afgescheiden van
de vraag of bijv. het tatouëeren met godsdienstige opvattingen samenhangt, is het
vooral het gevoel van eigen waardigheid waaraan men door al die lichaamsverfraaiing
uitdrukking tracht te geven.
Het is eene juiste en voor de hand liggende opmerking dat de teekeningen van
primitieve volken zeer sterk gelijken op die van kinderen. Dikwijls wordt meer
aangeduid dan weergegeven. Bij de figuur van mensch en dier kiest men tusschen
de twee gemakkelijkste standen: en face of en profil. Ja zelfs men ontziet zich niet
beide standen aan éénzelfde figuur te verbinden, onbekommerd, misschien wel
onbewust dat men daarbij tot de onmogelijkste voorstellingen komt; bijv. het bovenlijf
en face, de kop en beenen en profil. Perspectief ontbreekt; wat naast elkaar staan
moet wordt boven elkaar geplaatst. Bij het boetseeren vertoont zich niet zelden de
neiging de vormen wat plat te maken en gewoonlijk beeldde men slechts recht voor
zich uitstarende figuren af; wil men dan nog eene enkele maal het hoofd niet recht

1) K.v.d. S t e i n e n , Unter den Naturvölkern Zentral-Brasiliens p. 258.
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op den romp laten staan dan geeft men aan de figuur een scheef hoofd gebogen naar
den schouder in het vlak van den romp. Eigenlijke draaiingen van het hoofd zijn
uiterst zelden. Die groote voorliefde voor de loodrechte figuur toont zich ook bij
compositie. Figuren, alle recht voor zich uitstarende, staan of zitten naast elkander,
loodrecht, zóó dat als men elke figuur door een plat vlak door neus en navel in twee
helften deelt, al die platte vlakken evenwijdig aan elkander loodrecht op den grond
komen te staan. Evenwijdig aan elkander, somtijds echter zitten of staan de figuren
niet naast elkaar: een kind bijv. zit op den schoot van de moeder. Dan natuurlijk
snijden de vlakken die door kind en moeder gaan elkaar, doch overal onder een
rechten hoek, d.w.z. een recht voor zich uitstarend kind zit op den schoot van een
recht voor zich uitstarende moeder. Het is de Deensche kunstgeleerde L a n g e , die
deze ‘wet van frontaliteit’, zooals hij het noemt, het eerst heeft opgemerkt1).
En nu, al zijn wij niet geneigd op de kunstvoortbrengselen der primitieve volken
uit de hoogte neer te zien, welk eene ontzaglijke verschijning is daartegenover niet
de Aegyptische kunst2). Zij is vaak zoo hoog geïnspireerd geweest als slechts weinige.
Wat een machtige zin voor het monumentale spreekt niet uit die ontzaglijke
bouwwerken; in één pyramide bergt gij tweemaal de Pieterskerk te Rome; de
geweldigste zuilengaanderij der wereld is die van K a r n a k .3) Verder, welk een
gezond en krachtig realisme treedt ons hier tegen, wat een houdingen van mensch
en dier, fijn waargenomen en treffend weergegeven. Daarnevens echter in fijne
lijnbuigingen bijv. der reliefs eene niet te miskennen neiging tot idealiseeren. In de
ontzaglijke kleurenpracht,

1) J u l i u s L a n g e , Darstellung der Menschen in der älteren Griechischen Kunst.
2) Van de Aegyptische en Grieksche kunstwerken die ik in dit opstel bespreek, zal ik
afbeeldingen aanhalen telkens zooveel mogelijk uit een grooter en uit een kleiner boek, de
Aegyptische uit Perrot et Chipiez, histoire de l'art dans l'antiquité, l'Egypte, en G. Maspero,
archéologie Egyptienne, de Grieksche uit M. Collignon, histoire de la sculpture Grecque en
J.H. H o l w e r d a , Hellas en Rome.
3) Perr. et Ch. pl. V bij pag. 372. Masp. p. 62.
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die van gebouwen en reliefs u tegenschittert, wat een zin voor heerlijke contrasten,
wat een veelheid die gij toch geen bontheid noemen kunt.
En toch was de geweldige kracht die hier werkzaam was, niet in staat de uiterlijke
windselen door te breken, die haar in hare volkomen ontplooiing nog tegenhielden.
De met de Aegyptenaren nauw verwante stammen ten zuiden van het Pharaonenrijk,
die men als achtergebleven Aegyptenaren kan beschouwen en die ons dus kunnen
doen zien, hoe de Aegyptenaren waren vóór zij tot beschaving kwamen, waren trotsch
op hun spitse baarden en opzichtige haardracht. De Aegyptenaar wilde daar niet van
weten. Gewoonlijk schoor hij zich baard en hoofdhaar af, maar... zette zich dan toch
één of meer geweldige pruiken op het hoofd, soms bijv. met bloemen plomp versierd
en bond zich een spitsen baard onder de kin. Men maakte zich los van het
schoonheidsideaal uit den tijd der barbaarschheid, doch viel er onmiddellijk op terug.
Zeer karakteristiek is ook het staatsiekleed, dat gedurende eeuwen en eeuwen, vooral
ook door koningen gedragen werd; het was eene schort om de lenden, juist zooals
wij dat bij negers aantreffen, doch met allerlei log aangebrachte versieringen en
kunstmatige plooien en slippen, die door inwendige steunsels in den vorm gehouden
werden. In de standbeelden blijft de frontaliteit onbeperkt heerschen. Reeds de
Grieken merkten op dat men alle Aegyptische beelden door een recht vlak van boven
naar beneden in twee gelijkwaardige helften deelen kon. En dit geldt niet slechts
voor de staande en zittende staatsiefiguren, dat geldt voor personen in de meest
verschillende houdingen en standen. Een Aegyptisch kunstenaar bijv. beeldt een
staande of knielende man of vrouw af die bezig is koren te malen; eene situatie naar
het leven gegrepen. Ook die persoon echter kijkt u in het aangezicht en het noodlottige
rechte vlak scheidt ook hem in twee gelijke helften.1) Bij groepeering het zelfde: twee
figuren zitten naast elkaar en kijken ieder recht voor zich. Met beeldjes van primitieve

1) Perr. et Chip. p. 74 en 661-64. Masp. p. 212.
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volken voorstellende eene moeder met een kind op den schoot, - L a n g e haalt er
een aan van de inboorlingen van van Couverseiland, - kunt gij onmiddellijk de
bekende beelden voorstellende I s i s -H a t h o r met het kind H o r o s vergelijken;
hier waar met veel grooter meesterschap gemodelleerd is, springt zelfs die volkomen
gelijkheid van de beide helften der figuren veel duidelijker in de oogen1). Ook hebben
de meeste Aegyptische beelden nog iets vlaks en plats; armen en beenen bewegen
zich niet zijdelings; men zou aan beide kanten der figuur bijna het paslood kunnen
laten vallen. Wel wordt zeer dikwijls één been vooruitgezet, merkwaardigerwijze
altijd het linker. In de Aegyptische schilderingen en reliefs ziet men slechts hoogst
zelden eene neiging om tot perspectief te komen. Gewoonlijk wil men het niet eens.
Men beeldt u lusthoven af met gebouwen, poorten, vijvers, boomen; die allen echter
liggen tegen den grond, als omgevallen voorwerpen van eene Neurenberger doos,
doch alles volkomen netjes in volmaaktste orde nevens elkaar. Bovendien echter wil
men u ook den inhoud der gebouwen te gelijk laten zien.2) Nu kan men meenen dat
hiermee zelfs geen eigenlijke afbeelding wordt bedoeld. Anders is het waar eene
bepaalde scène wordt afgebeeld, zoo bijv. eene begroeting. Een Aegyptisch
aanzienlijke ontvangt bezoek op zijne villa; ik beschrijf hier eene muurschildering
ons reeds door C h a m p o l l i o n medegedeeld3). Men ziet de vier zijden van het huis,
die alle naast elkaar zijn uitgeslagen, het huis was een langwerpig vierkant. De smalle
achterzijde is slechts gedeeltelijk aangegeven, de smalle voorzijde heeft de groote
hoofddeur; de eene breede zijde zien wij aan den buitenkant met kleinere deur en
loggia, de andere breede zijde aan den binnenkant; men ziet daardoor ook den
voorraadzolder van de villa met allerlei potten, schotels en derg. keurig netjes naast
elkander. De tuin heeft een wingerd en allerlei boomen en eene poort. De bezoekers

1) Perr. et Chip. p. 87.
2) Perr. et Chip. p, 457 en 459. Masp. p. 15 en 17.
3) Perr. et Chip. p. 453. Masp. p. 173.
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naderen in twee rijen boven elkaar met geschenken en voor hen staan ook geschenken
gereed. Eén persoon is hun reeds tegemoet gegaan, een ander staat in de deur, een
derde, dien wij ook zien, heet toch in het huis te staan. Toch heeft die afbeelding
veel voortreffelijks. Vooral worden wij getroffen door de levendige uitdrukking in
vele houdingen en door enkele kleine trekken onmiddellijk aan de natuur ontleend:
eene vrouw keert zich om om eens gauw even wat te drinken, kinderen worden zoet
gehouden door hun wat in de hand te stoppen.
Ook bij de afbeelding der enkele figuren geen perspectief. Figuren die niet recht
voor zich uitzien zijn uiterst zeldzaam. De meeste figuren zijn en profil; men kent
echter ook de stelling en face. Van pogingen om bijv. tot eene stelling in trois quart
te komen laat zich zeer weinig waarnemen. Evenzoo worden ook de stellingen en
face en profil aan dezelfde figuur verbonden. Zoo is zelfs op de koppen en profil het
oog steeds en face aangebracht.1) Niet zelden vertoont zich ook het bovenlijf en face
naar den toeschouwer gericht, terwijl de beenen en profil vooruitloopen2). Ook wel
teekent men den toegewenden schouder en profil en brengt men den afgewenden,
die eigenlijk onzichtbaar zijn moest, en face naar voren3). Hoe heerlijk ook de
kleurenpracht van relief, schilderingen, standbeelden en gebouwen zijn mogen, men
kent geen geleidelijke overgangen en tusschentonen.
Voor de kunst van B a b y l o n en A s s y r i ë zou zich eene karakteristiek laten
geven die over het geheel op het zelfde neerkomt. Men heeft hier met volken van
buitengewonen kunstaanleg te doen en de uiterlijke omstandigheden waren zoo
gunstig als het maar wezen kon: vorsten en tal van rijksgrooten hadden voor de
versiering van hunne tempels, paleizen, graven altijd en altijd weder kunstenaars
noodig. En toch in drieduizend jaren van

1) Elk relief is natuurlijk een voorbeeld; Perr. et Chip. p. 706, en 735, 783 etc. etc. Masp. p.
191.
2) Voorbeelden weder tal van reliefs o.a. Perr. et Chip. p. 153, 720 en 721. Masp. p. 203.
3) Perr. et Chip. p. 154.
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onafgebroken kunstoefening slaagde men er niet in werkelijk geheel die banden door
te breken die den geest van den wilde bij zijne eerste armzalige kunstoefening
omkneld houden; herhaaldelijk immers sprong boven in het oog in hoevele opzichten
de Aegyptische kunst daarmee op ééne lijn bleef staan. Merkwaardig is het ook, hoe
de oudste Aegyptische en Babylonische kunstvoortbrengselen eigenlijk het hoogste
staan. Het standpunt, dat men bereikte kort nadat men zich uit den toestand van
barbaarschheid had losgemaakt, was het hoogste.
Het is er verre vandaan dat al die verschijnselen zich gereedelijk zouden laten
verklaren. Laten wij aanvangen met te trachten ons hun werkelijk karakter zoo
duidelijk mogelijk te maken. Wat is de eigenlijke beteekenis van die eigenaardigheden
waardoor de kunst der oude Aegyptenaren en Babyloniërs in zekeren zin dichter bij
die der wilde volken staat, dan bij de onze? Vragen wij eerst: wat beoogt de beeldende
kunstenaar zooals wij dien kennen? Hij wenscht ons iets te laten zien, hij wil ons
gezichtsindrukken geven geheel van dezelfde soort als die wij uit de wereld rondom
ons plegen te ontvangen. Het allerminst echter wil hij telkens als het ware
photographisch iets weder geven wat op een bepaald oogenblik toevallig door hem
gezien werd. Hij neemt om zoo te zeggen eene wereld van indrukken in zijn geest
op, herschept die vrijmachtig en geeft ons die terug, laat ons iets zien, doch zóó zien
als hij wil dat het door ons gezien zal worden. Het kan zijn dat zijne afbeelding geheel
beantwoordt aan eene bepaalde, dadelijk herkenbare werkelijkheid, het kan zijn dat
zij in haar geheel met niets meer wat op de wereld werkelijk aanwezig is overeenkomt,
doch altijd laat zij iets zien, wat werkelijk gezien kan worden, eene openbaring uit
het rijk van lijnen en vormen, van kleuren en tinten en lichtschakeeringen, eene
openbaring uit de wereld om ons heen zooals het oog die waarneemt. Ook zelfs daar
waar de kunstenaar, als bijv. bij het portret, iets bepaalds afbeeldt, waarbij hij vaak
telkens tot dat wat hij afbeeldt, terugkeert, zelfs daar eischt de ware kunst eene visie,
een iets dat slechts door den
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vrij werkenden geest gevormd en vastgehouden wordt.
Wat doet nu die oude kunst? Zij denkt er niet aan af te beelden zooals zij ziet. Zij
acht het hare taak af te beelden zooals zij weet dat iets werkelijk is en brengt het nu
niet veel verder dan tot de opsomming van eene gansche reeks losstaande
zoogenaamde werkelijkheden. De kunstschepping is hier ook altijd veel meer middel
dan doel. Men wil mededeelen, zooals de wilde mededeelt door figuren in het zand
te teekenen. Een Aegyptisch relief of schilderstuk is dan ook eigenlijk eene
hieroglyphe; het doel is in beeldschrift het een vóór, het andere na onder uwe aandacht
te brengen. Om bij de muurschildering, die ik zoo even besprak, te blijven, zooveel
als gij dáár ziet, kunt gij natuurlijk nooit op één oogenblik te gelijk zien, doch de
kunstenaar denkt er ook niet aan om u uit een bepaald oogpunt bijv. het karakteristieke
eener begroetings-scène te laten genieten. Neen, alles wat hier is afgebeeld, dient tot
uwe onderrichting. Gij moet weten, hoe het huis er van buiten, hoe het er van binnen
uitziet. Wat heeft het eene rijke voorraadschuur! Gij moet weten wat er in den tuin
is. Gij moet weten wat er binnenshuis, en wat er buitenshuis voorvalt. Geen wonder
dat zulk eene kunst geenerlei perspectief kent. Zaken op den achtergrond dienen
kleiner te worden voorgesteld, dan die welke meer naar voren komen, ook al zijn ze
even groot of zelfs grooter dan deze. De afgewende schouder bijv. wordt kleiner
gezien dan de toegewende, doch men weet dat ze even groot zijn. De Aegyptenaar
zal nu liefst streng in profiel teekenen, dan komt slechts één schouder in het gezicht.
Maar heeft hij er belang bij ook van de afgewende zijde iets mede te deelen, wordt
er bijv. aan die zijde iets gedragen waarvan gij kennis nemen moet, welnu, dan haalt
hij ook dien afgewenden schouder naar voren en maakt hij dien juist zoo groot als
den andere, al krijgt men daardoor die geheel onnatuurlijke draaiing van het lichaam,
waardoor de beenen in profiel vooruitloopen, terwijl het bovenlijf naar u toe gekeerd
is, of komt men tot die andere dwaze houding waarbij een toegewende arm in profiel
op een achtergrond staat van
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een afgewenden arm en face. Het gelaat vooral teekent men meest in profiel, zelden
en face, bijna nooit à troisquart. Natuurlijk niet, want dan zou de eene gezichtshelft
kleiner moeten uitvallen dan de andere en men weet dat ze even groot zijn. En nu,
dat men eigenlijk slechts losstaande werkelijkheden samenvoegt, hoe zou het anders
kunnen? Meerdere zaken in onderling verband kunnen wij nooit anders waarnemen
dan in perspectivische verhouding. Hebben wij de pretentie ze allen precies zóó weer
te geven als zij werkelijk zijn, dan moeten wij ons wel nú voor het eene dán voor het
andere plaatsen en komen dan van zelf tot dat registreeren van bijzonderheden, de
eene voor, de andere na. Den samenhang zien wij slechts, als wij uit één oogpunt
alles bekijken. En zoo kan de kunstenaar zelfs niet één enkel menschenfiguur als één
geheel opvatten. Hij heeft het gelaat in profiel geteekend, nu moet het oog er in
geplaatst worden. Ook in profiel? Neen, een oog in profiel is slechts het halve oog;
men plaatst het oog in zijn geheel er in, zooals men weet dat het is, dus en face. Geen
wonder dat vooral de groepeering onder dat gemis aan neiging om in samenhang te
zien lijdt: zooals wij zagen, wordt ook de betrekking tusschen samengegroepeerde
figuren gewoonlijk hoogst gebrekkig aangeduid. En buiten twijfel, hoe men zich ook
die voorliefde voor de frontale stelling, voor recht vooruitziende figuren, verklaren
moge, de menschenfiguur wordt hier naar eene vaste norm voorgesteld, alle
oogenblikkelijke wendingen en buigingen van het lichaam zijn zaken van
ondergeschikt belang; men neemt den mensch absoluut, zooals men vastgesteld heeft
dat die zijn moet; men geeft ook hier abstracte werkelijkheden afzonderlijk, ieder
op zich zelf genomen weder. En daarmee moet men nu gaan groepeeren, betrekkingen
weergeven, - denkt bijv. aan twee lieden die elkaar liefkoozen of bestrijden, - waarbij
juist op de oogenblikkelijke wendingen alles aankomt. Men brengt het niet veel
verder dan dat men twee zulke absolute, ieder op zich zelf genomen figuren naast
elkaar plaatst, of wel: men zet het kaarsrecht
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voor zich uitstarende kind op den schoot der kaarsrecht voor zich uitstarende moeder.
Klaarblijkelijk zijn die Aegyptische en Oostersche kunstenaars zich nog niet
duidelijk bewust wat kunst zijn moet. Een soortgelijk verschijnsel zien wij bij de
wetenschap. Wat een ingenieursarbeid hebben die bouwmeesters van pyramiden en
hypostyle zalen niet verricht. Wat eene gelegenheid gedurende duizenden van jaren
om als van zelf mechanische en wiskundige kennis op te doen en toch hoe weinig is
daarvan te bespeuren? In het rekenen brachten de Aegyptenaren het niet verder dan
tot optellen en aftrekken; men vermenigvuldigde en deelde door dikwijls op te tellen
en dikwijls af te trekken. Wij bezitten nog een Aegyptisch rekenboek van ongeveer
1800 jaar vóór Christus. Het bestaat uit eene reeks van hulpmiddeltjes voor de praktijk:
hoe men bijv. de rekening van het in eene schuur aanwezige koorn kan opmaken.
Tot zooveel theorie als voor vermenigvuldiging en deeling noodig is, kon de geest
zich niet opheffen. Kunst en wetenschap willen om haar zelfs wil beoefend worden,
zonder dat willen ze eigenlijk zelfs niet ontkiemen. De Oostersche kunst bleef in
haar praktisch doel bevangen. Het l'Art pour l'Art lag niet in haar karakter. Daarom
bleef de geest zoo sterk gebonden aan hetgeen hij had voor te stellen; hij beweegt er
zich als het ware langs en wordt nu hier dan daar er door vastgehouden. Daarom
werd de kunst om zoo te zeggen beoefend met het verkeerde orgaan; men beredeneert
wat er zijn moet, en vraagt niet wat men werkelijk ziet. Het verstand neemt de taak
over van de verbeelding. Want op de verbeelding komt hier toch eigenlijk alles aan.
Zij eerst schenkt aan onzen geest de kracht om zich van de wereld buiten ons los te
maken, om wat hij in zich opgenomen heeft zelfstandig te verwerken en het terug te
geven, zooals hij wil dat het door anderen gezien wordt. Doch dat alles doet men
eerst wanneer men zich verlustigt in natuur of menschenwereld, wanneer men ziet
om de zaligheid van te zien en weergeeft om de zaligheid van weer te geven. Deze
neiging van den geest heeft de Oostersche wereld in
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hooge mate gekend, doch zij heeft zich nooit voldoende kunnen ontwikkelen.
En vraagt men nu: waarom niet? dan is weder een volledig antwoord niet best
mogelijk. Zeer zeker is het, dat eene ontwikkeling in ééne richting, die in eene andere
zeer licht eenigszins uitsluit. En wat is nu de hoofdrichting waarin wij den geest der
Oostersche volken zich zien bewegen? Het is de kracht waardoor wij eigenlijk de
Oostersche beschaving en heerschappijen zien ontstaan, de monarchie en de
monarchale gezindheid dier Oostersche volken. Meent toch niet dat met het woord
slaafschheid hier iets verklaard wordt. De mensch is zooals A r i s t o t e l e s zegt één
‘politiek dier’ en die innerlijke zielsneiging om niet op zich zelf te blijven, maar eene
gemeenschap te stichten werkt het scherpst en krachtigst in dien monarchalen zin.
Men droomt zich eene gemeenschap machtig en groot en vindt er eene zaligheid in
daarin op te gaan: in den roem van den heerscher vindt men dat gemeenschappelijk
kunnen en willen als het ware verpersoonlijkt. En die zelfde gezindheid maakt ook
vatbaarder voor de meest grootsche opvattingen op het gebied van den godsdienst,
voor het monotheïsme, al denk ik er in de verte niet aan dit daaruit geheel te willen
verklaren. Men gevoelde zich ook in de Oostersche wereld afhankelijk van tal van
machten buiten zich: een chaos om zich heen, die het arme menschenkind rusteloos
heen en weer drijft, nu hierheen dan daarheen. In die wereld van voorstellingen komt
eenheid. Men buigt het hoofd voor eene ontzaglijke, oneindige macht, waartegenover
men in diepen eerbied wegzinkt, die gebiedt met één enkelen wil en, - zoo althans
waar zich die opvatting in hare volle kracht vertoont, - gebiedt naar de eeuwige
beginselen van waarheid en recht. De geest kreeg rust onder den schepter van dien
éénen Almachtige. Gedurende de 15e eeuw voor Christus werd in Aegypte voor dat
hooge beginsel een bange maar vergeefsche strijd gevoerd; het zegepraalde
eenigermate in Baktrië en Perzie; het komt in zijn krachtigsten en heerlijksten vorm
voor den dag bij het volk van Israël.
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Onder het Christendom heeft later de beeldende kunst krachtig kunnen bloeien, doch
het Israëlitisch monotheïsme sloot haar, zooals men weet, bijna geheel uit. Dat echter
de gansche atmospheer van Oostersche denkbeelden, - ook buiten het godsdienstige
terrein, - haar niet gunstig was, zien wij eerst duidelijk wanneer wij de wereld leeren
kennen waarin die kunst wèl zich ontwikkeld heeft.
Ook de spelingen der wereldgeschiedenis (om deze uitdrukking eens te bezigen)
zijn soms zoo bijzonder merkwaardig. Op het laatst der 7e eeuw v.C., in de dagen
van koning J o s i a , toen het Israëlitische monotheïsme zijne laatste bevestiging
verkreeg, begint in een ander deel der wereld, op de Grieksche kusten en eilanden
eene gansch anders geaarde menschelijke beschaving voor het eerst vaste vormen
aan te nemen; het is de tijd der oudste Helleensche kunstscholen, de tijd ook van
T h a l e s en A n a x i m a n d e r , het ontluiken der kunst en der wetenschap om haar
zelfs wil. Men ziet hier twee machtige bewegingen, de Israëlitische en Grieksche,
die niets van elkaar af wisten, beide met eene ontzaglijke toekomst voor zich. Wij
hebben hier weer te beginnen met een voor ons volkomen en verklaarbaren factor:
de geestestoestand en gemoedsstemming der Grieksche stammen verschilden
hemelsbreed van die van den Oosterling. De groote daden zijner helden brachten
ook het Helleensche hart in verrukking, doch niets vindt men hier van dat volkomene
wegzinken in de heerlijkheid van één enkele, waarbij de vijand verguisd en zelfs de
medestanders niet geacht worden, als bijv. tot ons spreekt in het zoogenaamde lied
van Pentaoer ter eere van R a m s e s den groote. De Homerische zangen zijn zoo
buitengewoon objectief. Men lijdt het lijden mee van A g a m e m n o n en A c h i l l e s ,
maar evengoed van H e c t o r en A n d r o m a c h e , P r i a m o s en H e c a b e . Aan
welken kant staat eigenlijk de dichter? Het is hier alles belangstelling in menschen
en menschelijke wederwaardigheden; men verdiept zich zelfs in allerlei schijnbare
nietigheden hen betreffend. Met echt kunstenaarsoog beschouwt men de wereld om
zich heen, men merkt op om de zaligheid van het opmerken. En ziet
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nu eens ginds in het aan H o m e r u s ter nauwernood bekende Olympia. Een krachtig
jongeling heeft zooeven de overwinning behaald; met fieren veerkrachtigen tred gaat
hij langs de toeschouwers. Takken, bloemen en kransen, zelfs kleinoodiën worden
van alle kanten over hem uitgestort. Hoe zal men zich weerhouden in zijne ontembare
geestdrift! Wat is het menschelijke lichaam schoon, vooral wanneer het zoo als hier
door zelfbewuste kracht en edele manlijkheid bezield wordt. Het oog mag door niets
in zijn aanblik belemmerd worden. Reeds vroeg werd bepaald, dat de kampstrijder
die schort moest afleggen, die vroeger evenals in het Oosten zijne lendenen omsloot.
Griekenlands eerste geschiedschrijver zag daarin eene historische gebeurtenis van
groote beteekenis1). En wat nu Griekenlands staatkundige organisatie betreft, men
had in den oudsten tijd koningen, doch eene monarchale gezindheid als in het Oosten
ontbrak hier ten eenenmale. De stemming werd hier volkomen republikeinsch. Ieder
individu heeft het recht iets te zijn, allen hebben den plicht zich te volmaken naar
een ideaal van edele menschelijkheid. Ook hier zal de eenheid gehandhaafd worden,
doch die eenheid spruit voort niet uit den wil van een heerscher, maar uit de
harmonische samenwerking van vrije individuen zich zelf beperkend door eerbied
voor een hoog levensideaal. Ook de Helleen kende die heilige siddering en beving
voor het oneindige, doch eene gansch andere opvatting daarnevens won steeds meer
en meer veld. Zooals de Israëliet zielerust vond bij een vast vertrouwen op den Eenen,
Almachtigen, zoo ontsloeg men zich hier van de angst voor al die onbegrijpelijke
wezens rondom zich door zich deze begrijpelijk te maken, door ze zich steeds
menschelijker voor te stellen. Ook de Helleen wilde, zooals hij het uitdrukte, ‘schoon
en goed’ zijn, doch hij wilde dat bovenal zijn door zich zelf, hij wilde voor het oog
van goden en menschen het ideaal van menschelijke voortreffelijkheid verwezenlijken
dat hij zelf zich gesteld had. Een gebod van

1) Thucyd. I, 6.
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boven had voor deze republikeinsche gemoederen zelfs in zulke aangelegenheden
iets drukkends, al ontsloeg hij er zich nooit geheel van. Bovenal echter waren voor
hem de Goden het volmaakste toonbeeld van zijne eigen lichamelijke en zedelijke
heerlijkheid, - het lichamelijke en zedelijke vloeide voor hem geheel inéén, - en het
was hem een geluk te bedenken, dat al wat hier op aarde oog en zin verrukte, daar
op den Olympos in de hoogst denkbare volmaking aanwezig was. Zijne hoogste
idealen waren voor hem eene werkelijkheid.
Hoe zou nu bij zulk een volk de drang niet ontstaan om de heerlijke schoonheid,
die men in het worstelperk heeft waargenomen, ook in afbeelding weer te geven?
Men geniet bij de bewerking voortdurend alles na wat men eens bij de aanschouwing
genoten heeft. Maar de helden van den voortijd wat waren het anders dan de edelsten
onder de edelen? Hoe zou men zich niet gedrongen gevoelen ook hunne daden en
lotgevallen weer te geven met dezelfde liefdevolle nauwkeurigheid als de epische
zangers? En het hoogste ideaal van schoonheid en heerlijkheid op den Olympos, de
stoute geest der Helleensche kunstenaars durft het wagen ook dat ons voor oogen te
stellen.
Toch is deze Helleensche kunst in den aanvang nog geheel op dezelfde wijze
gebonden als iedere andere primitieve kunst. In de teekeningen ontbreekt ook hier
alle perspectief. Ook de enkele figuren zijn geheel plat. Zeer geliefd is vooral
schildering met silhouetten; op muren, op terracottaplaten, op vazen werden zwarte
figuren afgebeeld en met inwendige, gewoonlijk ingekraste, lijnen opgeteekend1).
De afbeelding in profiel overheerscht; het oog echter staat in den kop in profiel altijd
zeer sterk en face; voor de onmogelijkste houdingen deinst men niet terug; wil men
bijv. een persoon afbeelden die omkijkt, welnu dan zet men doodeenvoudig den kop
omgekeerd op den romp: de kop in profiel kijkt bijv. naar links, terwijl het geheele
lichaam in profiel, ook armen en beenen naar rechts

1) Vazen met silhouetten H o l w e r d a Hellas en Rome, p. 260 vlg.
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gewend zijn. Evenzoo hebben de beelden een frontale stelling. Er zijn tal van zeer
ouderwetsche staande mansfiguren gevonden met de armen nauw tegen de zijden
van het lichaam aangesloten en het eene been vooruit, evenals bij de Aegyptische
beelden meest het linker1). Ook zulke mansfiguren kunt gij door een loodrecht plat
vlak in twee gelijke deelen scheiden. In één opzicht vertoont de Helleensche
beschaving reeds zeer vroeg eene diepe breuk met het verleden. T h u c y d i d e s
heeft volkomen gelijk als hij de invoering der naaktheid bij wedstrijden eene zaak
van hooge beteekenis acht. Is er wel scherper tegenstelling met barbaarsche optooiing
van het lichaam denkbaar? Evenwel daarnaast waren, vooral in Ionische landen nog
zeer opzichtige kleederdrachten en bovenal een zeer opzichtige haartooi in zwang.
Jonge mannen friseeren zich zeer zorgvuldig; zij dragen ware of valsche vlechten,
die zij nu eens laten hangen dan weer opbinden. Of wel zij draaien het haar met
groote zorg om een metalen ring, die om het hoofd ligt, of steken het op tot een
hoogen knobbel (den zoogenaamde krobylos). Zelfs overigens naakte athleten offerden
nog op zulk eene wijze aan den alouden smaak.
Ontzaglijk was de indruk dien in die oude tijden de Aegyptische en Assyrische
kunst op den geest der Hellenen maakte. En ook dat moest wel strekken om op dat
aloude standpunt te blijven staan. Toch waren er behalve de naaktheid der athleten
zeer diepgaande verschillen waar te nemen al kwamen zij minder voor den dag. Ook
die silhouettenschilders op vazen hebben bovenal geschilderd om te schilderen. Hoe
stram en stijf de figuren soms naast elkaar staan, reeds in de liefde voor kleine
sprekende détails vertoont zich een machtige drang om toch vooral het echt
karakteristieke eener scène weer te geven. Die mansfiguren waarvan ik sprak hebben
reeds in de oudheid velen aan Aegyptische voorbeelden doen denken, toch vertoonen
zij in den grond der zaak een gansch anderen geest. In

1) Collignon sculpture Grecque p. 196-98, Hell. en Rom. p. 123 en 125.
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de eerste plaats is het natuurlijk merkwaardig dat ze allen naakt zijn. Nu gelijken zij
verder in uiterlijke houding sterk op elkaar, doch in alle bijzonderheden van
modelleering zijn ze geheel verschillend. Ieder dier beelden is eene vernieuwde
poging het naakt juist weer te geven. Men slaagt nimmer, doch vangt telkens weer
aan. Hier is frissche, jeugdige macht, niets van de doode zelfgenoegzaamheid der
Aegyptische en Assyrische kunst vooral uit lateren tijd.
De vrij talrijke overblijfselen van de oudste Grieksche beeldhouwkunst maken het
mogelijk haar geleidelijke ontwikkelingsgang tamelijk nauwkeurig na te gaan, en
nu, na enkele tientallen van jaren vertoont zich ook in de houdingen der figuren
steeds meer beweging. Men waagt zich aan de voorstelling van worstelpartijen en
kampstrijden. Hier is er een die uitvalt tot een stoot, daar is een boogschutter geknield
die den boog spant, elders is een gewonde nedergestort, met moeite houdt hij het
voorovergebogen lichaam omhoog; of wel men ziet mannen vooruitschieten, die
voorover buigen om het lijk van den gevallene te redden. Als voorbeeld noem ik de
beroemde Aeginetische beeldhouwwerken in München1). Natuurlijk worden in den
eersten tijd de verschillende houdingen nog vrij onvolkomen weergegeven. Een
draaiing van een lichaam bijv. plant zich niet van lieverlede over een lichaam voort.
Het heeft er soms wat van alsof eene figuur dwars in tweeën gesneden is en nu de
bovenhelft op ééns een beetje scheef op de andere helft gezet is. Men kan vooreerst
het noodlottige rechte vlak nog maar niet geheel kwijt raken. Maar toch men maakt
vorderingen: een ban is voor het eerst doorgebroken, die den menschelijken geest
gedurende alle voorafgaande tijden had omkneld gehouden.
Ook de schilderkunst komt van lieverlede in een nieuw tijdvak. Wij kennen haar
betrekkelijk vrij goed. Eene kloof tusschen lagere en hoogere kunst bestond toen
nagenoeg niet. De vazenschilder beschikte over ongeveer dezelfde

1) Coll. p. 288-300, Hell. en Rom. p. 134-136.

Onze Eeuw. Jaargang 3

373
middelen als de groote schilders; zij stonden blijkbaar vrij wel op dezelfde hoogte.
Nu hebben wij tal van schoone vazen uit dat iets latere tijdvak, waar de makers met
billijken trots hunne handteekening op plaatsten. Nog andere oude opschriften zijn
ons te hulp gekomen en zoo weten wij thans zeker dat in het laatst der 6e eeuw vóór
Christus in de Atheensche wijk Kerameikos tal van hoogst talentvolle vazenschilders
in een soort van gildegemeenschap samenwerkten. In dien kring heeft werkelijk de
kunst der wereld een grooten stap vooruit gedaan1). Men beeldt de heldensagen van
het voorgeslacht af, maar ook men zwelgt in de aanschouwing van het werkelijke
leven rondom zich. Daar rijdt een fiere jongeling op een prachtig paard voorbij, men
beeldt hem af op eene vaas en schrijft den naam er bij, ‘Schoon is Hipparchos’,
‘schoon is Leagros’. Ja in den innigen drang om het leven te zien plaatsen de J a n
S t e e n s onder deze oude kunstenaars zich te midden van dronkemans gelagen en
vechtpartijen. Vooral echter verkeert men gaarne in de oefenplaats der kampvechters.
Er wordt geworsteld en gebokst, gesprongen en geloopen. Men stelt het lichaam voor
in allerlei wendingen en geniet er van die weer te geven; men geeft zich zelf allerlei
onderwerpen op: een man die balanceert, die iets draagt, die iets oplicht, die
samenhurkt, die op de loer ligt, die springt, die danst, die pirouetteert. Hoe kan men
bij dat alles met zijn silhouettenstijl nog uitkomen? Men maakt het zich zeer
gemakkelijk, men keert zijn techniek eenvoudig om. In plaats van zwarte figuren op
den gelen of rooden achtergrond te schilderen, de kleur der gebakken aarde, maakt
men den achtergrond zwart en spaart men het beeld uit, zoodat zich dit thans in de
kleur der gebakken aarde vertoont. Nu kan men ook met het penseel die figuur veel
vrijer opteekenen; vroeger moest immers de binnenteekening in de zwarte silhouet
worden ingekrast. Toch met al die pogingen komt men nog niet waar men wezen
wil. Het hoofd blijft nog bijna altijd in profiel, het oog, hoe men ook beproeft

1) Hell. en Rom. p. 269; zie ook de roodfigurige vaas uit lateren tijd ibid. p. 271.
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het juister te teekenen, nog altijd te veel en face. Men tracht gedraaide lichamen af
te beelden, doch omdat men zich nog niet aan een schuinsch gesteld hoofd wagen
wil, blijft een hoofd en profil het uitgangspunt en worden daar dan de draaiingen van
het lichaam naar berekend; men beeldt dus werkelijk bestaande draaiingen af, doch
is er toe beperkt ze altijd uit een bepaald standpunt af te beelden, immers uit een
waarbij men het gelaat en profil voor zich heeft. Ook gelukken alle wendingen nog
zeer onvolkomen. Met het verkort bijv. van den afgewenden schouder wil men nog
maar niet slagen. De groote stap wordt hier gedaan door een man niet uit Attica,
maar uit Kleonai in de nabuurschap van Korinthe, waarschijnlijk een frescoschilder:
K i m o n van Kleonai, zoo lezen wij, heeft het eerst de figuren perspectivisch
geteekend, zoodat men nu eerst werkelijk figuren teekenen kon die omkeken en het
hoofd in allerlei richtingen wendden, niet slechts en face of profiel maar ook
schuinsch, d.i. in tweederde, drievierde, in welke wending men maar wil. Deze korte
mededeeling, die een later schrijver, P l i n i u s 1), aan een geschrift van een oud
Grieksch kunstgeleerde ontleende, is nagenoeg alles wat wij van dien K i m o n van
Kleonai hooren. Toch heeft hier een genie van de eerste grootte wederom voor altijd
den menschelijken geest van eene boei bevrijd.
En terwijl het Hellenendom zulk een ontzaglijken geestelijken arbeid verrichtte,
terwijl Griekenland zijne vrijheid vestigde, zijne staten regelde, zijn handel en bedrijf
hooger opvoerde, de wereldletterkunde grondvestte, kunst en wetenschap voor altijd
op de juiste banen bracht, ziet daar verhief zich ongeveer 500 v.C. de monarchale
kolos, om, zooals geheel West-Azië, zoo ook Griekenland te gaan overheerschen en
den geweldigen stroom van zelfstandige nationale ontwikkeling plotseling in eene
geheel vreemde bedding te brengen. Zijn Marathon, Thermopylae, Salamis, Plataeae
onder zulke omstandigheden niet volkomen verklaarbaar? De honderdduizenden der
Perzische koningen worden terug-

1) Hist. Nat. XXXV, 36.
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geslagen. Er vestigt zich onder Athene's aanvoering een bond ter bescherming van
het Hellenendom. Attica, een land zoo groot als onze provincie Limburg, bedreigt
het Aziatische wereldrijk tot binnen zijne landpalen.
Hoe krachtig wordt thans het werk hervat. T h u c y d i d e s 1) beschouwt het terecht
weder als eene gebeurtenis van beteekenis, dat thans alle kunstmatige haartooi en
opzichtige kleeding worden opgegeven. De zucht zich zelf te zijn deed zich hier
krachtig gelden. Het eenvoudige kleed zal zich voegen naar de natuurlijke buigingen
van het lichaam; men wil niets zijn door mooie haarnaalden en gefriseerde lokken.
Wederom is eene eeuwenoude conventie verbroken.
Athene wordt het groote middelpunt van kunst. Het trok ook de uitnemendste
vreemde krachten tot zich. Daar werkte vooral de schilder uit Thasos P o l y g n o t o s .
Hij waarschijnlijk het eerst voerde luchtperspectieven in, gelijk vroeger K i m o n
van Kleonai de verkortingen aan het menschenbeeld. De figuren van een tafereel
worden het eene naar achteren, het andere naar voren gebracht, zij staan niet meer
als tot nu toe in hetzelfde plan. Nog gebruikt men dikwijls kinderlijke middelen om
de voorstelling te hulp te komen; men teekent bijv. den bodem heuvelachtig en plaatst
het verder verwijderde figuur op eene kennelijk verder verwijderde bodemzwelling
of inzinking. Doch dat alles doet aan de beteekenis van dezen grooten vooruitgang
geen afbreuk. De figuren der schilderkunst zijn voorgoed van het platte vlak in de
ruimte overgebracht.
Hoe karakteristiek is voor dat tijdperk ook een kunstenaar als M y r o n . Men kent
zijn diskoswerper2). Deze draait het geheele lichaam terzijde om den arm met de
werpschijf ver naar achteren te kunnen brengen. Het gansche lichaam steunt op één
voet. Nog één oogenblik en de arm zwaait vooruit, de werpschijf gonst weg en het
lichaam wordt door een veerkrachtigen druk met den voet op den bodem weer in de
rechte stelling gebracht. M y r o n was

1) Thucyd. I 6.
2) Coll. p. 472 pl. XI, Hell. en Rom. p. 148.
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bekend om zijne voorkeur voor de menschenfiguur in de meest geweldige draaiingen
en wendingen. Zijne kunst is de absolute tegenstelling van de recht voor zich
uitziende, door een plat vlak in tweeën te scheiden figuren. Wel toont eene zekere
stramheid in de bewegingen dat hij nog niet geheel kon wat hij wilde.
Doch de gevolgen der Perzische verwoestingen waren nog altijd zichtbaar. Het
Attische volk liep rond tusschen de puinhoopen zijner vroegere heerlijkheid. Op den
burcht was alles verwoest. Geen tempel bijna over het gansche land die niet òf tegen
den bodem lag òf met zwart gerookte zuilen stond te waggelen. En toch tusschen al
die verwoesting was de geest zoo frisch en krachtig als ooit te voren. Men is als
voorvechter van het Hellenendom rijk en machtig geworden. De wederopbouw der
vernielde heiligdommen neemt een aanvang.
Werden ooit kunstenaars onder zulk een gelukkig gesternte geboren als die uit den
tijd van P e r i k l e s ? De onmetelijke rijkdommen van den werkgever was hier nog
eene zaak van ondergeschikt belang. Want die werkgever was het eigen mondige
vrije volk, de verwezenlijking bijna van het hooge ideaal van menschelijkheid dat
de kunstenaar tot roeping had weer te geven. Men dankte aan zijn volk ook zijne
bezieling. En de taak die het volk aan zijne kunstenaars oplegde, was eene heilige,
ernstige taak. Hier geen goedgunstige Maecenas, die een kunstenaar wel eens iets
wil laten verdienen. Neen, het Attische volk heeft zijne heiligdommen verloren en
kan zonder heiligdommen niet leven. Het vraagt aan zijne kunstenaars nieuwere en
heerlijkere dan die verwoest waren. Het vraagt die voor zijne goden.
Ook elders, in Olympia bijv. heerschte soortgelijke behoefte. Het is de gelukkige
tijd van den meest bekenden kunstheros der oudheid, van P h i d i a s . Hij heeft om
zoo te zeggen de Olympische Goden op de aarde gebracht. Daar staan ze voor u in
hunne geweldige afmetingen, de maagdelijke A t h e n a en de majestueuze Z e u s .
Eene huivering bevangt den toeschouwer, hij is in de nabijheid der

Onze Eeuw. Jaargang 3

377
godheid; en toch, als men over die eerste gevoelens heen is, wat is die godheid anders
dan men zelf is, wat anders dan de verheerlijkte menschlijkheid?
Onze Musea, in de eerste plaats het Britsche, bewaren nog de overblijfselen van
het beeldhouwwerk van P h i d i a s ' Parthenon. Om het binnenhuis van dat gebouw
liep een reliefband van ongeveer 160 meter, de optocht der Atheners bij het
Panathenaeënfeest voorstellende. Onder het oog der hier ook afgebeelde onsterfelijke
Goden gaat het Attische volk op in al zijne uitingen van jeugd, kracht en schoonheid,
het Attische volk zooals de kunstenaar het zich zoo gaarne dacht, vrij, fier, diep
ernstig, vol ingehouden kracht, door niets beperkt dan door achting voor zich zelf
en gevoel van waardigheid1).
In zulk eene periode moest men wel reusachtige vorderingen maken. P h i d i a s
stelt zich geen problemen meer zooals zijn tijdgenoot M y r o n nog; hij zoekt zich
geen moeilijke standen en houdingen uit; hij geeft eenvoudig alle houdingen en
standen weer, die zijne onmetelijke phantasie hem ingeeft. Met volle souvereiniteit
beheerscht zijn geest de lichaamsvormen van mensch en dier, hij schept en herschept
de wereld telkens in andere vormen, en de wereld zoo als zijn geest die voortbrengt,
wordt beheerscht door de volmaaktste harmonie; in schikking en groepeering vond
de Attische kunstenaar slechts zelden zijn evenknie.
Ook in landen als Argos dat aan de Perzische oorlogen geen deel nam, bleef de
kunst zich krachtig ontwikkelen. Natuurlijk werkte hier de nationale bezieling niet
zoo direct en krachtig als in Attica en daarom maakte men zich hier ook minder
volkomen los van het verleden. Zoo heeft men de losstaande jongelingsfiguren met
één been vooruit uit het eerste begin der Grieksche beeldhouwkunst hier niet geheel
losgelaten. Men heeft die vervormd en wederom vervormd; het resultaat is de naakte
jongelingsfiguur van P h i d i a s ' beroemden tijdgenoot P o l y c l e i t o s , de
zoogenaamde speerdrager (D o r y p h o r o s ), waarvan eene uitne-

1) Parthenon sculpt. Coll. II, vlg., Hell. en Rom. p. 156 vlg.

Onze Eeuw. Jaargang 3

378
mende latere kopie in Pompeji gevonden werd1). Deze, die meer direct met die oude
jongelingsfiguren vergelijkbaar is, brengt ons de ontzaglijke vorderingen, die gemaakt
werden, zeer duidelijk voor den geest. Ook het beeld van P o l y k l e i t o s is de
afbeelding van een jongeling die recht vooruitgaat; toch is het niet frontaal. Het hoofd
heeft eene zachte wending ter zijde; het lichaam draait eenigszins mee met den vooruit
geplaatsten voet, echter zonder dat zich iets vertoont van hetgeen wij sjokken noemen;
het bovenlichaam bewaart onder de beweging der beenen zijn evenwicht. De armen,
bij die oude beelden plat tegen het lijf, hebben hier de meest natuurlijke beweging
en om voor het oog de zwaarte der figuren niet naar één kant te brengen, is het
oogenblik gekozen waarop de rechtervoet vooruit gesteld is, terwijl de speer rust op
den linkerschouder; had de kunstenaar den meest werkzamen arm en het meest
werkzame been beide aan één kant gebracht, dan zou de indruk minder harmonisch
geweest zijn.
Men neemt ook tegenwoordig nog gewoonlijk aan dat de Grieksche kunst onder
P h i d i a s en P o l y k l e i t o s eigenlijk hare grootste hoogte bereikt heeft. Bevoegde
kunstrechters uit de oudheid oordeelden anders; zij beweerden dat dat eerst geschiedde
onder L y s i p p o s , den beroemden tijdgenoot van A l e x a n d e r d e n G r o o t e .
Het laatste gevoelen schijnt mij onbetwistbaar het juiste. Laten wij eens zien, welke
gronden er zich voor laten aanvoeren.
Meermalen is opgemerkt dat de talrijke figuren van de Parthenonfries bij alle
verscheidenheid toch ook meer iets sterk gelijksoortigs vertoonen. De koppen hebben
overal geheel dezelfde uitdrukking van weemoedigen ernst; de houdingen en gebaren
hoe verscheiden ook geven bijna alle denzelfden indruk van zelfbeheersching en
besef van waardigheid. Ditzelfde geldt zelfs van de Godengestalten, die op de fries
voorkomen; het bijzonder karakter van iederen God dringt nergens sterk naar voren.
Nu ligt het idealiseeren van den mensch in het diepste wezen der

1) Coll. I p. 488 pl. XII, Hell. en Rom. p. 151.
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Grieksche kunst. Er bestaat echter niet één enkel type van edele menschelijkheid.
Juist hier kan de kunstenaarsziel in eene ontzaglijke verscheidenheid zich vermeien.
Het schijnt wel, dat zelfs de geest van een P h i d i a s nog niet geheel ontkomen
is aan die aloude neiging die wij reeds in de primitieve kunst konden waarnemen,
zich den mensch naar eene vaste norm te denken. Merkwaardiger wijze is dan die
norm er een van zedelijke menschenwaarde geworden. Bij P o l y k l e i t o s , in de
meer conservatieve kunst van A r g o s , is zulk eene gebondenheid zeer zeker ook
aanwezig en daar is zij allerminst zuiver ethisch. Wij merkten op, hoe de
Polykleitische mannenfiguur als de directe nakomeling van die oudste normale
mansfiguren der primitiefste Grieksche kunst kan beschouwd worden. Natuurlijk, al
die oude onbeholpenheid en stijfheid is geheel opgegeven, maar het denkbeeld om
in eene bepaalde houding of stelling eene eeuwige norm te zien, is gebleven.
P o l y k l e i t o s heeft een machtigen invloed geoefend; meerdere geslachten van
kunstenaars zijn van hem afhankelijk en de stelling en houding van den doryphoros
keert met onbeduidende variatiën telkens en telkens weder terug, zelfs op een relief.
Bovendien gaf de meester een canon voor de proportie van het menschelijke lichaam
en de doryphoros verwezenlijkte dien canon en werd dan ook ‘canon’ genoemd.
P o l y k l e i t o s stelde vast welke verhoudingen er tusschen de verschillende
ledematen onderling en van ieder van deze tot het geheele lichaam behooren te zijn.
Zijne opvolgers hielden er zich aan; het was hun dan ook gemakkelijk genoeg
gemaakt; als zij twijfelden konden zij het even op den doryphoros nameten. Er schijnt
geen twijfel aan of P o l y k l e i t o s heeft die maten vastgesteld door metingen aan
werkelijke lichamen en hoogstwaarschijnlijk nam hij dan, daar zich overal verschillen
voordeden, telkens het gemiddelde. Het hoofd bijv. is bij den eenen mensch wat
grooter dan bij den andere: het gemiddeld rekent men op een 7e van het geheele
lichaam.
Men vraagt zich af: was P o l y k l e i t o s hier nog niet eenigermate door de aloude
voorstelling bevangen dat men
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de dingen heeft af te beelden zooals zij werkelijk zijn? Er schijnt geen twijfel aan
dat die oude kunstenaars zich het doel der beeldende kunst om eene illusie, de zaken
zooals zij zich voordoen, weer te geven, nog niet volkomen bewust waren geworden.
Want die illusie is niet alleen eene zaak der schilderkunst. Men heeft veel
gediscussieerd over de grenzen van schilder- en beeldhouwkunst, maar toch ook de
laatste heeft ten doel ons een gezichtsindruk weer te geven. Het is lang niet
onverschillig welk licht over een beeldhouwwerk valt, plastische vormen worden
ons slechts vertolkt door de overgangen van licht en donker en daarom begeeren wij
in die overgangen geleidelijkheid en klaarheid. P h i d i a s en P o l y k l e i t o s geven
nog de lichaamsvormen in grootere partijen met enkele sprekende schaduwen weder;
de plooien van het kleed op de Parthenon sculpturen zijn veelal loodrechte deukjes
en deuken, dikwijls zeer diepe en donkere; niet zelden vertoonen zij een verward
gewriemel. De vormen van het gelaat komen weinig in bijzonderheden uit; het haar
behoudt eene vrij groote eenvormigheid. Dat P h i d i a s ook den lichtval berekend
heeft staat buiten twijfel, doch eene fijne verdeeling van licht en donker met talrijke
overgangen vinden wij bij hem niet. Men kan meenen dat hij bij het breede, magistrale
in zijne opvattingen aan geen anderen uitdrukkingsvorm behoefte had, doch in ieder
geval had hij geen andere te zijner beschikking.
Eerst later, een menschenleeftijd ongeveer na P h i d i a s en P o l y k l e i t o s , heeft
men zich van den ouden zuurdeesem geheel vrijgemaakt. De phantasie is in al hare
rechten opgetreden en de Godengestalten uit de dagen van P r a x i t e l e s , S k o p a s
en L y s i p p o s toonen ons de heerlijkheid der menschenwereld in hare onmetelijke
verscheidenheid. Nu is H e r m e s de krachtige bloeiende jongeling, A p h r o d i t e
de innig vrouwelijke natuur, ongerept schoon, vol instinctmatige kuischheid,
meisjesachtig soms, nu is D e m e t e r de edele matrone die geleden heeft, maar toch
in fier zelfbewustzijn het hoofd omhoog heft... Doch waartoe zal ik verder gaan.
Iedere der talrijke
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Helleensche Goden openbaart ons het rein edel menschelijke van eene nieuwe zijde.
En ziet thans de oppervlakte van een lichaam als dat van den beroemden Hermes
van Praxiteles1). Gij zult de verschillende anatomische vormen niet zoo gemakkelijk
kunnen aanwijzen als bijv. op den doryphoros van P o l y k l e i t o s . Spelend gaan
zij in elkander over en de schaduwen verdeelen zich in eene gansche toonladder van
nuancen. Wat men door schaduwen uitdrukken kan zal P r a x i t e l e s ' beroemde
tijdgenoot S k o p a s ons leeren. Een paar door hem bewerkte koppen zijn in
jammerlijk gehavenden toestand teruggevonden. De meest schendende hand echter
heeft in die brokstukken den geest niet kunnen uitdooven. Ook de bijzonderheden
van bewerking vallen bij nadere beschouwing ons duidelijk in het oog. De oogbal
heeft eene eigenaardige richting naar boven en de schaduwen om het oog en in den
ooghoek geven ons een diepen indruk van geestelijken adeldom. Wij merkten op dat
P h i d i a s ' kleed niet zelden een wirwar vertoont van ingedrukte vormen, die als
zwarte voren dooréén loopen. Vergelijk nu eens zulk eene kleedbehandeling bijv.
met die der reliefs van de ballustrade die een paar menschenleeftijden na de stichting
van het Parthenon om het bekende Niketempeltje op een vooruitspringend bastion
van de Akropolis werd opgericht. Het verschil springt in het oog. Het schilderachtige
bijv. van de zoogenaamde Nike, die hare sandaal vastmaakt3), kan wel niemand
ontgaan. De lichtere tonen der schaduwen gaan over in een sterk donker, maar dan
op eens springt aan den bovenrand van eene plooi een heldere streep van licht zeer
krachtig naar voren; rhythmisch herhaalt zich een dergelijk spel meermalen. Dit is
geheel het berekenen van lichteffect naar de wijze der schilders. Wat verder de
behandeling van het haar betreft, ook daarbij vertoont zich bij die latere kunstenaars,
bijv. bij P r a x i t e l e s , eene opzettelijke, fijne verdeeling van licht en donker.2)

1) Coll. II p. 292 vlg., Hell. en Rom. p. 184 vlg.
3) Coll. II p. 108, Hell. en Rom. p. 176.
2) Coll. II p. 293, Hell. en Rom. p. 181.

Onze Eeuw. Jaargang 3

382
Natuurlijk behoeft men bij dat alles niet van de werkelijke vormen af te wijken. De
zachte buigingen van lichaam of kleed die fijne schaduwen teweegbrengen, laten
zich zeker in de natuur zelf waarnemen. Evenwel voor eene kleine afwijking van de
natuur deinst men soms niet terug. Moderne beeldhouwers graven niet zelden op
knutselachtige wijze aan den oogbal om aan het oog uitdrukking te geven. Is dat nu
verkeerd omdat men van de natuur afwijkt? Och neen, alleen omdat wij waar wij
ons ook plaatsen dadelijk bemerken dat het afwijkt, omdat onze illusie alsof hier
eene werkelijkheid werd weergegeven, dadelijk verstoord wordt. De oude kunstenaar
wijkt hier en daar ook af, maar men bemerkt het niet, ten minste niet, zoolang men
het kunstwerk beschouwt om er van te genieten. De uitdrukking van het oog op de
beelden van S k o p a s wordt verkregen onder meer door het bovenooglid aan de
onderzijde wat te scherp af te snijden. Het haar van den Hermes van P r a x i t e l e s
maakt zijn schilderachtigen indruk door allerlei kunstmatige boringen die men er
aan bewerkstelligd heeft. En plaatst gij u vlak voor dat beeld, dan ziet gij dat er in
de mondhoeken gewelddadig geboord is, gij ziet de striemen van het werktuig nog.
Plaatst gij u echter op den juisten afstand, dan ziet gij dat schoone overwelven der
mondhoeken, hetwelk aan de bloeiende frissche jeugd zoo bijzonder eigen is.
In de Peloponnesos bleef men nog altijd in het spoor van P o l y k l e i t o s : de
proportiën werden naar zijn canon genomen, men hield zich aan zijn looppas. Het
verkeerde daarvan werd echter wel gevoeld. De canon gaf gedrongen vierkante
figuren en de looppas werd doode conventie. Men verhaalt dan ook dat toen de
jeugdige L y s i p p o s van Sikyon eens aan een ander meester, E u p o m p o s , vroeg,
welk kunstenaar hij als leidsman moest volgen, deze antwoordde: zie die
menschenmenigte om u heen en volg de natuur na. En de jongeling heeft dien raad
opgevolgd en bevrijdde de kunst voorgoed van hare laatste beperking. Die gedrongen
figuren mochten in overeenstemming met de gewone werkelijkheid zijn, ons oog
wil de veerkracht uit-
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gedrukt zien door grootere slankheid en L y s i p p o s gaf aan zijne beelden andere
proportiën: het hoofd gaat wel ongeveer achtmaal op het lichaam. Zulke verhoudingen
zijn zeker niet onmogelijk, maar toch minder normaal. L y s i p p o s echter zeide dat
zijne voorgangers de menschen wilden afbeelden zooals zij werkelijk zijn, hij zooals
zij schijnen, zich aan ons oog voordoen. En werkelijk, de slankheid der beelden viel
in het oog, maar niemand dacht over onnatuurlijkheid. Natuurlijk kan ook van ééne
geijkte voorstelling geen sprake zijn, de eene staat zóó, de andere weer anders. Wij
hebben nog eene uitnemende kopie uit den Romeinschen tijd van L y s i p p o s , de
jongeling die zich het lichaam met den badschrapper reinigt, de Apoxyomenos1).
Vergelijk daarmede nu eens den doryphoros; onmiddellijk ziet gij hoe bijzonder
slank vergeleken bij diens gedrongen vormen het beeld van L y s i p p o s is. Het
veerkrachtige lichaam staat onder het schrappen van den rechter arm als het ware te
wiegen op de volmaakt natuurlijk geplaatste beenen.
Ik behoef wel niet te zeggen dat als de zin voor het schilderachtige zich zoo bij
de beeldhouwkunst openbaarde, de ontwikkeling der schilderkunst zelf in dat tijdvak
van niet geringer belang geweest kan zijn. Men acht de Grieken dikwijls het volk
der plastiek. Waarom? Eigenlijk alleen omdat er geen voortbrengselen van de groote
schilderkunst uit den bloeitijd tot ons gekomen zijn. Voor den ouderen tijd hebben
wij de schilderingen op terracotta, vooral op vazen, voor den lateren, na A l e x a n d e r ,
vele muurschilderingen vooral die van P o m p e j i , vele mozaïeken, portretten op
mummie-kisten uit den Grieksch-Romeinschen tijd van Aegypte. Bij dat alles hebben
wij gewoonlijk met producten van lager kunsthandwerk te doen. Toch geven zij ons
eene afstraling van de groote schilderkunst uit dat tijdvak. Bovendien had de oudheid
uitstekende schrijvers over kunst. Uit hunne werken is het een en andere tot ons
gekomen door bemiddeling van latere schrijvers, vooral van P l i n i u s .

1) Coll. II p. 415, Hell. en Rom. p. 205.
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In de dagen van P h i d i a s en P o l y g n o t o s werkte de schilder nog slechts met
weinige, egale kleuren. Hij wist aan de enkele figuren alle houdingen en standen te
geven, hij wist ze af te beelden als geplaatst in de ruimte; die op den achtergrond
kleiner dan die op den voorgrond, op de juiste maat naar de regelen der perspectief.
Toch moeten die figuren nog iets gehad hebben alsof ze op een klein tooneel als
marionetten voor en achter elkaar geplaatst waren. Ook maakten zij nog onvolkomen
den indruk van iets bolronds, ja zelfs hadden zij nog altijd iets alsof zij op de helft
waren doorgesneden: de silhouet is nog niet volkomen uitgeschud. Het was P h i d i a s '
jongere tijdgenoot A p o l l o d o r o s , die het eerst de figuren schaduwde waardoor
de illusie van het bolronde lichaam eerst mogelijk wordt. Nog vertoont eene attische
vaas in Berlijn met kleurige teekening op witten grond ons eene eerste poging van
dergelijke schaduwing. Later, na A p o l l o d o r o s kwamen Z e u x i s en
P a r r h a s i o s . Van den eerste vernemen wij dat hij de verdeeling van licht en donker
wist te reguleeren. Hij deed dus wat wij op dat relief van de Nikê-ballustrade
waarnamen. P a r r h a s i o s verstond het, - zoo wordt ons verhaald, - de omtrekken
der figuren zóó te schilderen dat men den indruk kreeg dat het lichaam ook aan de
achterzijde zich nog voortzet. Met de figuur in doorsnede, met de silhouet was dus
hier volkomen gebroken. Met de schaduwing nam ook de behoefte aan verschil van
kleuren tinten en gedempte tonen steeds toe. Het grootste bewijs daarvoor is de
uitvinding van de wasverf, hetzelfde ongeveer als onze olieverf, welker beteekenis
wij kennen door de reeds genoemde portretkoppen in wasverf op Aegyptische
mummiekisten. De Grieksche schilderkunst van de vierde eeuw had over het geheel
genomen dezelfde voorstellingswijze en beschikte over soortgelijke hulpmiddelen
als onze moderne. Dit weten wij zeker, al zijn alle werken der groote meesters voor
ons verloren gegaan.
En zoo eerst was het proces der vrijwording volkomen. Het laatste spoor dier
averechtsche neiging naar werkelijk-
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heid was uitgewischt. En de kunstenaars van dien tijd zijn zich dat zeker bewust
geweest. Dit immers reeds blijkt uit die merkwaardige, zoo even aangehaalde uitspraak
van L y s i p p o s , dat zijne voorgangers de menschen hadden willen afbeelden zooals
zij waren, hij zooals zij gezien werden.
Van den beginne af aan heeft deze Helleensche kunst zich sterk naar oost en west
verbreid en zij verwierf ten slotte eene heerschappij bijna even uitgestrekt als later
die van den Islam. Naar het oosten deed zij haar invloed gelden althans tot in
Voor-Indië, waarschijnlijk nog verder. Zij heerschte over geheel Noord-Afrika en
breidde naar het westen zich uit tot den Atlantischen Oceaan. En deze invloed
openbaarde zich niet slechts daarin, dat men overal Grieksche kunstwerken ging
navolgen. Neen, ook het eigen kunstvermogen werd wakker gemaakt. In zijne
scheppingen bewaarde men nu meer, dan minder iets van zijn eigen geest. Doch een
ontzaglijk voordeel was het in ieder geval, dat men kant en klaar de hooge middelen
der Grieksche kunst kon overnemen, dat men het geheele proces van vrijmaking niet
van voren af aan had te doorloopen, dat men, zij het gewoonlijk ook al zeer
onvolkomen, dadelijk kon gaan schilderen en beeldhouwen in den vrijen Griekschen
trant.
Een paar eeuwen ongeveer heeft de Grieksche kunst zich op hare hoogte weten te
handhaven. Waarom niet langer? Er kan geen twijfel aan zijn dat de volken hunne
hoogste levenskracht putten uit machtige beginselen en hooge idealen en dat elke
beschaving staat of valt met de een of andere hoogere wereld- en levensbeschouwing.
De beschaving der Grieken stond buitengewoon hoog, hooger in menig opzicht dan
de onze en toch is zij door hare eigen zwakheid te gronde gegaan. Maar al te spoedig
is de Helleen ontrouw geworden aan zich zelf. De Grieksche staten en statenbonden
zouden zich handhaven door de harmonische samenwerking van vrije mannen vol
edel gevoel van eigenwaarde, alle strevend naar iets hoogers. En ziet, de Grieksche
staten vielen op elkaar aan, burgers van éénzelfden staat op burgers, in toomelooze
woede, onder de heerschappij van de laagste menschelijke hartstochten. Het hoogste
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nationale beginsel dat men kende, was de strijd van het vrije Hellenendom tegen de
barbaren. Men beschouwde dien als eene geheiligde erfenis der vaderen uit den
grijzen voortijd: men vond dien terug in bijna alle kampstrijden der nationale
overlevering, bovenal in den Trojaanschen oorlog dier Homerische zangen, waardoor
men voor een goed deel was opgevoed. En toch nog geen honderd jaren na den slag
bij Salamis gaf men dat hooge beginsel op de meest onbeschaamde wijze prijs voor
eene handvol goud en omdat de haat en afgunst, die onderling verdeelde, sterker
waren dan elk hooger beginsel dat samenhield. Doch vrijheid en zelfregeering, die
een levensbehoefte waren voor den Helleenschen geest, zou men althans handhaven.
Ja handhaven, ieder die kon voor zich, onbekommerd of een ander even gelukkig
zijn zou, volkomen er in berustend dat de Aziatische broeders die voor altijd schenen
verloren te hebben aan de barbaren. En nu duurt het ook niet lang of men ziet zelf
wel in dat het eigenlijk maar beter was zijne vrije staatsregeling onder de hoede te
stellen van den vreemdeling, den Macedoniër of Romein. Merkwaardiger wijze gaat
met het zedelijk verval een verschrikkelijke oeconomische achteruitgang hand aan
hand. En toch zou men vragen: lag de wereld voor Griekschen ondernemingsgeest
ooit meer open dan sedert de dagen van A l e x a n d e r d e n G r o o t e ? Het was een
droevig schouwspel: de frissche, krachtige Helleen die de wereld wilde vervullen
van zijne daden, begon meer en meer zich te vergenoegen met een zielloos
plantenleven terende op oude grootheid, zich verkneukelende in de giften en gaven
die hem, den Marathonstrijder van weleer, door de machtigen der aarde om de wille
van zijn schoon verleden werden toegeworpen.
Nu is dat alles volkomen begrijpelijk. Immers de hoogste kracht die steeds den
mensch staande hield, was hier zoo uiterst zwak. Wij merkten op, ook de Griek
vereerde wat hij ‘het schoone en goede’ noemde, doch dit was voor hem geen hoogere
macht die hem gebiedend toeriep: ‘gij zult’. Grieksche deugd was bijna altijd min
of meer een schoon schouwspel, dat eigenlijk geen recht van bestaan had zonder
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toeschouwers om er van te genieten. Die zoogenaamde ‘kalokagathie’ werd dan ook
veelal hoofdzakelijk betracht omdat zij luister bijzette aan den eigen persoon, men
zou kunnen zeggen: omdat zij goed stond. Zoo werd zij van zelf zeer licht niet veel
anders dan eene zekere chique, een gentlemanlike optreden, dat de afschuwelijkste
zedelijke laagheid bedekken kon. Natuurlijk komt men niet altijd tot zulke uitersten.
Natuurlijk vertoont zich niet zelden frissche zedelijke kracht, ja hooge zedelijke
adeldom. Echter zelfs een man als S o c r a t e s was niet in staat om in de algemeene,
zedelijke grondopvattingen van zijn volk een omkeer te brengen. Wat echter was
ook het goddelijke, waartoe dit geslacht kon omhoog zien? Immers de krachtigste
neiging die zich in den Helleenschen godsdienst openbaarde, was die tot
vermenschelijking van de godheid. Aan die neiging geeft zij steeds meer en meer
toe: de goden worden steeds meer en meer vooral in zedelijk opzicht gewone
menschen. Omgekeerd krijgt ook het denkbeeld vaster gestalte dat zooals de godheid
mensch werd, zoo ook de mensch godheid worden kon. Het aantal reeds bij hun
leven tot goden verklaarde menschen neemt toe. Oorspronkelijk heeft wel vooral de
republikeinsche gelijkheidszin zich daaraan geërgerd. Van godsdienstige bedenkingen
bemerken wij iets, maar niet veel. Wel haalde men er in den beginne de schouders
bij op en vermaakte men er zich mee: als Alexander god worden wil, laat hem zijn
gang gaan, zeiden de Spartanen, toen de groote koning hen over die aangelegenheid
raadpleegde. Het duurde echter niet lang of men was er geheel aan gewend. Het getal
godenloochenaars is in de oudheid waarschijnlijk nooit zeer groot geweest. De goden
echter werden steeds meer conventioneele gestalten, eerlang bijna koude begrippen,
waar men uit sleur aan offerde, doch het hart niets bij gevoelde. De gedachte aan
den Olympos schonk geen hooge en ware bezieling meer en minder dan ooit was de
godheid eene macht die ophief.
Zoo ontweek van zelf de geest die eens de levenskracht der Grieksche kunst had
uitgemaakt. Nog herhaaldelijk brengt de oude stam verwonderlijk frissche loten
voort.
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Onbeperkt was de verworven kunstvaardigheid, vast gevormd de smaak die zulk
eene oefening van eeuwen achter zich had; de drang en kracht tot scheppen echter
namen steeds af. Men begon er zich mee te vergenoegen de kunstwerken van vroegere
tijdvakken te kopieeren, en merkwaardiger wijze gevoelde men zich vooral
aangetrokken tot die uit den tijd vóór M y r o n en P h i d i a s . Die mannen toch hadden
wat zij misten, ziel, en het was of die ziel nog duidelijker sprak uit die nog eenigszins
onbeholpen vormen. Binnen die vormen poogde men als met geweld zijne eigen
machtige kunstvaardigheid samen te persen; hoe licht echter vloeide er iets van de
eigen vlotheid in de stramme bewegingen van het voorbeeld. Wat lag in zulk eene
navolging niet eene openlijke bekentenis van onmacht? Men wilde zijne verzwakte
levenskracht opfrisschen door de levenskracht der jeugd.
Doch ten tweede male verheft het monarchale Oosten zich tegenover Europa.
Thans echter is het geen wereldrijk van een D a r i u s of X e r x e s , maar een
koninkrijk, dat niet van deze wereld was, en zijne voorvechters, het zijn geen
honderdduizenden van krijgers, maar enkele mannen die in den aanvang bijna verloren
in het marktgewoel der groote Grieksche steden rondloopen. Wij merkten op dat de
spelingen der wereldgeschiedenis soms zoo merkwaardig zijn. Thans, nu de
beschaving van Thales en de oude Grieksche kunstenaarsscholen ten ondergang
neigen, verheft zich het monotheïsme van J o s i a om hare plaats in te nemen. Dit
echter, hoezeer was het anders geworden. Hoe velen in het Grieksch-Romeinsche
wereldrijk begrepen iets van de beteekenis der voorvallen, - hoe velen hoorden er
zelfs van - die in de dagen van Keizer A u g u s t u s in het vergeten land der Joden
plaats grepen? Het onderdanigheidsgevoel van den Israëliet was er altijd een tegenover
den driewerf Heiligen God, in wiens oogen het kwaad een gruwel is; in het
Christendom echter was dat diepe schuldgevoel de overheerschende stemming des
gemoeds geworden, eene verslagenheid des harten die naar uitkomst smachtte en die
uitkomst vond in eene ontzaglijke daad der godde-
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lijke liefde: God de zoon was op aarde nedergedaald, had de schuld van het gansche
menschelijk geslacht op zich genomen, had door lijden en heerlijkheid voor altijd
den dood overwonnen.
Dat is het Christendom, zooals het de wereld veroverd heeft. Men zoeke zijne
beteekenis voor de wereldgeschiedenis niet in de eerste plaats in zijne regelen van
zedeleer, hoe verheven ook. Eene uitspraak bijv. als ‘hebt uw naaste lief als u zelf’
zou zonder meer in dien tijd der rhetorenscholen groote kans geloopen hebben voor
niets anders gehouden te worden dan voor een geschikt dispuut-thema. Een beroep
op het geweten echter was eene gansch andere macht en niet het minst werden de
Grieken overwonnen door hetgeen den Grieken eene dwaasheid was. Het is zeer de
vraag of zelfs in de wirwar van denkbeelden en gevoelens die in de geestelijke
verwildering van den keizertijd opdoken, wel veel werd aangetroffen waarbij het
Christendom zich kon aansluiten; van het Helleensche dat, hoe ook verbasterd nog
altijd zijne door de traditie geheiligde macht gelden deed, was het zeer zeker zoover
mogelijk verwijderd. Zoo was bijv. den Helleenschen geest met zijne zelfgenoegzame
deugdsbetrachting voor het oog der wereld wel niets meer vreemd dan dat Christelijk
schuldgevoel, dat uit de diepste ellende zich ophief tot den Alwetende, die zich door
geen schijn bedriegen laat, tot den Volmaakte tegenover wien wat men ook deed,
nimmer genoeg gedaan kon worden.
Dit alles verklaart volkomen, waarom de nieuwe wereldbeschouwing en
levensopvatting de aloude Grieksche kunst niet onmiddellijk van nieuw leven vervuld
heeft. Daarvoor stond men in den aanvang nog te vreemd tegen haar over. Men werd
in oprechtheid Christen, maar het Christendom werd daarmee nog niet wat éénmaal
de Helleensche beginselen en idealen geweest waren, eene bezielende macht, die
den ganschen persoon beheerscht, die tot daden aandrijft en alle sluimerende krachten
van den geest in beweging zet. De machtigste kunstschepping van dien tijd was het
bedehuis voor den nieuwen godsdienst. Het zijn
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vooral Romeinsche vormen van bouw, die aan de nieuwe behoefte worden aangepast.
Toch spreekt een Helleensche kunstgeest met zijne heerlijke harmonie in een gebouw
als de Aja sophia. Niemand echter zal beweren dat over het geheel de kunst die zich
thans in het oosten van Europa ging ontwikkelen als evenknie van die van P h i d i a s
en P r a x i t e l e s gelden kan. In ieder geval lag het zwaartepunt der thans ontluikende
Grieksch-Christelijke beschaving buiten het oude Hellas, in Byzantium. In
Griekenland zelf, wat eene geestelijke woestenij vergeleken bij de dagen van Perikles!
Men verstaat het oude leven niet meer en heeft bijna slechts in naam een nieuw.
Allerwege verwoesting, schilderstukken gaan te gronde, beeldhouwwerken komen
in smeltkroezen en kalkovens, tempels worden gewelddadig vernield; men rukt hunne
bouwstukken uit-één om er muren van ellendige hutten van samen te flikken. Dof
loopt men rond tusschen de puinhoopen van vroegere grootheid, al ging eene vage
herinnering aan het verleden wel nimmer te loor, en het klassieke land der vrijheid
wordt de geliefde kampplaats voor veroveraars en avonturiers.
Al zeer vroeg heeft de Byzantijnsche beschaving een zekeren invloed op het westen
geoefend. Schromelijk echter heeft men den invloed van Byzantium overdreven
vooral dien bij de herleving der oude letteren in de 14e en 15e eeuw. Men heeft zich
dien invloed ook dikwijls mechanisch voorgesteld: eene beweging als die van het
Humanisme dankt hare eigenlijke opkomst natuurlijk niet aan eenige geleerden die
met hunne handschriften voor de voortdringende Turken vluchtten, al was het
onderwijs van Byzantijnsche Grieken voor geleerden van het westen natuurlijk eene
zaak van het hoogste gewicht. Ook de westersch-Europeesche beschaving echter is
eene rechtstreeksche voortzetting van den antieken beschavingsstroom, zij het ook
van een anderen tak dan de Byzantijnsche.
En ook in dezen deed het Helleensche element zich zeer krachtig gelden. De
Grieksche kunst had diepe wortelen geschoten in Italië en had dáár vooral een
gewijzigd karakter verkregen, zoodat wij van eene Romeinsche kunst kunnen
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spreken, die wel vooral in bouwkunst veel van elders heeft opgenomen, maar toch
bovenal gewerkt heeft met Grieksch kunstkapitaal. Deze Romeinsche kunst nu
beheerschte Italië en het geheele westen, niet het minst de sterk geromaniseerde
provincie Gallië. Karakteristiek zijn voor haar het zeer realistisch portret, getuigend
van ontzaglijke meesterschap, doch slechts bij uitzondering met iets wat herinnert
aan Helleensch idealisme, en niet minder het historische relief dat de daden der
keizers vereeuwigt, dikwijls krachtig van uitdrukking, doch onhelleensch reeds door
zijne onmogelijke perspectieven. In de schilderkunst was men zeer sterk in samenhang
met die van het Hellenisme. Naast de groote schilderkunst stond de boekversiering
door miniaturen. Dat men ook met het minder fijne zeer tevreden was, toont de sterke
voorliefde voor het mozaïek. Vooral sedert de tweede eeuw n. Chr. nam de oude
kunstvaardigheid sterk af. Toch bewaarde de conventie althans eenigermate wat het
frissche kunstleven van vroeger verworven had. Toen men nu de christelijke
onderwerpen voor zich kreeg, werd het er niet beter op. Men had niet de kracht om
voor het nieuwe nieuwe uitdrukkingsvormen te scheppen en bezigde daarvoor de
oude die voor eene gansch andere wereld van voorstellingen gevormd waren. Men
behoudt dus dezelfde Romeinsche reliefkunst, mozaïek- en muurschilderkunst, - men
denke aan de catacomben, - maar past die met hare geijkte vormen kort en goed op
de christelijke voorstellingen toe. Niet geringe beteekenis verkrijgen nu de miniaturen.
Rijke kerken bezaten bijbelboeken met een plaatje in kleuren op iedere bladzijde. In
Weenen wordt nog een stuk van een gëillustreerd boek Genesis bewaard ongeveer
uit de 5e eeuw. Herhaaldelijk komt bij die oud christelijke kunst een echt
kunstenaarstemperament voor den dag, maar toch neemt zij vooreerst geen hooge
vlucht en gaat zij in den loop der tijden er zelfs niet op vooruit. De figuren der reliefs
en niet het minst die der mozaïeken vertoonen veel stijfs en strams, vele figuren in
profiel, maar vooral in volle face. Zou men werkelijk tot de oude periode van frontale
stellingen en platte figuren zijn terug gekeerd? Bij nadere be-
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schouwing zal men zien hoe ontzettend ver men daarvan verwijderd blijft. Men zal
spoedig opmerken dat de nieuwe stijfheid geen beginsel huldigt, dat de bedoeling
overal is het leven weer te geven, dat de christelijke kunst bij alle onbeholpenheid
in beginsel den vorm van uitdrukking blijft behouden, die in de Grieksche kunst zich
ontwikkeld, in de Romeinsche zich voortgeplant heeft.
Doch de tijd breekt aan waarin de christelijke geest werkelijk dat werd wat hij in
den aanvang maar niet worden kon, de bezielende macht die den geheelen persoon
beheerscht en niet rust voor zij zich in daden heeft omgezet. Werd ooit de menschheid
krachtiger door een idee voortgestuwd, dan in het tijdvak der kruistochten? In dat
tijdvak ontstaat nu in Noord-Frankrijk de Gothiek. Waarom daar en niet elders?
Wederom eene vraag die men niet voldoende zal kunnen beantwoorden. Waarom
waren de Franken ook de voorvechters bij wat men noemde ‘de daden Gods’? De
Gothiek is om zoo te zeggen eene monarchale kunst, die aan het Oosten zou kunnen
doen denken. De monarchie is hier echter geheel de monarchie Gods en wel naar
Christelijke opvatting. Hoe ontzaglijk ook hier de afstand is tusschen de geregeerden
en den Regeerder, hoe diep ook de zondige wereld daar nederligt op oneindigen
afstand beneden den driewerf Heilige, door het middelaarschap van Christus is God
met die wereld verzoend. Dit nu is immers juist datgene, waardoor vooral, naar wij
opmerkten, het Christendom de wereld veroverd heeft. Het middelaarschap van
Christus echter scheen eerst eene werkelijkheid geworden door de hiërarchie, die
door hare opstijgende, naar boven zich versmallende rangorden den Hemel met de
Aarde verbond. Dit was de machtigste gedachte van dien tijd, den tijd der
Gregoriussen en Urbanussen. Zoo is dus het monarchale denkbeeld dat de Gothiek
draagt, een gansch ander dan dat van het Oosten. Op het urenlange kerkhof van Giseh
liggen om de pyramiden de praalgraven der rijksgrooten, vaak aanzienlijke gebouwen
en toch zoo belachlijk klein tegenover die geweldige koninklijke grafteekens;
ternauwernood waagt het oog den sprong
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van het een op het ander. In zuilengaanderijen als die van Karnak verliest men zich
zelf. Bij eene Gothische kathedraal echter, welk eene majesteit verbonden met gratie!
Ook hier ziet gij het ontzaglijke voor U, doch rijk georganiseerd, met duizendvoudige
geledingen, terwijl alle vormen omhoog streven ver van deze aarde, waarop eene
onbezielde massale grootheid U zou nederdrukken. De geest Gods is is in deze
gewelven aanwezig; gij zinkt weg in den diepsten eerbied. Tegelijk echter tusschen
al die omhoogstrevende pijlers en bogen met hunne onophoudelijke wisselingen en
schakeeringen van licht en donker, gevoelt gij U toch ook weder opgericht en als
opgenomen door dat groote geheel: de kerk van Christus voert op tot den Hemel en
ook die op de onderste rijen zijn in verbinding met God. Er was vroeger veel en
heerlijk gebouwd, doch nog nimmer was het tegelijk verhevene en innige zóó in
steen uitgedrukt. De Gothiek heeft gewerkt ook met overgeleverde antieke
bouwvormen, doch het zou kinderachtig zijn hier van iets anders te spreken dan van
de meest geweldige originaliteit.
Iets anders is het wat wij een weinig later, in de 13e en 14e eeuw in Italië
aanschouwen. Daar ontwaakt dat krachtige individualisme, die frissche zin voor het
leven rondom ons, zonder welke geen beeldende kunst waarlijk bloeien kan. Vraagt
nu maar niet, waarom het juist Toskane was, dat de P i s a n o ' s en G i o t t o ' s , zooals
de D a n t e ' s en B o c c a c c i o ' s voortbracht; wij weten er niets van. Zooveel echter
is wel zeker dat hier aan geen invloed van afstamming te denken valt. De voorvaders
toch der Toskanen, de oude Etruscen, ofschoon ijverige navolgers der Grieken,
verschilden in hunne gansche geestelijke geaardheid van hunne naneven en vertoonden
in het bijzonder zeer weinig van hun kunstaanleg. De mannen der Gothiek hebben
deze nieuwe beweging met klimmende bezorgdheid gadegeslagen. Zeer begrijpelijk,
in dat sterke individualisme lag een gevaar. Maar toch was ook de Renaissance diep
christelijk geïnspireerd, al was het ook door het christendom van zijne meest
menschelijke zijde.

Onze Eeuw. Jaargang 3

394
Men wilde de gansche heilige geschiedenis, boven al die van den Heiland, mee
doorleven, men wilde dat alles zien, zooals men de tooneelen in zijne naaste omgeving
waarnam, met innigheid zich verdiepend tot in de kleinste bijzonderheden. En buiten
twijfel werd ook de heerlijkste stof hier geboden; de heilige moeder, die het godskind
koestert, de mater dolorosa met het zwaard in de ziel, die daar opblikt naar dat wreede
foltertuig, naar haar zoon en haar God. Ongeëvenaard is de rijkdom en
verscheidenheid der Grieksche heldensagen, maar eene diepte van gewaarwording
als hier kon zij aan de Helleensche kunst niet schenken.
En nauwelijks eenige tientallen van jaren later vertoont zich iets soortgelijks en
nu wederom in het Frankenland doch iets noordelijker in het mondingsgebied van
Maas, Rijn en Schelde, bij Vlamingen en Hollanders. Waarom daar? Nog weinige
eeuwen terug en de voorouders der v.d. E y k e n s waren barbaren.
Nu was de Renaissance niets anders dan eene betrekkelijk plotselinge verheffing
in eene kunst die reeds eeuwen bestaan had. De Grieksche kunst was overgegaan in
eene Romeinsche, deze Romeinsche werd christelijk doch verliest merkbaar aan
kracht. Echter reeds in de elfde en twaalfde eeuw ziet men eenige verheffing, dan in
de dertiende en veertiende begint de nieuwe beweging met volle kracht. Zoo weinig
kan er sprake van zijn dat de afgebroken draad der oude Grieksche kunst door de
Renaissance weer werd opgenomen.
Aan de Vlaamsche kunst is zooals men weet eene miniatuurkunst, ook een erfstuk
dus uit de oudheid, voorafgegaan. Volkomen is de samenhang met het verleden wel
nergens verbroken, doch evenmin als de Gothiek dankten Renaissance en Vlaamsche
kunst het hoogste wat zij hadden aan de oudheid, hare bezieling; deze het innigste
wezen van hare kunst was haar hoog en heilig eigendom. Toch was het voor haar
lang niet onverschillig dat zij de voortzetting waren van eene kunst die zich van de
oude banden reeds losgemaakt had; zij behoefde dat dus niet meer te doen. Tot zekere
hoogte waren weder dezelfde
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vragen op te lossen, die de antieke kunst reeds opgelost had, doch de vragen waren
gesteld en de richting waarin de oplossing te vinden was, duidelijk aangegeven. Men
had niet meer te beginnen met frontale figuren; men begon met onvolkomen
weergegeven vrije houdingen, die men te volmaken had. Aan de verkorting der
figuren heeft zeker wel eens wat ontbroken, maar de gebondenheid aan silhouet was
eene onbekende zaak; zich oefenen in het teekenen eener figuur was thans van den
beginne af aan zich oefenen in het teekenen eener ronde figuur met verkortingen.
De perspectieven vooral zooals men die van het Romeinsche relief geërfd had, waren
dikwijls vrij monsterachtig, maar men wist van den beginne af aan niet anders of
men moest de figuren achter elkaar in de ruimte zetten; men had zich alleen maar te
oefenen om het telkens beter en beter te doen. Aan de groepeering der figuren ontbrak
heel wat, maar van het eerste oogenblik af aan stelde zij toch aan den kunstenaar de
taak naar eene bevredigende groepeering te zoeken. Kleurschakeering en schaduwing
kenden ook de miniaturen; de groote schilderkunst had ook hier slechts te volmaken.
Welnu, in dat alles heeft de zich ontwikkelende kunst vrij spoedig groote vorderingen
gemaakt. Zij deed nieuwe ontdekkingen en vermoedde wel niet, dat zij weder
ontdekte, wat reeds ontdekt geweest was. Zelfs in het technische voerden gelijke
behoeften tot gelijksoortige vindingen, de olieverf der Vlamingen was in beginsel
hetzelfde als de wasverf der ouden. Verbazend was de geestesarbeid, die ook in dat
tijdvak verricht werd, toch werd die door het werk der voorgangers zeer
vergemakkelijkt, al was van die voorgangers bij de kunstenaars dier tijden wel niet
een enkele meer bij name bekend.
Eerst na 200 jaar, in de dagen van L e o n a r d o d a V i n c i , R a p h a e l , M i c h e l
A n g e l o werden er meer werken bekend, die althans eenigermate als echte
vertegenwoordigers van de oude Grieksche kunst gelden kunnen, de Apollo van
Belvedère bijv. en de Laocoon. De indruk was overweldigend. Hoe ver men het in
die twee eeuwen ook gebracht had, er was in dat ontzaglijk kunnen, dat
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vrijmachtig heerschen over alle vormen iets wat men meende nog niet bereikt te
hebben. En nu, wel verre dat de antieke kunst de Renaissance in het aanzijn riep,
heeft zij er in de 16e eeuw een volstrekt niet altijd gunstigen invloed op geoefend.
Aan hare eigen originaliteit werd afbreuk gedaan, en zelfs, - dit gevoelde immers
M i c h e l A n g e l o in zijne laatste jaren zoo sterk, - werd zij er ontrouw door aan
haar Christelijk verleden.
De geestelijke beweging der Renaissance geraakte uitgeput. Zij trok zich van
lieverlede terug voor de kracht der Contrareformatie. In het land van deze, in Spanje
zien wij dan eene nieuwe machtige kunstbeweging, doch bovenal in Nederland, waar
ten gevolge van de Hervorming en den strijd tegen Spanje de volksgeest zich zoo
krachtig verheven had. Natuurlijk was er geen denken aan dat de kunst toen weder
van voren af aan had aan te vangen, doch wat zij ook aan het verleden dankte, in
haar diepste wezen was die Spaansche en bovenal die Nederlandsche kunst origineel.
De antieke kunst bleef een machtigen invloed behouden. Zij overheerschte tal van
opeenvolgende geslachten niettegenstaande zij eigenlijk slechts gebrekkig verstaan
werd. Dit blijkt wel daaruit dat reeds in de dagen der Renaissance bijna nooit een
antiek beeld juist gerestaureerd werd. Onze tijd is in dat opzicht veel gelukkiger.
Had L e o n a r d eens kunnen zien wat wij thans aanschouwen, de echte kunst van
P h i d i a s , het Mausoleum, echt werk van P r a x i t e l e s , brokstukken van S k o p a s ,
- hoe innig gelukkig zou hij zich gevoeld hebben. Doch dat is het voornaamste niet.
Door al die gelukkige vondsten, maar vooral door de strenge studie sedert de dagen
van W i n c k e l m a n n hebben wij de antieke kunst in verband met het antieke leven
leeren verstaan. Eerst thans kunnen wij haar ten volle genieten, eerst thans gevoelen
wij het dwaze van zoo menige navolging, eerst thans kan zij ons werkelijk dienen
tot opbouwing en versterking van onzen eigen kunstzin.
Doch het wordt tijd dat wij tot de vraag terugkeeren: hoe ontstaat eene menschelijke
beschaving, hoe ontwikkelde
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zich in het bijzonder het kunstleven bij de volken van West-Azië en Europa? Waarop
kwam nu het antwoord neer, dat wij op die beide vragen geven konden? Het was ons
mogelijk den uiterlijken gang van zaken vast te stellen. Wij konden verschijnselen
van het geestelijk leven verklaren, doch niet als de onderzoeker die er buiten staat,
maar door als mensch het menschelijke mede te gevoelen. De ontwikkeling der
menschheid vertoont eenige overeenstemming met de wijze waarop de individu, het
kind, tot bewustzijn komt. Overal nemen wij historische samenhang waar; de
opeenvolgende geslachten zetten den arbeid voort van hunne voorgangers en
samenhang bestaat ook waar men zich die niet bewust is. Het nieuwe is een
ontwikkeling van het voorafgaande, maar toch heeft het zeer dikwijls ook elementen
die niet uit het verleden verklaard kunnen worden. Onophoudelijk vertoont zich in
het geestelijk leven der menschheid iets wat wij niet anders dan spontaan kunnen
noemen, dat voor ons waarnemingsvermogen geen oorzaak heeft. Niet zelden is
slechts begeleidende omstandigheid wat ons eerst oorzaak scheen. Het onverklaarbare
waar het onderzoek overal op stuit, een hoofdfactor, dien wij eenvoudig hebben aan
te nemen zonder er verder iets van te kunnen zeggen, is de aanleg, de aanleg van
individuen en volken, of zelfs het geestelijk vermogen van een volk in een bepaald
tijdvak, van een persoon op een bepaald oogenblik van scheppingsdrang.
Is er een natuurdrang waardoor de mensch zich zóó ontwikkelen moest, als hij
zich ontwikkeld heeft? Dit neemt men veelal stilzwijgend aan; het is echter in de
eerste plaats de vraag niet of zulk een drang bestaat, doch alleen of wij hem
waarnemen. In vroegere jaren werden klimaat, voedsel, levensomstandigheden voor
de overwegende factoren aangezien en wie zal hunne beteekenis ontkennen? Men
heeft echter reeds lang begrepen dat dat alles van betrekkelijk ondergeschikte
beteekenis is. Het groote woord van wereldverklaring is op het oogenblik ‘evolutie’:
de wet die ontwikkeling van het plantaardig en dierlijk leven beheerscht, is de
grondwet van het heelal, die wij werkzaam zien
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zoowel in de vorming van het zonnestelsel uit nevelvlekken als bij de ontwikkeling
van het geestelijk leven der menschheid. Werd echter wel ooit een vooraf vastgesteld
dogma op meer naïeve wijze aan de feiten opgelegd als hier? Wat richt men uit met
zulk eene formule tegenover zulk een ontzaglijken rijkdom en verscheidenheid van
verschijnselen als bijv. die welke wij boven leerden kennen? Er is kans op dat eerlang
alle heil zal verwacht worden van het psychologisch onderzoek der natuur- en
geneeskundige wetenschap. Dat is zeker iets waar de historische studiën werkelijk
wat van te verwachten hebben. Niet slechts zal het ons de handelingen van sommige
historische personen duidelijker maken, maar eenige meerdere kennis van de wijze
waarop de mensch psychisch op den mensch inwerkt, zal zeer zeker van belang voor
hem zijn, die de opkomst en ontwikkeling van menschelijke maatschappijen verstaan
wil. Waren er wellicht ook psychische factoren in het spel bij een geestelijk
ontwikkelingsproces als dat wat wij boven trachtten te schetsen? Eene andere vraag
is het of psychologische kennis ons ooit over dié grens heen zal helpen, die thans
aan het onderzoek gesteld is. Behooren dat wat wij genialiteit en inspiratie noemen
wel werkelijk tot het domein van het psychische leven, zooals het zich als iets dat
den mensch in het algemeen eigen is, laat waarnemen? Als men bijv. de zielsziekte
diagnosticeert waaraan een buitengewoon mensch uit het verleden lijdende was,
verklaart men dan daarmee het ontstaan der geniale denkbeelden, waardoor hij op
zijn tijd inwerkte? Doet men dan iets anders dan wijzen op omstandigheden, misschien
hoogst belangrijke, doch altijd bijkomende?
Ook waar onze menschelijke wetenschap zich reusachtig ontwikkelt, ook daar
schiet zij nog veel te kort. Is het echter niet van het grootste belang dat wij menschen
den ontwikkelingsgang van ons geslacht leeren begrijpen al is het dan gebrekkig en
slechts als menschen die menschelijk mede gevoelen? Inzonderheid heeft de
wetenschap der beschavingsgeschiedenis ook groote beteekenis voor ons kunstleven.
Eén waarheid toch staat boven alle bedenking:
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kunst hangt samen met de gansche beschaving van een volk, niet het minst met zijn
godsdienst; daarom kan eene kunst die aan onze gedachtenwereld vreemd is, slechts
verstaan worden door de hulp van het wetenschappelijk onderzoek. Het is echt
kinderachtig zijne eigen artisticiteit te willen bewijzen door op het wetenschappelijk
onderzoek omtrent land en volk af te geven. Na eene ervaring die wij met eene kunst
zoo hoogstaande als de klassieke opgedaan hebben, moeten wij bewaard blijven bijv.
voor een Japansch classicisme, hoeveel wij ook van de Japansche kunst genieten en
leeren kunnen. Echter niet slechts de waarheden die men inziet, ook de erkenning
van de grenzen onzer kennis is van het hoogste gewicht. Want in één opzicht is er
werkelijk eenig gevaar dat wetenschap te onpas onzen kunstzin nederdrukt. De
dwaling toch dat wij in staat zouden zijn eene geestelijke beweging in al hare
onderdeelen met ijzeren noodwendigheid als een gevolg uit tal van juist te omschrijven
oorzaken af te leiden, is waarlijk niet onschuldig. En nu denk ik daarbij niet in de
eerste plaats aan het natuurwetenschappelijk geknutsel op het gebied van
kunstwetenschap, waarop wij soms vergast worden. Neen, ook de historische
bespiegelingen bijv. van het ontstaan der Renaissance kwamen het recht verstand
van zulk eene beweging niet altijd ten goede. Dat individueele toch en spontane, dat
gelijk wij opmerkten in iedere geestelijke beweging zich voordoet, is toch altijd iets
dat slechts uit zich zelf verstaan kan worden. Eene wetenschap die zich almachtig
waant, werkt belemmerend op de ontwikkeling van al onze geestelijke vermogens.
Eene kunstwetenschap die er zich diep van bewust is waar haar erkenningsvermogen
ophoudt, stoort ons niet in het onbevangen kunstgenot, maar vereischt het zelfs als
een punt van uitgang.
Leiden, 2 Juni 1903.
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Geestelijke machten
Indrukken, denkbeelden, vragen.
Door Prof. Dr. P.D. Chantepie de la Saussaye.
De moderne theosophie.
I.
Ditmaal moge, bij uitzondering, de mededeeling van enkele persoonlijke ‘indrukken’,
trouwens door den titel reeds niet uitgesloten, als inleiding voorop gaan.
Het woord theosophie wekt in mij allerlei herinneringen en aandoeningen waarbij
een gevoel van teleurstelling den boventoon heeft. In mijn jeugd heeft deze richting
mij sterk aangetrokken. Hier scheen mij de verzoening te liggen van geloof en
wetenschap, de vervulling van den eisch dat het christendom zijn eigen wereld- en
levensleer zou ontwikkelen, niet die half leenen bij stelsels van andere herkomst. Ik
zag mijn vader dagelijks omgaan met de geschriften van O e t i n g e r , H a m a n n ,
v o n B a a d e r . De werken dier denkers zijn uit zijn boekerij in de mijne overgegaan.
Hij zond mij ook herhaaldelijk naar Barmen, waar ik in den Missionsinspector F a b r i
een man leerde kennen, die met uitgebreide praktische en politieke bemoeiingen het
beoefenen der theosophische wijsheid wist te vereenigen. Aan de hoogeschool wilde
de leermeester aan wien ik mij 't meest hechtte, de diepzinnige B r i l l , wel
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allerminst een school vormen, maar hetzij hij over het christendom hetzij hij over
den tweeden F a u s t sprak: het was theosophische wijsheid die hij uit zijn rijken
schat te voorschijn bracht. Meent men nu dat hieruit noodzakelijk volgen moest dat
ik theosoof werd, dan bedriegt men zich. Mijne leidslieden stuurden hier ook niet
op aan. Voor hen zelf was de theosophie niet het een en al: wel de hoogere sfeer
waarop hun oog gericht was, vanwaar zij inzichten en gevoelens in zich opnamen;
niet het terrein van hun dagelijkschen arbeid. Mijn vader las ook C a l v i j n en V i n e t ;
B r i l l schreef grammatica en historie. Beiden waagden het slechts zelden als
theosofen op te treden. Zoo deed dan ook mijn vader mij de gevaren gevoelen van
dit ‘hoogere’, ‘diepere’ met minachting van het ‘gewone’: men moet christen wezen
eer men theosoof is. En B r i l l wees door vermaan en voorbeeld den steilen weg der
gewone plichtsvervulling, ook in de studie: wie het hoogere zoekt om zich van dien
plicht te ontslaan zal stellig geen waarheid vinden, de hoogmoedige, de trage, de
ijdele.
Zoo werden mij kijkjes op theosophisch gebied gegund, meer niet. Die hooge
wijsheid was nog niet voor mij. Geschiedenis en litteratuur hielden mij bezig. Daarbij
dacht ik evenwel dat bij toenemende geestelijke kracht de theosophische denkbeelden,
waarmede ik in aanraking bleef, steeds meer bij mij zouden gaan leven. Zelfs stond
mij wel eens een ouderdom voor den geest waarin ik de gedeeltelijke kennis, de
dagtaak der studie zou mogen vaarwel zeggen, en mij vermeien in de wijsheid der
volmaakten.
Het heeft niet zoo mogen wezen en het zal ook nimmer komen. Ik heb moeten
erkennen dat ik den hoogen aanleg mis, waarmede theosofen geboren worden1).
Geschiedenis en litteratuur hielden en houden mij vast. De theosophische denkbeelden
en gevoelens hebben niet alle bekoring voor mij verloren, ik zou ondankbaar zijn
indien ik vergat wat ik er aan te danken heb. Maar ik kon er mij nooit geheel in
verplaatsen; het meeste vermocht ik te vatten noch

1) In dien zin schreef ik een voorrede voor W.G. B r i l l Geestelijke nalatenschap 1896.
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vast te houden. In hoofdzaak bleef ik kritisch, ook tegenover deze invloeden uit mijn
jeugd.
Daarom sprak ik van een teleurstelling. Toch kan ik niet wenschen theosoof
geworden te zijn. Want wat mij in deze richting aantrok was niet het diepste in mij.
Tegenover groote theosofen blijf ik mij klein gevoelen; maar mijn geweten dringt
mij niet hen te volgen. Naast wat mij lokt is ook wat mij afstoot: het willekeurige
der beschouwingen, het hoogmoedige van de stemming. Gaarne laat ik mij door de
theosofen herinneren dat in het christelijk geloof een beginsel het onze is, waarin de
kracht der volmaaktheid werkzaam is, en waardoor eens alle grenzen, ook van ons
inzicht, zullen verdwijnen. Wanneer velen echter reeds nu en hier het ‘wij kennen
ten deele’ vergeten, dan komt mij dit gevaarlijk, zelfs in menige toepassing belachelijk
voor. Een dwaling waartegen trouwens mijn straks genoemde leidslieden niet moede
werden te waarschuwen.
Zoo spreek ik dan over theosophie niet als een die er toevallig en terloops kennis
van neemt. Ik heb de beschouwingen der christelijke theosofen zoover doorgrond
als mij mogelijk was; eerbied en sympathie deden mij er wel iets van begrijpen. En
toen in de laatste tientallen van jaren een nieuwere theosophie ter markt werd gebracht,
moest ik mij wel rekenschap geven in hoever zij ‘nieuw’ en in hoever zij ‘theosophie’
was. Ik acht het vruchtbaar ook over deze nieuwe en die oude theosophie ‘indrukken,
vragen, denkbeelden’ mede te deelen. Zij zullen doen zien hoe uiterst weinig de
nieuwere met de oudere gemeen heeft. Zij zullen neerkomen op het oordeel: de oude
is beter.
Theosophie wordt bij tal van volken gevonden. Men kan met reden zoowel de oude
leer van On-Heliopolis, die de mythen van den dood met die der zon vereenzelvigde,
als die van de thebaansche Amonspriesters van het nieuwe rijk theosophie noemen.
Wat indische Brahmanen over de kosmische beteekenis van offer en Veda, wat
orphische zangers over de eenheid aller goden, wat vooral de joodsche
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Kabbala leeren: louter theosophie. Want deze is.... men spitse zich niet al te zeer op
een bepaling; ik waarschuw dat mijn definitie slechts den vorm, niet den inhoud zal
raken. Theosophie dan is dat geheel van inzichten dat aan ingewijden wordt
medegedeeld, de verborgen wijsheid, die goddelijke kennis is, waarin de mensch
dus de grenzen van zijn eindig begrip en zijn verbrokkeld onderzoek vermag te
overschrijden. Daaruit volgt onmiddellijk dat de theosophie het volkomenst zal zijn
waar God het best bekend is; m.a.w. haar hoogste vorm is de christelijke. Schoon ik
hier aanstuur op een bespreking der nieuwere theosophie, zal ik dus mijn koers
moeten nemen door de zee van de christelijke.
Eer ik de reis onderneem wil ik evenwel mijn formeele bepaling aanvullen door
een ietwat uitvoeriger beschrijving.
Theosophie wordt veelal in éénen adem genoemd met mystiek. Volgens het bekende
gekeuvel van A. Va u g h a n Hours with the mystics is theosophie naast theopathie
en theurgie een van de hoofdlijnen dier richting: mystieken worden tijdelijk door
goddelijke krachten gedreven (theopathie), zij werken bovennatuurlijke dingen
(theurgie), zij bezitten hoogere wijsheid (theosophie). M a x M ü l l e r heeft in den
vierden bundel zijner Gifford Lectures alle mystische bespiegelingen wier
gemeenschappelijke inhoud is: de eenheid van God en de ziel, met den naam
theosophie bestempeld. Toch gevoelen wij wel dat er onderscheid is. Lang niet elke
mystiek is theosophie. Vooreerst valt veel van wat in de mystiek levensleer is er
buiten. Men kan die mystiek die wij naar den naam van S t . B e r n a r d noemen, en
die de innigste vereeniging der ziel met den Heiland uitspint geen theosophie noemen.
Ik denk aan vromen als de heil. T h e r e s a of C a t h e r i n a v a n S i e n n a , als
T h o m a s à K e m p i s of Z i n z e n d o r f . Wij denken niet aan theosophie bij zoo
menig mystiek lied dat wij aanheffen. De ‘morale mystique’ van M a e t e r l i n c k 's
trésor des humbles is al evenmin theosophisch als het geloof van den indischen
hervormer K e s h u b C h u n d e r S e n aan zijn eigen inspiratie.
Zoo zouden wij de grenzen kunnen trekken daar waar
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levensleer en wereldbeschouwing zich scheiden. Ook dit zou echter onjuist zijn. Er
zijn mystieke bespiegelingen over de wereld die wij niet tot de theosophie rekenen.
Men zal niet van theosophie spreken daar waar de wereld slechts als een bedrog, een
illusie wordt voorgesteld. En omgekeerd: er zijn inzichten aangaande het leven die
men theosophisch kan noemen.
Het is dus duidelijk dat de verhouding tusschen deze twee niet zoo gemakkelijk
valt te bepalen. Wanneer wij trachten ze uit elkander te houden dan mogen wij niet
vergeten dat zij veel gemeen hebben en telkens weer door elkander loopen. De kennis
van den theosoof is mystische kennis: innerlijk, onmiddellijk. Beiden wenden zich
van de wereld af: maar de mysticus heeft aan dat afwenden genoeg, zijn weg is geheel
die der ontkenning, der abstractie; de theosoof boogt op hoogere verlichting.
Daarmede klopt dan, dat de mystiek van het stoffelijke, wereldsche geheel afstaat,
de theosoof tot de wereld terugkeert: de eerste is een zuivere spiritualist, den tweede
zou men een hooger, fijner materialist kunnen noemen, in een zin dien ik nog nader
zal verklaren1). Eerst deze opmerking leidt ons tot het voornaamste verschil. De
theosoof gaat uit naar een hoog inzicht, een wezenlijke kennis, een wereldbeeld dat
goddelijke waarheid is. Voor den waren mysticus is deze, gelijk alle kennis niet dan
ijdelheid. Waar voor hem het hoogste is het dooven van het bewustzijn: wat behoeft
hij nog kennis? Een wereldbeeld zal hem nog maar op nieuw aan die wereld kluisteren.
Met al het bijzondere en persoonlijke dat hij dooden wil, moet hij ook het streven
naar kennis verzaken. Naar theosophie kan dus slechts de nog zeer onvolmaakte
mysticus trachten; zij leidt hem van het ware doel af, en, als zij zich zelf als hoog en
volmaakt aanbeveelt, is zij met het mystische ideaal in lijnrechten strijd. Nogmaals:
wij kunnen beider verwantschap en veelvuldig samengaan niet loochenen: op een
zeker punt echter

1) Opmerkelijk is dat W.G. B r i l l eens met nadruk waarschuwde tegen het valsche spiritualisme
der latere tijden (toespraak Sept. 1865).
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scheiden hun wegen. De kluizenaar-asceet is geen theosoof meer.
Schijnbaar gemakkelijker laat zich het terrein der theosophie afbakenen tegenover
dat van de speculatieve philosophie. Toch moeten wij op onze hoede zijn. Het is niet
met een enkel woord gedaan: daar de rede, hier de fantazie. Laat ons maar eens ons
oor te luisteren leggen naar wat verschillende partijen beweren. Hier zijn de menschen
van de ervaring, van het exacte weten. Zij scheren bespiegelende wijsgeeren en
theosofen vrij wel over één kam; het begrippenspel der eersten is al evenmin waard
als de fantasterijen der laatsten: beiden spinnen hun luchtig weefsel met draden zooals
de spin die uit zichzelf haalt, beiden bouwen met gegevens die de wetenschap wraakt,
althans niet kent. Beiden behooren tot het geslacht van den duitschen professor dien
Heine bespot:
Mit seinen Nachtmützen und Schlafrockfetzen
Stopft er die Lücken des Weltenbaus.

Zullen dan onder dien gemeenschappelijken smaad theosofen en bespiegelende
wijsgeeren zich verbroederen? Zij zijn er niet toe bereid. De theosofen leggen wel
grooten nadruk op het wetenschappelijk karakter van hun beschouwingen, gelijk
onder hen tal van mannen zijn met groote kennis en in de scholen geoefende
werkkracht. Maar zij maken toch aanspraak op een hoogere verlichting, en achten
de schoolsche wijsbegeerte, ook in haar hoogste vormen, een halve, verminkte. En
de wijsgeeren van beroep nemen tegenover de theosofen gaarne de houding aan van
den geneesheer tegenover den kwakzalver.
Met dit alles hebben wij nog de grenslijn tusschen speculatie en theosophie niet
getrokken. Wijzen de woorden bespiegeling en verlichting ons al eenigszins den
weg, wij moeten zorgen dat wij niet als punten van verschil aanmerken wat aan beide
zijden voorkomt. Hier zuivere redewaarheid: het zij zoo; laat ons niet vergeten dat
P l a t o , de vader der wijsgeeren, voorgaat in het breed uitmeten van, en ten volle
rekenen met de onredelijke bestanddeelen der menschelijke ziel, en zelfs deze van
het bezit van waar-
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heid niet uitsluit. Daar: mystiek; maar ook S p i n o z a , ja zelfs H e r b e r t S p e n c e r
hebben een sterke mystieke ader. Is er geen verwantschap tusschen den intuïtieven
weg der bespiegeling en de verlichting der theosofen? Zoo komen wij met al dergelijke
algemeene kenteekenen niet tot ons doel.
Toch zijn er althans een paar opmerkingen te maken om het verschil tusschen deze
twee toe te lichten. Vooreerst houdt alle wijsbegeerte de uitwendige wereld en die
van den geest uit elkander; terwijl de theosophie ze vereenzelvigt. De theosoof
beweert ervaring te hebben van inwendige verschijnselen, van een hoogere realiteit,
die de bespiegelende wijsgeer toch nooit tot de wereld der verschijnselen, tot de
ervaring zal rekenen. Men versta mij wel. Ik beweer niet dat alle philosophie een
scheur in de wereld aanneemt. Maar ook de wijsgeer die de eenheid erkent, de monist,
kan niet als de theosoof de geestelijke waarden en ideëen op denzelfden voet als de
uitwendige verschijnselen behandelen.
De wijsgeer: zoo schreef ik. Reeds de naam philosoof scheidt hem van den
theosoof. Volgens de oude bepaling is de philosoof een tusschenwezen: geen God
die alles weet, geen zot die kennis veracht, maar een mensch die denkend en vorschend
naar kennis streeft. Wel komen er nu en dan wijsgeeren die op absolute kennis stoffen,
maar zij worden op slag profeten, zij verloochenen het sokratische niet-weten, dat
de echt wijsgeerige geest is. Anders de theosoof: hij is niet meer een vriend, een
minnaar die de waarheid wil winnen: hij bezit haar volkomen, hij heeft den geest
van God en weet alle dingen.
Laat ons nu de theosophie, de christelijke en de moderne, in oogenschouw nemen,
haar inhoud en gehalte toetsen, die ons zal blijken hier en ginds zoo verschillend te
zijn, dat de gemeenschappelijke naam nauwelijks gerechtvaardigd schijnt.

II.
‘De natuurlijke mensch begrijpt niet de dingen die des geestes Gods zijn’; maar ‘de
Geest onderzoekt alle dingen,
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ook de diepten Gods’.1) Zulke woorden van P a u l u s schrijft de christen-theosoof
in zijn vaandel. De geheimenissen van Gods wezen, de schuilhoeken der schepping,
de diepten van onze menschelijke natuur schrikken hem niet af. Niet alsof hij zich
zou vermeten deze met eigen wijsheid te doorgronden. Maar Gods openbaring ontsluit
hem deze verborgenheden. Daarom behoeft hij niet meer, gelijk ‘de natuurlijke
mensch’ in dorre onderzoekingen aan den buitenkant, de oppervlakte der dingen te
blijven: hij dringt tot de diepte, het wezenlijke door. Wat in den tijd, in het gescheiden
bestaan van dit wereldsche zich vertoont, ziet hij in het licht der eeuwigheid, der
levensvolheid Gods. ‘Der wahre Geschichtskundige muss wissen was in, was über,
was unter, was hinter, was nach der Welt ist’2). De heilige schrift leert hem ook dat
andere boek, de natuur, verstaan, waarin alle schepselen als letters zijn. Hij ziet Gods
openbaring in haar begin en voltooiing, de werelden in haar orde en bestemming. In
het levens- en wereldproces zijn de tegenstellingen opgelost: die eenheid van ja en
neen, door H e r a k l i t u s voorgevoeld, in de wijsbegeerte van H e g e l in begrippen
gebracht; J a c o b B ö h m e had haar in haar volheid verstaan.
Bij dezen philosophus teutonicus, den schoenmaker van Görlitz uit den
hervormingstijd, dien wij niet meer verstaan, die echter in zijne dagen wijd vermaard
was en invloed oefende3), vinden wij bezonder volledig de quaestiones theosophicae
oder Betrachtung göttlicher Offenbarung ontwikkeld. Zoo zou hij, ware hij niet vóór
de voltooiing van dat werk opgeroepen, in 177 vragen uiteengezet hebben ‘was Gott,
Natur und Creatur, sowol Himmel Hölle und Welt, samt allen Creaturen sind; woher
alle Dinge in der Natur ihren Ursprung haben genommen, und wozu Gott dieselbe

1) I Kor. II, 14, 10.
2) J.F.v. M e y e r , Blätter für höhere Wahrheit (Auswahl in 2 Bänden 1853) I, 35.
3) Ook in Nederland verschenen ‘translatiën’ zijner werken, voor ‘alle kinderen van de Edele
Sophia,’ nog in 1639 door A b r a h a m W i l l e m s z v a n B e y e r l a n d te Amsterdam.
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habe geschaffen; was sie nütze sind; sonderlich von dem Menschen, was Adam und
Christus sey; durch den ganzen Process und Lauff der Welt bis ans Ende, und in die
Ewigheit geführet....’ de adem schiet te kort om den titel nog verder mede te deelen;
wij zien er uit het alomvattende der theosophie, die de christelijke leer tot een volledig
systeem van kennis ontwikkelt. Op de hier aangegeven baan blijven de christelijke
theosofen zich bewegen. Zij willen alles overzien, en vermogen dit uit de hoogte
Gods waarop het geloof hen plaatst, in de gemeenschap met Christus in wien de
geheele wereld een ‘systeem’ is, gelijk zij letterlijk in Kol. I: 17 willen lezen1). Terwijl
de wijsbegeerte in algemeenheden, in het afgetrokkene blijft, een wetenschap van
begrippen, zoo kan de christelijke theosophie van het Heelal een levend beeld
ontwerpen. Geen deel van Gods schepping waartoe zij geen sleutel heeft.
S w e d e n b o r g , de noorsche geestenziener, is in hemel en hel niet minder tehuis
dan op aarde. H a m a n n , de ‘Magus im Norden’, die op de beschaving zijner dagen
grooten invloed oefende, ja zelfs op G ö t h e diepen indruk maakte, werpt lichtstralen
op allerlei onderwerpen van den meest verscheiden aard.2) Ook bij geesten, die een
minder omvangrijk veld overzien, gelijk den ‘Magus im Süden’ O e t i n g e r vinden
wij toch nog steeds dien greep die het geheel omspant, dien blik die de punten aan
den omtrek altijd ziet in het licht van het centrum. Het zou verleidelijk zijn nog meer
namen te noemen; doch laat mij met een opsomming die weinig zegt den lezer niet
vermoeien. Alleen de grootste van alle nieuwere christen-theosofen mag hier niet
ontbreken: F r a n z v o n B a a d e r , de zeldzaam geleerde en diepzinnige denker,
de studie van wiens werken een hoogere, ook verstandelijke, ontwikkeling onderstelt
en

1) ‘Alle dingen bestaan te samen door hem’ staat er in onze vertaling: in het grieksche werkwoord
zit het woord systeem.
2) Over J o h a n n G e o r g H a m a n n schreef A. P i e r s o n een belangrijk opstel in de Gids
1873. Zijn Leben und Schriften door C.H. G i l d e m e i s t e r verschenen in 5 deelen 1857-68,
waarop dezelfde in 1873 een deel H a m a n n -studiën liet volgen.
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mededeelt, gelijk een aantal van belangrijke mannen1), die zijne Sämmtliche Werke
in 16 deelen hebben uitgegeven betuigen dat zij geestelijk grootendeels leven van
de gedachten door hem uitgesproken.
Het zou even ondoenlijk als onvruchtbaar zijn als in vogelvlucht een kaart te
ontwerpen van de wereld, zooals de theosoof haar ziet en beschrijft. Alleen op enkele
punten laten wij ons oog even rusten; of liever (want het is ons minder om
bijzonderheden dan om het geheel te doen) wij willen het algemeene karakter der
christelijke theosophie trachten te vatten.
Zij is geen geheimleer, noch in den zin dat zij slechts in afgesloten kring wordt
overgeleverd, noch als eischte zij buitengewone toestanden, zoodat zij slechts aan
enkele bevoorrechten kon ten deel vallen. Stellig is zij aan voorwaarden gebonden;
maar dat is elke kennis: men moet er de gaven, men moet er de begeerte, men moet
er de volharding voor hebben. Dit te vergeten is op elk gebied hoogst bedenkelijk:
wij zien het bij al die onverteerde brokjes van kundigheden die slechts kwaad doen.
Zoo slingeren ook stukken van christelijke theosophie rond waar zij niet thuis
behooren. Het is zeker dat slechts enkelen de behoefte zullen gevoelen aan zulk een
alles omvattende wereldverklaring op den grondslag van het christelijk geloof; en
evenzeer is het duidelijk welke eigenschappen daartoe brengen: men moet werkelijk
een geloovig christen zijn, daarbij aan een ondernemenden geest die het verborgene
doorzoekt de systematiseerende kracht van het verstand paren en de onrust des
gemoeds die geen vrede heeft met eenig compromies in denken en leven. Bijzondere
toestanden van mystische extaze komen hierbij niet te pas. De ‘onuitsprekelijke
woorden’ die P a u l u s op zijn hemelreis had gehoord, woorden ‘die het een mensch
niet geoorloofd is te spreken’,2) hebben noch met zijn christelijke overtuiging noch
met de theosophische inzichten die wij

1) Onder hen F r . H o f f m a n n , hoogleeraar te Würzburg, die zijn philosophische Schriften
aan zijn leermeester opdroeg.
2) II Kor. XII, 1-4.
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hier en daar bij hem aantreffen iets te maken. De theosoof behoeft geen geestenziener
te zijn, ja de meesten hunner spreken sober over buitengewone ervaringen. P l o t i n u s
kwam slechts enkele malen, die hij tellen kon, in een toestand buiten het bewustzijn,
en S t . M a r t i n , de fransche theosoof der 18e eeuw, wist wel de geestelijke krachten
van den mensch te ontleden, maar sprak steeds met groote terughouding over wat in
de oogen der menigte zich als geestesstoringen voordoet.
Vragen wij dus: is er een bijzondere verlichting noodig om christen-theosoof te
zijn? dan luidt het antwoord: ja, in zoover door het geloof het verstand met hooger
licht bestraald wordt; maar wij kunnen ook zeggen: neen, want uitdrukkelijk prediken
deze mannen dat wij allen profeten kunnen zijn: de verschijnselen in de natuur, de
gebeurtenissen in de geschiedenis zijn voor ons als droomen, gezichten, raadsels,
die ons wenken geven van onze roeping en van den God der genade, wenken door
de heilige schrift verklaard. ‘Natur und Geschichte sind die zwei grossen Commentare
des göttlichen Wortes, und dieses hingegen der einzige Schlüssel, uns eine Erkentniss
in beiden zu eröffnen’ zegt H a m a n n .
De bijbel verklaart ons dus wat wel in de gansche wereld, natuur en geschiedenis,
tot ons spreekt, maar wat onze verwarde zinnen niet zouden verstaan zonder die
bijzondere openbaring. Door deze wordt alles uit de sluimering gewekt: het leven
der wereld en onze eigen geest. Door het leven Gods in ons gevoelen wij ons verwant
met Hem, den Vader der geesten van alle vleesch, en ook met alle dingen, het bezield
Heelal, Zijn schepping. Naar het diepzinnige woord dat G ö t h e van P l o t i n u s
heeft overgenomen, ziet ons oog de zon omdat het zelf licht is, verstaan wij het
goddelijke omdat in ons Gods eigen kracht woont; de christen-theosofen voegen er
bij, dat dit niet van nature (in pantheïstischen zin) geschiedt, maar door de verlossing
en wedergeboorte.
Merkwaardig is, dat zij hierbij geen beroep doen op verborgen vermogens van
den menschelijken geest. Wat
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zij aan de ‘imaginatie’ toeschrijven, wat zij van den ‘Astralgeest’1) leeren, als
‘Tincturleib, Nervengeist’ of iets anders, behoort tot een ander verband van
denkbeelden. Integendeel knoopen zij het hoogste aan het meest algemeen
menschelijke aan. Verwijt men hun dat zij aan de verbeelding een onbeperkte
speelruimte laten, zij beroepen zich op het gezond verstand. De sensus communis is
‘das Organ der Offenbarung Gottes in allen Menschen’: zoo leeren O e t i n g e r ,
H a m a n n , F a b r i 2). Vandaar dat zij overal de goddelijke lichtstralen in rede en
geweten opvangen, zich niet afsluiten voor de waarheid die zij buiten het christendom
vinden, gelijk b.v. B r i l l ook de Grieken een Godsvolk achtte en zijn geest laafde
aan G ö t h e .
Tot al deze verspreide waarheid bevat, gelijk wij reeds vernamen, de heilige schrift
den sleutel. De christelijke theosofen ontvangen hun denkbeelden voor een groot
deel uit den bijbel, en wanneer zij omvangrijke studiën op alle terreinen der
natuurwetenschappen niet schuwen, dan is het om de uitkomsten daarvan in het
systeem der bijbelsche gegevens in te voegen. Het is niet zoo heel gemakkelijk over
hun bijbelbeschouwing en bijbelgebruik een billijk oordeel te vellen. De Joden waren
voorgegaan, zij hadden het scheppingsverhaal en E z e c h i ë l 's visioen van den
troonwagen (Merkebah) zoo uitgesponnen, dat daarin allerlei geheimenissen der
wereld ontsluierd werden. Ook had P h i l o verhalen en wetten allegorisch verklaard,
een methode waarvan de N. Testamentische brieven nog meer dan enkele sporen
vertoonen. Maar de christen-theosoof bedoelt toch iets anders; hij wil niet
allegoriseeren, d.w.z. in de Schrift de min of meer willekeurige inkleeding vinden
van waarheden die er achter liggen. Ook komt hij op tegen het verwijt van willekeur,
als zou hij de woorden alles laten zeggen wat zij beteekenen kunnen en soms ook
niet kunnen. Het gebruik dat de theosoof van den bijbel maakt is een ander.

1) Men sla deze woorden op in het rijke Register op Fr. v o n B a a d e r , Sämmtl. Werke Th.
XVI.
2) Men zie o.a. een geschriftje van F. F a b r i van 1861 met den in den tekst medegedeelden
titel.
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Hij laat de historische en grammatische verklaring gelden en zich er door voorlichten.
Maar deze benadert de Schrift toch pas van buiten; hij wil haar innerlijk, wezenlijk
in zich opnemen, zijn geest er mede voeden.
Daarom mag de wetenschap zijn blik niet beperken. De geleerde toch vat den
inhoud des bijbels in zekeren zin bekrompen op; hij vindt er voorstellingen uit lang
vervlogen tijden die hij als zoodanig verklaart, in het licht dier verre tijden plaatst
en dan nagaat wat wij, verlichten der 19e en 20e eeuw, er nog van kunnen gebruiken.
Hoe weinig verstaat de geleerde soms van die kunst van lezen, die niet alleen op,
maar ook tusschen en achter de regels leest, niet slechts wat de schrijver zegt, maar
ook wat hij verraadt van zijn stemming en geestestoestand. Wie het nog niet verder
gebracht heeft dan tot het wikken van zinnetjes en het inventariseeren van vreemde
beschouwingen kan eigenlijk nog niet lezen. Maar de christen-theosoof bedoelt nog
meer dan ik hier van elken lezer eisch: hij vindt in de Schrift een oneindigen
achtergrond, zij opent hem vergezichten op het geheel van Gods raad, van Gods
werk. Want zij is voertuig van goddelijke gedachten, deze wil hij zich toeeigenen,
vol en geheel.
Het is zeer gemakkelijk van deze wijze van doen staaltjes bij te brengen, waarvan
de willekeurigheid onzen lachlust wekt. De groote denkbeelden waarin de
christen-theosoof leeft gaan slechts zelden gepaard met dien humor, die ‘quick sense
of ridiculous’ die van buitensporigheden terughoudt. Zoo is er dan niets goedkooper
dan een aantal beweringen aan bespotting prijs te geven door te zeggen: deze
smakelooze spelingen van vernuft worden in diepen ernst voor hooge wijsheid
uitgegeven. Wanneer ons verzocht wordt in de overwinning van den aartsengel
Michael over den draak niet slechts een werkelijke gebeurtenis te zien, maar zelfs
een gebeurtenis van wijde strekking en die in wezenlijken samenhang staat met het
werk van Christus; dan is dit meer dan wij kunnen harden. En wanneer men de drie
eerste beden van het Onze Vader gebruikt voor een systematische indeeling, zoodat
in de ontwikkeling der leer van Gods
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naam, rijk, wil de geheele schepging ons verklaard zal worden1); dan is dit stellig
minder smakeloos dan het zooeven aangehaalde maar toch evenmin lichtgevend.
Over 't geheel geldt hier de methode der analogie als anagogie, m.a.w. de meening
dat in elk beeld der Schrift een wezenlijk verband openbaar wordt, dat b.v. Christus
de ware, wezenlijke wijnstok is, en alle wijnstokken op aarde werkelijk afbeeldingen
van hem. In een beeld zoeke men dus niet meer het derde, het punt van vergelijking:
beeld en zaak zijn onverbrekelijk, wij kunnen zeggen stoffelijk met elkander
verbonden. Dat dit eenerzijds tot letterzifterij, aan den anderen kant tot de grootste
zotheden leidt, daarvan zijn maar al te veel voorbeelden bij te brengen. Maar dat dit
‘bijbelsche realisme’ in handen van een vromen, rijpen, zelfs nuchteren geest ook
heerlijke vruchten kan opleveren: daarvoor strekt de arbeid van den tubingschen
hoogleeraar J.T. B e c k ten bewijze.
Men behoeft zulke vruchten van bijbelgebruik volstrekt niet massief te aanvaarden
of te verwerpen; ook hier kan men ‘prendre son bien où on le trouve’, en menigeen
van andere geestelijke herkomst dankt aan den genoemden J.T. B e c k of aan
O e t i n g e r 's Biblisches Wörterbuch2) vrij wat dieper en ruimer inzichten dan hij
zonder hen zou gehad hebben. De schaduwzijden vallen in het oog: de theosophische
beschouwing cijfert het historische weg, het is haar om het wezenlijke, eeuwige te
doen. Om het even uit welken tijd of uit welke omgeving: zij vindt in den bijbel
onmiddellijke openbaringen der geheimenissen van God en wereld, uitsluitsel over
Gods wezen, de geestensfeer, voorwerelden, elementen, stof en geest. Er is dus een
geopenbaard wereldbeeld voor wie de heilige schrift verstaat; en de onderzoekingen
der natuur bevestigen slechts wat wij daar geleerd hebben. Het is echter opmerkelijk
hoe verborgen die wenken der ‘openbaring’ in de Schrift zijn.

1) Zoo O. Z ö c k l e r , Theologia naturalis. Entwurf einer systematischen Naturtheologie von
offenbarungsgläubigen Standpunkte aus (1860).
2) Fr. C h r . O e t i n g e r , Biblisches Wörterbuch (nog in 1849 opnieuw uitgegeven).
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Het is letterlijk het oplossen van zeer duistere raadsels. In een naam of getal, in een
woord schuilt vaak de geheimste zin. Wie zou vermoeden dat de uitdrukking tohu
vabohu (woest en ledig) die den toestand der aarde bij de schepping beschrijft,
duidelijk maakt dat aan deze aarde een andere is voorafgegaan, uit wier gruis God
deze wist op te bouwen?
Toch oefenen de theosofen op de bijbelverklaring ook een heilzamen invloed,
althans voor hen die in die Schrift de oorkonde van Gods openbaring zien. Ik zou
dien gunstigen invloed willen samenvatten in het ééne woord: perspectief. Oude
dogmatiek en nieuwe kritische wetenschap kunnen onzen blik bepaalder of juister
maken, stellig beperken zij dien tegelijk. Er staat veel meer in den bijbel dan de
dogmatiek der christelijke kerken er uit heeft gehaald; ook meer dan de historische
blik van den hedendaagschen geleerde er in ontdekt. Wij nemen een commentaar,
een ouderen of nieuweren, en leeren: dit staat er, niet meer; nu zijn wij er klaar mede.
Doch wij gaan luisteren naar den theosoof. Hij zegt onbewijsbare, ja onaannemelijke
dingen. Goed; wij kunnen ook niets dwazers doen dan van zijn uitspraken een nieuwe
dogmatiek maken. Wat hij goeds kan bereiken is juist dat hij het schoolsche stof van
onzen geest afblaast, en ons doet gevoelen dat in deze Schrift is een openbaring van
leven Gods, eeuwig leven, onbegrensd, onbeperkt, en dat zij bij ons zulk leven kan
wekken, ook inzicht. De waarheid die wij zoeken en waarvoor wij God danken wekt
niet slechts den zin voor het Vaste, ook dien voor het Wijde. Ziedaar wat wij van de
theosophie kunnen leeren.
Zulk een onderwijs moeten zij weigeren, die uitsluitend op ‘de wetenschap’
vertrouwen en aan de stoute vlucht der fantazie, de onverschrokken
verkenningstochten door den geest ondernomen elken toegang tot de waarheid
ontzeggen. Alsof wij zonder zulk koen pogen ooit verder zouden gekomen zijn of
in de toekomst verder zouden komen!
Toch is de vrees niet ongegrond dat in den omgang met de mannen die wij hier
op het oog hebben onze waarheidsliefde schade kan lijden. Hoogst bedenkelijk is
het
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woorden- en getallenspel, waarmede christen-theosofen veelal hun hoogere inzichten
vermengen. De taal ontsluiert geheimenissen; helaas, meestal op een met alle gezonde
taalstudie strijdige wijze. Het woord en het wezen, de naam en de persoon staan in
een niet toevallig, niet ideëel maar in een wezenlijk verband. ‘Chaque mot prononcé
devient substantiel, agit comme substance et cesse d'être seulement l'expression de
notre pensée’1). Uit de joodsche Kabbala is in de christelijke theosophie onder meer
de getallensymboliek overgegaan: zeven is het heilige getal; het doet niet meer, als
in oude mythologieën, aan ons planetenstelsel denken, maar aan de volmaaktheid in
de vereeniging van God (3) en wereld (4). Woorden en getallen bevatten in zich de
geheimenissen der drieëenheid, der donkere en der lichte wereld, der algemeene
eigenschappen aller dingen gelijk der zielstoestanden, kortom het mysterium magnum
van God, heelal, leven, zooals men dat in J a c o b B ö h m e 's tabulae principiorum
met verbazing kan nagaan. In den hoogsten zin geldt dit van woorden als Jehovah,
Jezus, Christus, die naar alle zijden licht uitstralen, maar in den grond zijn alle
woorden meer dan leege vormen en beelden, zij dragen zin en wezen mede, zij zijn
‘substantieel’. Daarom doet hun uitspraak ook kracht: het woord is, tot zegen of tot
schade, tooverwoord.
Hier noem ik nu de schaduwzijde der christelijke theosophie: zij heeft het magische
niet uitgezuiverd. Het woord tooverwoord; de materie bezield, niet slechts met hare
bekende eigenschappen maar ook met geheime krachten werkende. De alchymie
was niet louter dwaasheid: indien er ééne wereldstof is waarin alle elementen deelen,
dan verschilt de grove materie alleen in onwezenlijke eigenschappen van het
kostbaarste metaal, en moeten er middelen zijn om de eerste in goud te veranderen.
Indien in het wereldelement de levenskracht is aller wezens, waarom zou men de
vrucht van den ‘boom des levens’ of den toegang tot het ‘water der jeugd’ niet vinden,
waarom niet in de

1) M. M a t t e r , Saint-Martin le philosophe inconnu (1862) p. 390 uit een brief.
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laboratoria het levenselixir bereiden of den homunculus voortbrengen? Zoo ontmoeten
volksgeloof en wijsgeerig uitgesponnen tooverpraktijk elkander. De theosophie heeft
de verwantschap met de laatste niet geheel kunnen verloochenen. Niet slechts J.
B ö h m e weet veel van de kracht van tinctur te verhalen; hij hangt vrij wel hemel
en aarde op aan de 7 letters van dit woord; nog v o n B a a d e r laat dit begrip niet
los: tinctuur is bij hem levensbeginsel, ziel, ‘Potenz’, ‘Wohnstätte der Idea’.
Vraagt men hoe het mogelijk is dat mannen van hooge ontwikkeling in de 19e
eeuw nog zulke brokken van oud bijgeloof meesleuren, dan zal het antwoord ons tot
het hart van ons onderwerp brengen. Dat bijgeloof toch hangt samen met een leer
die men niet zoo gemakkelijk kwijt raakt: de leer der Aleenheid, van de identiteit
van alle wezens, den samenhang aller dingen. Daardoor toch wordt het aannemelijk
dat ook de schijnbaar verst uiteenliggende dingen in wezenlijk verband staan en op
elkander werken. Deze leer der Aleenheid nu kan in meer dan éénen zin opgevat
worden. Zij is pantheïstisch, de christen-theosoof acht haar met geloof aan den
levenden God en diens openbaring zeer wel bestaanbaar. In Indië leidt deze
overtuiging tot een leven zoo sterk mogelijk van de wereld afgewend: alle afzonderlijk
bestaan is een bedrog, een ellende, een dwaasheid, men moet het opgeven, niet slechts
wereldsch streven maar het bewustzijn zelf dooden en in het algemeene leven
wegzinken. De christen-theosoof ontwikkelt deze denkbeelden en gevoelens in andere
richting: wereld en leven zijn niet leeg, maar vol van goddelijk wezen; ja wel moet
men aan het lagere, het eigene afsterven, maar om het hoogste als eigen bezit te
erlangen.
Hierin liggen voor de beschrijving der christelijke waarheid twee gevolgen van
groot belang. Vooreerst, waar ik reeds terloops op wees: het bestrijden van een
eenzijdige geestelijke opvatting. Dat de mensch, te voren in de materie bevangen,
nu ontwaakt tot geestelijk leven, dien geest als de ware, de eenige realiteit opvat, aan
de ‘natuur’ den rug wendt, zichzelf ‘pur esprit’ waant: dit is niet slechts natuur-
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lijk, het is een trap van ontwikkeling die steeds noodig zal blijven. Wie hooger stijgt
erkent evenwel, dat hij ‘stof’, ‘natuur’ niet als louter uit den booze mag aanmerken
en van Gods werk uitsluiten. Elk leven moet zijn stoffelijk organisme hebben, en al
is deze grove materie ons vaak aanstoot en hindernis, zij kan door den geest niet
slechts ten onder gehouden maar ook vernieuwd worden; daarin kan een fijnere,
hoogere stof tot groei komen. ‘Alle vleesch is niet hetzelfde vleesch...Daar zijn
hemelsche lichamen en daar zijn aardsche lichamen’1). Niet alleen voor den mensch
bereidt zich een zoo heerlijke toekomst voor, ‘het gansche schepsel zucht en is als
in barensnood’2); in ‘den nieuwen hemel en de nieuwe aarde’ zal stoffelijk licht het
element zijn waarin alles in frissche heerlijkheid schittert. Want ‘Leiblichkeit ist das
Ende der Werke Gottes, wie aus der Stadt Gottes Offenb. 20 klar erhellet’3).
In zijn wandel met God gaat de christen de voltooiing van zijn eigen wezen tegen,
die bestaat in het herstel der verbroken eenheid van stof en geest. Dit is de tweede
gedachte door de theosophie als een wig in de dogmatiek gedreven: het geestelijke
moet natuurlijk worden. De joodsche vroomheid en ook de christelijke is
supranaturalistisch; zij maakt scheiding, erkent de kloof in wereld en leven; elk geloof
aan een heiligen God, de prediking van plicht stelt zulk een kloof en is ten slotte
supranaturalistisch. Welnu, ook de theosoof die christen is laat dit voorloopig gelden,
als het lagere standpunt waarop wij nog staan. Maar hij voegt er met nadruk bij dat
dit toch het eigenlijke, ware niet is. Geen dualisme meer: God en wereld, geest en
natuur, openbaring en rede scheide men niet. De wereld is één en ons leven zij één.
Wat is onze godsvrucht zoo niet éénheid met God?

1) I Kor. XV, 39, 40.
2) Rom. VIII, 22.
3) T.C. O e t i n g e r Biblisches Wörterbuch (1849) onder Leib. De geheele leer waarop ik hier
zinspeel is opzettelijk ontwikkeld door J u l i u s H a m b e r g e r , Physica sacra oder der
Begriff der himmlischen Leiblichkeit und die aus ihm sich ergebenden Aufschlüsse über die
Geheimnisse des Christenthums (1869).
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Dit zij dan ook het beginsel waarvan de moraal uitgaat. Hier hebben de
christen-theosofen voortreffelijk gearbeid. Wie christelijke ethiek beoefent heeft
waarlijk wel reden tot klagen dat zij voor diepe inzichten in het christelijk leven vaak
zoo oppervlakkige geeft. Hij mag dus hun dankbaar zijn die wat hooger gedachten
in deze studiën indragen. De vraag waarvan elke wetenschappelijke behandeling van
het zedelijk leven behoort uit te gaan is deze, of de mensch den maatstaf voor zijn
zedelijkheid aan de wereld ontleent dan wel aan zichzelf. Deze vraag nu is niet
opgelost door eenvoudig te stellen dat de wereldwet ook die is van ons eigen wezen:
want het moet ons helder zijn waaraan wij het recht ontleenen deze eenheid te stellen.
Welnu: de christen-theosofen gaan uit van de waarheid dat de mensch ‘het beeld
Gods’ is: dit is zijn wezen, daarin ligt zijn bestemming; uitvoerig lichten zij den
paradijstoestand en het verband tusschen Adam en Christus toe1). De wenken der
heilige schrift doen ons 's menschen oorspronkelijken staat verstaan, zijn verhouding
tot alle kreaturen, de wegen die vóór hem liggen: naar boven en naar beneden. Geeft
dit soms aanleiding tot allerlei wansmakelijke droomerijen over Eden, over mensch
en dier, man en vrouw, en zijn over 't geheel de geestelijke dingen hier weer kras
materieel voorgesteld: het valt niet te loochenen dat de gezichteinder ook hier veel
wijder is dan in de kerkelijke leer of de methodistische beschouwing. Vooral de
trappen waarin God zijn leven mededeelt en de graden van het geestelijk leven zijn
vaak treffend ontwikkeld. Vo n B a a d e r onderscheidt bij alle leven drie trappen:
‘Durchwohnung, Beiwohnung, Inwohnung Gottes in der Creatur’; A n g e l u s
S i l e s i u s beschrijft de verhouding Gods tot verschillende menschen in de bekende
regels:

1) Ik denk hier aan een lijvig geschrift dat voor een 30 jaren te onzent in veler handen was,
nooit voltooid, gedeeltelijk ook in hollandsche bewerking verschenen: P h . F. K e e r l , Der
Mensch das Ebenbild Gottes; sein Verhältniss zu Christo und zur Welt. Ein urgeschichtlicher
Versuch I en III 1861, 1866. Ook op P h . T h . C u l m a n n , die christliche Ethik 3e Aufl.
(1889) slaat het een en ander van het in den tekst gezegde.
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‘Gott is dem Knechte Herr,
Ist Vater seinem Kind
Und Bräutigam, wo Er
Sein Braut, Sophia, find't’;

en C u l m a n n geeft als de drie trappen van het geestelijk leven: ‘de trekking des
vaders tot den zoon’1), ‘het assimileeren van den zoon’, ‘het bezit van den heiligen
geest’. Zoo tracht inderdaad de christen-theosoof niet slechts dieper door te dringen
in het christelijk leven, maar het ook scherper te belijnen dan gewoonlijk geschiedt.
Zijn beschouwing is daarbij veel te reëel om het kwaad weg te cijferen of te
verkleinen. Dezelfde C u l m a n n teekent de hellevaart even duidelijk als het opstijgen
ten hemel: de ‘Lasterstufen’ zijn: ‘das Ignoriren Gottes’, ‘die Gottesscheu’, ‘der
Gotteshass’; en hij weet dat onze natuurlijke ‘Triebe’ zoowel in de eene als in de
andere richting zich ontwikkelen.
Ik mag van de christelijke theosophie geen afscheid nemen zonder enkele kritische
opmerkingen, al ware het alleen om den schijn af te wenden dat ik slechts curiositeiten
aan de ijdele nieuwsgierigheid heb willen prijsgeven. De christelijke theosophie
voldoet bij uitstek aan de behoefte dat kennis ons met realiteiten in aanraking zal
brengen. Wij mogen ons niet vleien dat ons onderzoek dit gemeenlijk doet. Het geeft
ons veelal de leege vormen, de formules, de afmetingen, de bleeke schim der dingen;
het leven ontsnapt. ‘Ins inn're der Natur dringt kein geschaffner Geist:’ wij hebben
het te over gehoord, G ö t h e heeft er naar behooren den spot mee gedreven. Doch
nu zal de christelijke theosophie ons de wereld in haar levende volheid, haar eenheid
en heerlijkheid doen kennen: het is eer te verwonderen dat zij zoo weinigen dan dat
zij sommigen bekoort.
Men meene echter niet dat alleen dofheid en traagheid van geest velen terughoudt
van haar paden. Wij zagen reeds dat zij niet weinig hinderlijke uitwassen vertoont,
die dadelijk van verdere kennismaking afschrikken. Maar zelfs afgezien daarvan zijn
er tegen haar gewichtige bezwaren. De

1) Zie Joh. VI, 44.
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christen theosoof ontrolt voor ons een grootsch schouwspel, hij ontvouwt ons een
stelsel van alomvattend weten. Zullen wij beweren dat dit in de gemeenschap met
God onmogelijk is? Laat ons alleen zeggen dat het in onzen toestand voorbarig is.
‘Wij kennen ten deele1)’, en zijn alsnog medearbeiders Gods, geen medeweters. Wij
staan op onzen post en strijden op onze plaats: het plan van den veldtocht is ons niet
geopenbaard. Dit te vergeten kan leiden tot hoogmoedigen waan, waarin wij de
zedelijke inspanning achterstellen bij het zelfbehagelijk uitspinnen van allerlei
uitheemsche gedachten.
Trouwens dienen wij te onderscheiden tusschen hen die hun leven op
theosophischen grondslag bouwen, en hen die van haar alleen het uitzicht in de
toekomst vragen. Ontkomen de eersten niet aan het verwijt van zich te stellen op een
bodem waarop zij nog geen recht hebben; de tweeden, trouw in hun aardsche roeping,
en niet als op lagere wijsheid neerziende op wat hervormers en vromen geleerd en
beleefd hebben, nemen gaarne aan wanneer hun nu en dan een gevoel en een inzicht
gegund wordt in wat zich voor den christen later in heerlijkheid zal ontplooien.
Zoo blijkt dat er in de christelijke theosophie inderdaad schatten verborgen zijn.
Zij doet zien dat hetgeen de christen belijdt niet iets afzonderlijks is maar van de
meest algemeene strekking, dat Gods openbaring, waarvan Christus het middelpunt
is alle werelden en tijden omspant. Doet zij daarmede niet aan het historische,
feitelijke dier openbaring te kort? Wij hebben de vraag reeds gesteld. Inderdaad
schijnt een leer die al het bijzondere algemeen, al het tijdelijke eeuwig maakt, kwalijk
te rijmen met het erkennen dat het werk Gods ergens in den tijd, in een persoon in
bijzonderen zin voltooid, en dat de openbaring in den bijbel bijzonder vervat is. Moet
dan de theosophische gedachte niet van haar verband met het historische christendom
losgemaakt worden? Men meent dat dit gewenscht is. Maar dan verliest de theosophie
niet slechts haar bepaaldheid: grootendeels gaat haar inhoud te loor en het blijkt dat
zij, zoodra zij

1) I Kor. XIII, 9.
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zich van het christendom losser maakt, haar diepte en haar hoogte missen moet.
De opmerking leidt ons van zelf op het terrein der moderne theosophie.

III.
Wie had het gedacht? De 19e eeuw, zoo prat op haar verlichting, de eeuw der
wetenschap, zou eindigen met een opleven van allerlei, ook de meest vreemdsoortige
vormen van godsdienst. Evenals in de dagen der Renaissance geheime wetenschap
met studie en scepticisme samen ging, soms in dezelfde personen,1) zoo stond het
geschreven dat in het laatste kwart der 19e eeuw onder de overbeschaafde naties van
Europa nieuwe en oude religie welig zou opschieten. In de lagere kringen der
samenleving tiert het bijgeloof, trots alle uitbreiding van schoolonderwijs; onder de
hoogere is mystische stemming in de mode. Het zijn niet alleen boeken en ideeën
waarin dit een en ander leeft, allerwege verzamelen zich kringen en sticht men kerken.
Parijs krioelt van ‘petites religions’ met zonderlinge ceremonies, daar ontmoet men
dienaars van het licht en dienaars van Satan, Luciferisten, nieuwe Esseners, vereerders
van Isis en Buddhisten van verschillende soort.2)
Den modernen theosofen zal deze aanhef niet veel goeds spellen. Zij komen er
heftig tegen op in éénen adem genoemd te worden met allerlei slag van volk. Zij zijn
geen ‘bijgeloovigen,’ zij vertegenwoordigen juist in haar hoogsten vorm de eenheid
van religie en wetenschap.
Ik wensch allerminst door een machtspreuk dit geding aanstonds uit te maken.
Uiterlijk behoort de in 't najaar 1875 te New-York gestichte theosophische vereeniging

1) Ik denk aan P i c o d e M i r a n d u l a , C o r n e l i u s A g r i p p a v o n N e t t e s h e i m ,
die zoowel over de onzekerheid der wetenschappen als over de occulte wetenschap schreef,
ook aan T h e o p h r a s t u s P a r a c e l s u s . Over enkele dier mannen kan men o.a. met
vrucht lezen in C. S i g w a r t Kleine Schriften I (2e Aufl. 1889),
2) J u l e s B o i s . Les petites religions de Paris (reeds in 2e ed), en Le satanisme et la magie.
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zeker tot de ‘petites religions’, want al breidt zij zich vrijwel over de gansche wereld
uit, zij heeft met haar ijverige propaganda pas een 10.000 leden weten te winnen.
Ten slotte beslist echter alleen de innerlijke kracht harer levensbeginselen. Deze
moeten wij dus in oogenschouw nemen.
De moderne theosophie zet volstrekt niet de traditie der christelijke voort. Ik zoek
zelfs te vergeefs in hare geschriften naar sporen van bekendheid met de groote
gedachten die ik straks trachtte te ontleden. Ja, J a c o b B ö h m e wordt ter loops
vermeld, enkele groote namen, b.v. van H a m a n n blijken niet onbekend: de inhoud
der christelijke bespiegelingen zijn evenwel aan deze nieuweren geheel vreemd. Van
een delven in de mijnen der christelijke openbaring, een doorgronden van Gods
wereldplan, een zich verdiepen in den rijkdom van Christus is hier geen sprake.
Zoowel het historisch aanknoopingspunt als de inhoud zijn geheel andere. Van het
christendom wordt soms met zekere achting gesproken1), Jezus onder de ‘ingewijden’
gerekend: dat christendom is toch niet meer dan een der gebrekkige vormen van den
godsdienst; enkele woordvoerders, zooals mevrouw A n n i e B e s a n t , zijn er zelfs
fel op gebeten.
Den historischen grondslag en de stof voor de theosophische beschouwing levert
niet één religie maar het geheel van het godsdienstig leven der menschheid. De
moeder, tevens de heilige, der theosophische vereeniging had in geheimzinnige
omzwervingen door de geheele wereld, uit den omgang met priesters en wijzen,
ingewijden, de geheime kennis geput die de grondslag is van alle religie. Zoo liet in
de heidensche renaissance te Rome onder de dynastie der S e v e r u s s e n ,
P h i l o s t r a t u s zijn heilige, A p o l l o n i u s van Tyana, van overal de diepere
wijsheid opgaren; de twee heilige landen waren evenwel Egypte en Indië, vooral het
laatste, waar A p o l l o n i u s op den berg der

1) B.v. in no. 10 der duitsche blaadjes onder den titel Theosophische Strahlen uitgegeven:
A n n a Vo g e l , Kampf der Wahrheit mit der Lüge. Eine Allegorie.
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Brahmanen het hoogste leerde kennen wat menschelijke vroomheid en inzicht bereiken
kunnen. Niet anders mevrouw B l a v a t s k y . In Egypte is nog slechts de Islam te
vinden; maar dat de oude wijsheid der Egyptenaren haar imponeerde blijkt wel uit
den eerbied waarmede zij over Isis pleegt te spreken. Het heilige land bij
uitnemendheid is echter Hindostan.
In dat Indië vloeien de bronnen van ouden godsdienst en geheime wijsheid.
Aanvankelijk scheen het als zou de nieuwe theosophie zich het nauwst bij het
Buddhisme aansluiten1). Wij zullen nog nader zien dat zij er vrij wat aan ontleend
heeft. Zij blijft het ook prijzen; maar eensdeels is het oorspronkelijk Buddhisme te
nuchter, anderdeels het hedendaagsche te zeer gezonken om aan de behoeften te
voldoen. Daarvoor wendt men zich dan tot de oudere traditie, die aan het Buddhisme
voorafgaat en die onder de Brahmanen in het tegenwoordig Hindostan niet is
uitgestorven. Niet de buddhistische landen: Ceilon, Tibet, maar Indië zelf, het land
aan den Ganges met het heilige Benares, wordt de bakermat van het nieuwe, gelijk
het die is geweest van het overoude geloof.
Deze indische wijsheid heeft veel wat haar voor nieuweren aannemelijk maakt.
Zij is geheel levensleer en legt geen dogma's op met de wetenschap in strijd. Heeft
men niet reeds den lof van het Buddhisme gezongen als van den eenigen godsdienst
waarmede ook de positivist vrede kan hebben? Welnu, de moderne theosoof is een
modern mensch, hij staat op den bodem der nieuwere beschaving, wat de wetenschap
heeft gesloopt wil hij niet opbouwen, aan de denkgewoonten van zijn tijd kan hij
zich niet onttrekken. Daarom staan vedische, brahmaansche, buddhistische leeringen
hem zooveel nader dan christelijke westersche. ‘La consolation puisée là au moins
n'est pas destructive par le raisonnement comme celle des religions révélées’. Ziedaar
wat deugd zal doen: ‘un ciel sans

1) Zoo schreef A.P. S i n n e t Esoteric Buddhism, en kolonel H.S. O l c o t t dien wijd
verspreiden buddhistischen catechismus die door den singaleeschen opperpriester werd
goedgekeurd,
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Dieu personnel, une immortalité sans âme précise, une purification sans prière’1), en
toch meer dan een voorbijgaande aandoening, integendeel een religie die tegelijk is
een wetenschappelijke conceptie van de wereld.
De theosofen zouden er tegen opkomen zoo men hun leer voorstelde als uit
dergelijke overwegingen kunstig saamgeknutseld: zij is de vrucht van een hooger
onderwijs, een inwijding. Er leven nog in Indië wijzen, groote zielen (Mahâtmâs),
wier omgang mevrouw B l a v a t s k y heeft genoten, die later en voortdurend haar
en de andere stichters en leiders der theosophische vereeniging bezielen en verlichten.
Want deze buitengewone geesten, ten slotte geen bovennatuurlijke wezens, maar
menschen uitmuntende door alle krachten en vermogens die hoogere kennis en
heiligheid verleenen, kunnen zich ook op een afstand en buiten het lichaam openbaren:
geen stoffelijke grenzen verhinderen hen hun gedachten en gevoelens in verwante
zielen over te storten. Men heeft aan het bestaan dier ‘meesters’, die slechts weinigen
gezien hebben, getwijfeld; de theosofen zelfs betreuren dat buiten den kring der
ingewijden dit tot een strijdpunt is geworden; maar het zou toch al te dwaas zijn,
zeggen zij, te meenen dat al die verheven denkbeelden bij mevrouw B l a v a t s k y
zelve of hare medegenooten zouden zijn opgekomen, dat haar brein het Mahâtmâland
zou wezen. Zoo blijven zij zich als leerlingen dier groote meesters gevoelen.
Ik noemde reeds de namen van twee vrouwen die op de nieuwere theosophie haar
stempel hebben gezet. Over mevrouw B l a v a t s k y (1831-1891) zal ik kort zijn.
Zoowel haar karakter als haar lotgevallen zijn in geheimzinnig waas gehuld. Uit
duitsche ouders in het land der Kozakken geboren, op 17 jaren gehuwd met een
ouden generaal die

1) Zoo P. L o t i in Revue des 2 mondes 1 et 15 fevr. 1903; de belangrijke artikels zijn later in
een boek uitgegeven onder den titel: l'Inde sans les Anglais. Dat het gezegde niet is de
opgesmukte indruk van een letterkundige blijkt wel uit H.P. B l a v a t s k y The key to
theosophy (3th ed 1893) p. 42; alleen tegen L o t i 's uitdrukking: ‘sans âme précise’ zou de
theosoof bezwaar kunnen maken.
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haar grootvader had kunnen zijn en wien zij spoedig ontliep, heeft zij jaren lang
rondgezworven overal in de meest afgelegen deelen der wereld; en als zij weer
opduikt is zij de zieneres, geheime wijsheid deelachtig, die zij in haar beide
hoofdwerken zal neerleggen1), en waarvoor zij de theosophische vereeniging als
orgaan zal stichten. Deze ongewone vrouw schijnt men naar geen gangbaren maatstaf
te kunnen beoordeelen. Ook haar verdedigers hebben haar niet schoon kunnen
wasschen van bedrog haar te laste gelegd; toch is zij stellig meer dan een
avonturierster. Althans de vereering die zij ook aan hoogstaande menschen heeft
weten in te boezemen is groot. Een geheimzinnige natuur, waarin de wenderbaarste
vereeniging van eigenschappen alle begrip tart: met ontembaren hartstocht en taaie
volharding, de onmiddellijkheid van het onbewust leven parende aan berekening;
bovenal sterk begaafd met die krachten die wij niet begrijpen en daarom
bovennatuurlijk, magnetisch of hoe ook noemen, waardoor zij zelf ervaringen maakte
en bij anderen verschijningen te weeg bracht wier verhaal ons geloof op zwaren proef
stelt. Men zag haar plotseling in andere gedaante; zij wist visioenen voor de zinnen
te tooveren; iemand die zelf een lok van haar zijdeachtig, roodbruin haar afsneed,
had eenige borstelige, zwarte haren in handen van den indischen wijze die zich in
haar incarneerde. Haar meesterschap over de menschen berustte half op zulke
tooverkunstjes, grootendeels op den vasten en diepen greep dien zij wist te doen
gevoelen; zij kon de menschen geheel beroeren, beheerschen, en toch ook weer een
bovenmenschelijken vrede in het gemoed doen indalen. Zoo hebben haar getrouwen
haar gekend; zij zal een zeer raadselachtige figuur in de godsdienst-

1) Isis unveiled 2 vol. en The secret doctrine 2 vol; werken die, niettegenstaande hun omvang,
in duizende exemplaren verspreid zijn. Naast deze twee is van grootere werken over
theosophie vooral te noemen A n n i e B e s a n t Ancient wisdom, ook in 't hollandsche
vertaald door mej. A d a W a l l e r (2e druk 1902). Meer nog dan door deze boeken werkt
de theosophie door kleinere geschriften en tractaten, waarvan verscheidene beneden zullen
genoemd worden.
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geschiedenis blijven; indien niet haar geheele menschelijke gestalte allengs zal
vergeten worden en zij alleen leven in die initialen H.P.B. waaronder de theosofen
haar als een heilige eeren.
Veel nader staat ons de reine en edele persoonlijkheid van A n n i e B e s a n t , die
in haar treffende autobiographie1) ons verhaalt hoe zij door stormen en onweders
heen den vrede heeft gevonden. Er is in haar leven, zoo afwisselend en herhaaldelijk
afgebroken, toch een doorgaande lijn, een eenheid van richting en karakter, ook onder
de sterke tegenstellingen die wij bij haar opmerken. Zij is een Iersche in Engeland
opgevoed en levende, vol van fantazie en ernst, uiterlijk aanvankelijk schuw en koel,
van binnen een vulkaan. Haar gemoed was van der jeugd overgodsdienstig, van het
hout waaruit dweepers en martelaars gemaakt werden, met een gevoel van toekomstig
apostelschap. In halve of valsche toestanden kan zij niet leven; zij verbreekt ze. Wat
het haar koste: de innigste banden, vrienden, haar goeden naam, haar veiligheid: zij
volgt de roepstem der waarheid, ja, zelfs, hoe diep haar leed moge zijn, zij zou geen
vrede hebben met overtuigingen die haar niets hadden gekost. Telkens moet zij die
overtuigingen wijzigen door de overmacht der feiten, van het logische denken, vooral
door een hartstochtelijk gevoel, een ‘imperious intuition’ gedwongen. Wat haar moge
begeven niet haar trotsche reinheid, haar minachting ‘to purchase peace with a lie’,
de getuigenis die zij zich zelf mocht geven: ‘she tried to follow truth’.
Wie haar zoo echte autobiographie leest, kan zich eenig denkbeeld vormen van
het wegsleepende harer welsprekendheid. Bij haar levensomstandigheden wil ik niet
stil staan, wel bij de voornaamste fazen van haar denken en voelen.
Als jong meisje was zij, wij vernamen het reeds, ‘over godsdienstig’, doorvoed
van M i l t o n , Jezus met hartstochtelijke liefde aanhangende. Zonder liefde trouwde
zij zeer

1) A n n i e B e s a n t . An autobiography. 1893.
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jong met een predikant, meenende als vrouw van een geestelijke en heerlijken
werkkring te vinden. Nu begon haar lijdensgeschiedenis. De pastorie bleek ook voor
haar niet de geschiktste plaats om christin te worden of te blijven. Haar man was niet
slecht, geen huichelaar, maar een fatsoenlijk egoïst. Tegen huiselijken onvrede,
beproeving en ziekte bleek het geloof van A n n i e niet bestand. Het troostte haar
persoonlijk niet, wat zij er van zag in de kerkelijke omgeving boezemde haar geen
eerbied in. Zij keerde zich met afkeer van het christendom af en ging alleen in de
duisternis, niet omdat het geloof voor haar te goed, maar omdat het niet goed genoeg
was ‘too meagre, too commonplace, too little exacting, too bound up with earthly
interests, too calculating in its accomodations to social conventionalities’. Zij zal
zoo blijven denken, en aan het christendom blijven toeroepen: gij zult uw invloed
steeds meer verliezen zoo lang gij te kort schiet in ‘a loftier ethic and a grander
philosophy’ dan uw tegenstanders.
Deze breuk met het christelijk geloof is niet alleen voor het leven van mevrouw
B e s a n t van beteekenis, zij is zoo karakteristiek voor de nieuwere theosophie in
het algemeen, dat wij dit bijzondere geval nog wat nader willen beschouwen. Ik zou
noch aan haar omgeving noch aan haar zelf uitsluitend de schuld willen geven van
deze breuk. Het is zeker dat de alledaagschheid en zedelijke middelmatigheid veler
christenen een grooten aanstoot geven aan edeler naturen, die er dan licht toe komen
te verklaren: van zulk een geloof moet ik niets hebben. Doch dit was bij A n n i e
B e s a n t meer de aanleiding dan de oorzaak. Zij vergist zich waarschijnlijk wanneer
zij meent dat een eenigszins liefderijker behandeling haar in het gewone gareel zou
hebben gehouden. Zij is billijk genoeg te erkennen dat haar echtgenoot niet alle
schuld draagt en zij voor hem geen gemakkelijke vrouw is geweest. Sommige
mystieke naturen zijn van het huwelijk afkeerig; zij mogen dan Mme d e l a M o t t e
G u y o n of A n n i e B e s a n t heeten. Bij Dina Morris gaat de evangeliste-
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in de liefhebbende huisvrouw onder; een vrouwelijke apostel voegt zich in de gewone
ordeningen niet.
Dit zou evenwel nog haar opgeven van het christelijk geloof, waarvoor zij toch
meer dan oppervlakkig gevoel had gehad, niet verklaren. Zij deelt zelve mede dat
ook een stem met echter klank dan die van haar man haar te vergeefs bij haar geloof
trachtte te houden. Doch zij vond er geen troost en kracht meer in. Het had haar
bedrogen. En zij gaf het op, nog eer zij iets had gevonden dat de ledige plaats in haar
geest kon aanvullen. Zij gaf het op, omdat het geen waarheid meer bij haar was.
Ware zij katholiek geweest, de kerk had aan haar opoffering een terrein kunnen
aanwijzen, ‘would have sent me (zegt zij p. 24) on some mission of danger and
sacrifice and utilised me as a martyr’: het evangelische protestantisme was haar te
flets, te half. Zij eischte er van wat het niet geeft, maar ook niet belooft: onmiddellijke
bevrediging en vervulling; en haar ongeduld deed haar wanhopen aan de eeuwige
kracht en de volmaaktheid die het predikt. Zoo ging zij uit, alleen, in de duisternis.
Theoretische bezwaren kwamen achteraan: stuk voor stuk zal zij afbreken wat
christendom, ja godsdienst leert, tot het bestaan van God toe: de grond voor dit
onverbiddelijk ontleden van het verstand is gelegd doordat haar gemoed zijn houvast
heeft losgelaten en haar radicale natuur haar dwingt elken weg dien zij betreedt tot
het einde toe af te leggen.
Die weg leidde haar voor jaren diep in het atheïsme, de ‘free-thought’, door haar
met al haar geestkracht, toewijding, talent in woord, geschrift, organiseerende
werkzaamheid voorgestaan. Zij vond daarbij in B r a d l a u g h een leidsman en vriend,
voor wiens miskende rechten zij streed, die haar aanvankelijk den weg wees in studie
en praktijk, die op den duur haar voortvarender natuur niet kon intoomen, maar bleef
bewonderen. Het had echter voor A n n i e B e s a n t groote beteekenis dat zij haar
nieuwe overtuigingen belichaamd zag in een edel man, tegen wien zij eerst opzag,
dien zij steeds bleef eeren. Zij had zijn beeld voor oogen wanneer zij luide
verkondigde dat de
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materialist, de godloochenaar, hoezeer ook veracht, hooger standaard van leven,
reiner zin, waarachtiger menschenliefde had dan de christen. Al wat zij der
menschheid noodig achtte stond A n n i e met dweepende doorzettingskracht voor:
het nieuw-malthusianisme dat de ellende der overbevolking zou doen ophouden,
straks het socialisme dat haar zelfs van B r a d l a u g h verwijderde. Zoo leidde zij
een leven van onvermoeide krachtsinspanning: een apostelschap waaraan noch de
uitwendige vervolgingen noch de geestelijke striemen en wonden ontbraken.
Het is eigenaardig deze warme, ja gloeiende natuur jaren te zien leven in de kille
atmosfeer van vrijdenkerij en materialisme, zelfs zonder dat haar levensverhaal toont
dat zij die als zoodanig zou hebben gevoeld. Laat ons dus ons niet verdiepen in
uiteenzettingen, dat zij noodwendig tot iets anders moest komen. Het is een feit dat
zij tot de theosophie bekeerd is en daarin rust heeft gevonden: niet de beschouwende
rust van den kluizenaar evenwel, want voor als na is zij vurige apostel gebleven.
Hebben wij ten volle recht haar overgang tot de theosophie een bekeering te
noemen? Heeft zij daarbij haar geheele verleden verzaakt? Stellig waren er inzichten
die zij prijs gaf: de nieuw-malthusiaansche leer, ook het materialisme, maakten plaats
voor een meer geestelijke opvatting van den mensch. Ook de stemming kenterde: de
westersche verlichtingswaan, de strijdlust weken voor dien vrede waartoe de
oostersche wijsheid de poorten opent.
In weerwil van dit alles is bij A n n i e het breken met haar verleden als vrijdenkster
heel wat anders geweest dan haar afscheid van het christelijk geloof. Niet slechts
erkent zij, evenals P a u l u s , een hoogere continuïteit in haar leven, dat zij geheel
ziet in het licht der theosophie waartoe zij werd voorbereid; maar van haar
overtuigingen en werk gedurende de jaren die zij naast B r a d l a u g h arbeidde wendt
zij zich allerminst met tegenzin of berouw af. Ook B l a v a t s k y had sympathie voor
haar kruistocht tegen het bijgeloof en steunde gaarne elke humanitaire poging. Het
materialisme moge dan te kort schieten en
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het zieleleven geenszins tot zijn recht doen komen; het socialisme alleen de
economische zijde der samenleving verklaren, geen bezieling, geen diepere motieven
schenken en dus falen in het stichten der algemeene broederschap: zij banen toch
den weg tot de theosophie. Deze brengt nieuwen vrede, een nieuw inzicht, zij is de
veilige haven voor de verstormde wereldlingen: zij acht vrijdenkerij oppervlakkig
en half, de ontkenning van het christendom aanvaardt zij ten volle.
Zoo maakt ook de theosophie aanspraak op zuiver wetenschappelijk karakter.
Geen openbaringen die met de rede strijden; geen wonderen die de ervaring wraakt.
Het supranaturalisme blijft als verouderd bijgeloof verworpen; het leeft alleen van
der menschen onkunde1). Er is slechts ééne natuur: het Al in zijn openbaringen. Het
wetenschappelijk materialisme geeft er een verminkte voorstelling van. De theosophie
is de volle wetenschap, haar z.g. droomerijen doen de zuivere werkelijkheid nu reeds
kennen, plaatsen op een standpunt dat de officieele wetenschap eerst over een poos
zal hebben bereikt. Zij bestrijdt alle vooroordeelen die der ware kennis in den weg
staan, zet de grenzen uit, ontgint onontdekte terreinen. Maar die terreinen liggen niet
in een andere sfeer; de wereld en de mensch opgevat zoo vol en diep als de wetenschap
alsnog niet vermag: ziedaar wat ook voor haar het Al omvat. Met een God zal zij het
kind dezer eeuw niet lastig vallen, een gebed niet van hem eischen.
Wat zullen wij hiertoe zeggen? Allereerst, dat tal van de beweringen der moderne
theosofen er meer uitzien naar vernieuwen van versleten dwalingen dan naar
vooruitgrijpen van toekomstige kennis. De afleidingen en verklaringen van woorden
en namen, waarvan B l a v a t s k y 's Isis unveiled krioelt, worden door taalgeleerden
als vermakelijke dwaasheden aangehaald. De meening dat de oude theosophie of
‘godswijsheid’ ten grondslag ligt aan alle godsdiensten, in mythen ingekleed, door
ingewijden bewaard, gelijkt, als

1) A n n i e B e s a n t , Reincarnation (Theosophical Manuals II) p. 35.
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de eene waterdroppel op de andere, op de theorie der symbolische school van
C r e u z e r , F.C. B a u r in zijn eerste periode, fantastischer gedachtenis. Indien de
theosophie op de hoogte der wetenschap, ja haar vooruit wil zijn, dan mag zij niet
komen aandragen met stellingen wier onhoudbaarheid buiten kijf is.
Min of meer hetzelfde geldt van de meest kenmerkende beschouwingen der
hedendaagsche theosophie. Geen leer treedt daarin meer op den voorgrond dan die
van Karma, de wet van zedelijke oorzakelijkheid. Met belangrijke wijziging heeft
zij dit begrip uit het Buddhisme overgenomen. Om de voorstelling welke de buddhist
oorspronkelijk met dit woord verbindt te verstaan moeten wij ons ontdoen van diep
gewortelde geestelijke gewoonten, geheel afzien van het begrip persoon. De buddhist
vindt in den mensch geen blijvend beginsel, deze is slechts een bundel van
eigenschappen en toestanden (skandha's) die bij den dood uiteengaan, dan blijft er
niets over dan de vrucht, het resultaat der handelingen, en dit veroorzaakt weder
nieuwe geboorten. Dit nu heet karma. Er is geen schijn van persoonlijkheid in. Een
keten van oorzakelijkheid verbindt verschillende levens met elkander, het is echter
niet eenzelfde wezen dat blijft voortleven; geen zielsverhuizing, want er is geen ziel.
In de praktijk moge ook de buddhist dit denkbeeld niet zuiver houden, en van vorige
bestaansvormen b.v. van den Buddha zelf spreken: eigenlijk is karma niet anders
dan de naakte, onpersoonlijke, onwezenlijke oorzakelijkheid, die men moet trachten
te doen ophouden, daar het bestaan slechts ellende is. Geen karma na te laten is
verreweg het beste.
Bij de theosofen heeft karma een wezenlijke, metaphysische beteekenis gekregen:
de zedelijke wereldorde, de algemeene wet. Dit absolute moge in zijn wezen
onkenbaar zijn, gelijk de theosoof met den modernen agnosticus zegt, in zijn
werkingen is het openbaar1). Deze wet verbindt de wezens, in de opvolging hunner
reïncarnaties aan elkaar, en

1) H.P. B l a v a t s k y The key to theosophy p. 136.
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bepaalt ieders toekomstig lot. De onverbrekelijke samenhang van oorzaak en gevolg
geldt niet minder in de geestelijke wereld dan in de stoffelijke. Alle goed en alle
kwaad werkt voort; niet slechts de daad, ook het woord schiet vleugelen aan en de
gedachte oefent een macht die wij niet meer kunnen keeren. Gelijk een steen in het
water zoo werkt de mensch op zijn omgeving, op de maatschappij, op het nageslacht
in altijd wijdere kringen. Zoo is er een karma niet alleen van individuen, maar van
geslachten, kringen, standen, volken, tijden. Deze leer heeft dus een wijde historische
en sociale strekking; zij lost de vraag van gerechtigheid in het wereldbestuur op.
Tevens wijst zij den weg des heils. Karma verbeteren, door zedelijk handelen en
vooral door zelfverloochening oorzaken van het goede nalaten: ziedaar de taak.
Nirvâna, indien het woord gebruikt wordt, is dus niet meer negatief, ook niet louter
persoonlijk te verstaan: het duidt aan die volheid van kennis, van zalige visie, van
vrede die het verstand te boven gaat, welke de vernieuwde menschheid zal bezitten.
Deze karma-leer kan men kwalijk rijmen met het christelijk geloof aan Gods
gerechtigheid: de theosoof zelf wil zijn machine niet laten loopen langs theologische
rails1). Veel meer buigt hij zijn leer naar de behoeften van onze agnostische en sociale
tijden. Karma onkenbaar; karma verklaring der maatschappelijke ellenden, ook der
misdaden, tevens den weg wijzend tot herstel. Geen andere maatstaf voor goed en
kwaad dan de gevolgen, en deze vooral in de samenleving nagegaan: hier zijn wij
bij het sociaaleudaemonisme, de mode-moraal van den dag, aangeland.
Ongetwijfeld ligt er in deze karma-leer iets groots: de mensch werkmeester van
zijn eigen wel en wee, en ook voor de toekomst van de wereld mede verantwoordelijk;
de wijde gevolgen van alle goed en kwaad door hem verricht of gedacht.
Wij kunnen ons evenwel niet ontveinzen hoeveel tegenstrijdigs en onduidelijks
de denkbeelden der theosofen bevatten. Zullen zij er in slagen het besef van
verantwoorde-

1) Key p. 140.
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lijkheid levendig te houden, zonder geloof aan God en een absolute zedewet? En hoe
is het mogelijk dat wij door onzen wil, ons pogen ingrijpen in de keten van oorzaak
en gevolg? Elke zedelijke daad moet uitwerken, elke toestand is de uitkomst van een
reeks van oorzaken in de solidair verbonden menschheid. Daarom kan men den
misdadiger zijn bedrijf niet verwijten, en ook de ellende niet direct keeren: geen van
beide zijn toevallig. Het pogen der socialisten om op slag en uiterlijk de toestanden
te hervormen moge dus nobel zijn, het is ijdel; daarenboven blijven de edelste
socialisten, zooals de schrijvers van Looking backward en van de News from nowhere
op den prikkel van het eigenbelang rekenen1). Het eenige wat verlossing brengen kan
en de menschheid vernieuwen is dus die deugd die de zelfzucht te boven is, die in
ware zelfopoffering bestaat.
Voor wie doordenkt is dit alles volstrekt niet helder. Onafwendbaar moeten de
zedelijke oorzaken hun gevolgen voortbrengen: het kwaad moet uitwerken. Hoe zal
het nu ooit uitgewerkt hebben? Is het niet de vloek van elke slechte daad dat zij steeds
nieuw en meer kwaad voortbrengt? Hier heerscht een onverbiddelijk noodlot. Toch
wordt aan 's menschen wil de macht toegekend het te keeren. Hoe is dit mogelijk?
Zal de mensch dit kunnen, den rollenden steen stuiten, en zal hij het willen? Zal het
kwaad zich zelf oplossen? Of is de macht van het goede zooveel grooter? De ervaring
pleit daar niet voor. Toch wil de theosoof het ons doen gelooven. Zelfs de groote
som van ellende in de wereld doet hem niet twijfelen, want - hij zegt het met een
blik ter zijde naar den socialist - één uur daags van geestelijke devotie zal den
werkman meer ten goede komen dan honderd jaar van alleen stoffelijken vooruitgang.2)
Dit alles toont aan dat de nieuwere theosophie de oude leer van het Buddhisme
wel dieper maar verre van duidelijker heeft gemaakt. Als er geen Almacht is boven
ons, die

1) Key p. 157, 31.
2) Zie het groote werk van J.H. B a r r o w s The worlds's parliament of religions II p. 1521.

Onze Eeuw. Jaargang 3

434
verlost, hoe zal onze wil het vermogen? Dan begrijpen wij beter de oude, echte,
negatieve Nirvâna-leer: ieder kan voor zich de ellende van het bestaan doen ophouden,
het bewustzijn dooven, het leven stop zetten. Alle bestaan is een jammer: laat dan
de lichtjes gebluscht worden, hier een en daar een.
Bij de moderne theosofen treedt daarvoor de oude leer der zielsverhuizing, der
reïncarnatie, in de plaats. Deze gedachte is te vaak in 's menschen brein opgekomen,
in vele tijden en onder allerlei hemelstreken, om niet in sterke neigingen en ervaringen
een aanknoopingspunt te hebben. Vage herinneringen en gevoelens komen plotseling
bij ons op, of zweven op den achtergrond van ons bewustzijn. Wij meenen hetzelfde
reeds gezien en gehoord te hebben, wij verbeelden ons te herkennen; toch weten wij
dat niets in onze ontmoetingen tot nog toe aanleiding daartoe geeft. Zulke beelden
van onzen geest hebben P l a t o er toe gebracht al onze kennis voor herinnering te
houden, niet uit een vorige incarnatie maar uit een hoogere wereld vanwaar de ziel
hare herkomst heeft. De theosofen echter verbinden dit ons bestaan aan den kringloop
der incarnaties. Wel erkennen zij dat onze herinnering niet volledig is, zelfs niet
duidelijk, maar dit moet ons niet uit het veld slaan: immers ons diepere wezen, ons
ware Ik wordt herboren, en dus is er continuïteit van bewustzijn alleen in zooverre
dat ware Ik bij ons levend is. Trouwens niet slechts het genoemde pleit voor de
reincarnatie: ook de zoo grillige erfelijkheid, het verschil van persoonlijkheid in
dezelfde omgeving, de genialiteit zijn niet anders te verklaren; terwijl deze leer ook
de eenige is die vasten vorm geeft aan onze verwachtingen aangaande eigen toekomst.
A n n i e B e s a n t , die aan deze waarheid sterk gelooft, al is zij tevreden wanneer
buitenstaanden ze alleen als werkhypothese laten gelden, heeft al deze voordeelen
in den breede opgesomd, maar de bezwaren weinig afdoende weerlegd1). Het komt
mij voor dat deze ‘werkhypothese’

1) Voor dit en het volgende zie men de drie eerste Theosophical manuals van hare hand: I the
seven principles of men, II reïncarnation, III death - and after? Zie ook B l a v a t s k y the
key to theosophy over de 7 beginselen p. 62-64.
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wetenschappelijk zwak is. De theosofen stellen vast dat er een reeks van oorzaken
en gevolgen is, hier en daar wijzen zij op sporen er van; aantoonen dat, en hoe, en
waarom deze reeks bestaat: zij vermogen het niet. Uit zedelijkgodsdienstig oogpunt
schijnt de leer der reïncarnaties die een sterken stut wil geven aan het persoonlijk
leven, de zedelijke verantwoordelijkheid, de hoop der onsterfelijkheid, dit alles eer
te verzwakken. Mijn zedelijk bestaan, mijne daden zijn noodwendig bepaald door
voorgaande existenties; toch word ik verantwoordelijk gesteld voor wat ik als vrucht
van mijn bestaan nalaat. Daarbij, waar ik mij zoo weinig van mijn onmiddellijken
voorganger in de reeks der incarnaties herinner, daar heb ik moeite levendig te
beseffen dat mijn opvolger geen andere dan Ik-zelf zal wezen. Hier is een wezenlijk
onderscheid tusschen de theosophische leer der reïncarnatie en de christelijke der
opstanding. Bij de eerste zal het persoonlijke altijd weer schuil gaan achter de
toekomst van de menschheid.
Men kan evenwel niet zeggen dat de nieuwere theosofen aan de zielkunde geen
aandacht hebben geschonken. Ook hier hebben zij nieuwere wetenschap met oude
indische begrippen samengesmolten. De laatsten krijgen het leeuwendeel: namen en
denkbeelden zijn aan de Vedântaleeraars en aan de Buddhisten ontleend. De grove
onderscheiding in ziel en lichaam schijnt den theosofen zeer onbevredigend toe; zij
prijzen de christelijke zielkunde die met Paulus althans drie beginselen: geest, ziel,
lichaam erkent. Zij zelf stellen er zeven, met geringe wijzigingen als volgt opgesomd:
het lichaam van grove materie, het levensbeginsel (prâna), de dubbelganger van den
mensch of het astrale lichaam van fijnere stof, de zetel van hartstocht en begeeren
(kâma rûpa), het verstand (manas), terwijl de geest bestaat uit de twee hoogste
beginselen, waarbij aan buddhi nog meer van het persoonlijke kleeft, terwijl âtmâ
de straal is van het absolute leven. Lot en toekomst van den mensch hangen af van
de richting die zijn verstand (manas) kiest;
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hetzij aan de lagere beginsels hangend, hetzij zich tot de hoogere verheffend. Deze
kennis van ons eigen wezen is verbonden met de kennis van het heelal: de mensch
is mikrokosmos, in de wereld beantwoorden 7 kringen aan de zevenvoudige
psychologische indeeling. Deze te kennen leidt den mensch tevens op het pad des
waren levens: het verzaken van het lagere en trachten naar het hoogere.
Reeds lang sprak ik over de hoofdbeginselen der theosophische vereeniging zonder
de bewoordingen er van mede te deelen. Deze vereeniging jaagt een drievoudig doel
na: ‘1o. het vormen van een kern van de algemeene broederschap der menschheid,
zonder aanzien van ras, geslacht, kaste, kleur of godsdienst; 2o. het aanmoedigen van
de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap, vooral bij de
Arische volken; 3o. het naspeuren van onverklaarde natuurwetten en van de
sluimerende geestelijke krachten in den mensch’.
Over het tweede punt, de studie der arische godsdiensten, behoef ik na al het
gezegde niet meer uit te weiden. De theosophie is geen afzonderlijke godsdienst,
maar de ware wijsheid die aan alle religiën ten grondslag ligt. Wij Westerlingen, te
zeer bevangen in verstandelijke beschaving en ziekelijk gehecht aan het vergankelijke
in het leven, moeten van het Oosten leeren dit alles af te leggen.
Iets langer moet ik bij het derde doel stilstaan: het navorschen van onbekende
natuurwetten, en in bezit en gebruik nemen van verborgen krachten der ziel. Hetgeen
de theosofen daaromtrent voordragen moge aan die buiten staan als werkhypothesen
worden aanbevolen, voor hen zelf is het echte, betrouwbare ervaring. Geheime
krachten van den geest kunnen wij ons toeeigenen door de ware concentratie, gelijk
de indische yoga die leert1). Het fijnere lichaam in ons heeft zijn eigen organen, er is
een hooger zien en hooren dan met de grovere zintuigen. Dit diepere in ons te
ontdekken en te ontbinden, in de ware wereld te leven, van de grenzen van tijd,
ruimte, lichaam onzen

1) Zie Q. J u d g e , das Entwickeln der Konzentration. Okkulte Kräfteund deren Aneignung.
Theosophische Strahlen no. 7, 8.
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geestelijken mensch vrij te maken, zoodat hij ook daarbuiten kan denken, werken,
zich openbaren: ziedaar wat de theosoof zegt te bereiken. Hij predikt evenwel niet
dat de weg daartoe kort of effen is: er is veel zelfverloochening en oefening noodig
om de banden te slaken. Er zijn op dezen weg ook vele hinderpalen: toorn en nijd,
ijdelheid en vrees, alle hartstocht en zelfzucht beletten den mensch tot dit hoogere,
ware leven te geraken.
Over ervaring kunnen ten slotte alleen zij medespreken die haar hebben gemaakt;
een beroep op geestelijke ervaring is dus moeilijk te wraken. Toch zullen wij, zoolang
wij gedachtenwisseling mogelijk achten en vasthouden aan het gemeenschappelijke
in de menschelijke natuur, elkanders ervaringen beoordeelen en toetsen.
De ervaring waarop de theosofen bogen heeft sterk hare licht- en hare
schaduwzijden. Als een zeer groot voordeel kan men noemen, dat zij niet louter
verstandelijk is, maar gebonden aan zedelijke voorwaarden. Niet met zelfzuchtige
bedoelingen, noch met ongewijde haast, ook niet met magische middelen dringt de
mensch dieper door of stijgt hij hooger. Daarom keuren de theosofen alle zwarte
kunst (‘black magic’) en alle spiritisme streng af. Zij achten dat het verkeer met
geesten en dooden slecht evenzeer als denkbeeldig is. Ook de christelijke ervaringen
houden zij voor hersenschimmig. Wanneer de christen betuigt te weten in wien hij
gelooft en te ondervinden dat hun die God liefhebben alle dingen medewerken ten
goede, wanneer hij het eeuwige leven zegt te hebben in de kennis Gods en van Jezus
Christus: dan noemt de theosoof dit alles vrome doch schadelijke illusie.
De ervaring der theosofen is beperkt tot deze wereld; zij opent den toegang tot de
verborgene deelen der natuur en de geheime krachten van ons wezen. Wij zagen
reeds dat zij voor zuivere wetenschap door wil gaan en voor grondslag van allen
godsdienst. Zullen de onderzoeker en de vrome dan niet wel doen zich aan haar toe
te vertrouwen? Ik geloof dat het slechts wettig is wanneer de wetenschap van heden
deze wetenschap van morgen nog niet aanvaardt.
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Het is volkomen waar dat onze kennis te eenzijdig intellectualistisch is, en dat wij
aan inzicht alleen winnen wanneer onze verschillende geestelijke vermogens meer
harmonisch samenwerken. Wie de wereld wil verklaren of het leven, moet stellig
ook, maar niet uitsluitend, met de wetenschap te rade gaan. Deze grenzen van haar
zeggenschap moge de wetenschap evenwel niet bewegen hare strenge methoden
voor fantastische in te ruilen, of de laatste gelijksoortig te achten met de eerste. Dat
de theosophie dit doorgaande doet, en daarbij allerlei paden betreedt, die reeds lang
gebleken zijn geen uitweg te hebben, heb ik getracht aan te toonen. Waarom zou de
wetenschap die heden ten dage zoo streng de geloofsbrieven der godsdienstige
ervaring onderzoekt, die der theosophische bijna onbezien voor echt verklaren?
Nog meer heeft de geloovige christen tegen de moderne theosophie in te brengen.
‘Geheime natuurwetten en verborgen krachten der ziel’: het klinkt inderdaad grootsch.
Maar is dan de godsdienst in haar wezen wereldverklaring, kennis van de verborgene
zijden der natuur? Indien dit de ‘wijsheids-religie’ aller eeuwen is, een religie geheel
binnen deze wereld beperkt, zonder God of andere wereld, dan voldoet zij weinig of
in 't geheel niet aan de diepere behoeften van het menschelijk gemoed. Zij opent ons
zeer wijde vergezichten in deze wereld; zij zegt ons met nadruk dat wij met deze
kennis der wereld en van onze plaats daarin tevreden moeten zijn, en niet naar een
ander leven talen. Daarmede snijdt zij de hartader van den godsdienst af. Reeds de
oude Grieken in hun Apollodienst, in hun tragedie, in hun wijsbegeerte bezaten meer:
zij wisten van schuld en verzoening, van een hoop op beter leven, van den vrede die
daar liggen kan in de ontroerende ervaring dat dit geheele leven door het hoogere
geoordeeld is. Een godsdienst die niets bevat van de volstrekte ontkenning van deze
wereld, van het ‘hier beneden is het niet’, kan de ware kracht in leven en sterven niet
schenken.
Zal de theosophische vereeniging althans iets anders bereiken: de verbroedering
der menschheid? Het staat in
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haar stichtingsbrief te lezen, en het is zoozeer haar hoofddoel, dat zelfs alleen dit
eerste punt voor het lidmaatschap volstaat.
Wat bezit nu de moderne theosophie om den strijd van allen tegen allen te doen
ophouden, om aan de verdeeldheid en verwarring hier beneden een einde te maken?
Zoo oud de menschheid is: geen middel heeft nog gebaat. Geen identiteitsphilosophie,
geen overtuiging van de eenheid aller wezens heeft de scheidsmuren doen vallen.
Geen prediking van verdraagzaamheid of opoffering, onder oude of nieuwe namen,
heeft de hartstochten doen zwijgen. Het socialisme wil door het gevoel van solidariteit
de zelfzucht dooden; alsof bij de botsing der belangen niet 't geen verdeelt altijd
sterker blijft dan wat verbindt.
Men zegt allerwege dat de godsdienst een groot deel der schuld draagt van den
strijd hier op aarde. Welnu, wanneer men de godsdienstige verschillen eens kon
opruimen. Is er niet een eenheid in alle vormen van geloof te vinden? Het parlement
der godsdiensten te Chicago heeft getracht deze eenheid te belichamen; het is evenwel
voor allen, ook voor hen die 't grootst denken van het daar bereikte, duidelijk dat de
vereeniging slechts op de oppervlakte en voor een oogenblik tot stand kwam.
De theosofen hebben te Chicago geen groote rol gespeeld, al waren zij er
vertegenwoordigd. Ook tegenover hetgeen daar bedoeld werd zullen zij zich ver
vooruit hebben gevoeld. Zij toch willen meer dan de gemeeenschappelijke trekken
samenlezen, in alle godsdiensten te vinden. Gelijk hun geheime wijsheid de kern is
aller religie, zoo zal hun vereeniging de kern zijn der ééne menschelijke broederschap.
Op de reeds zooeven gestelde vraag wat zij daarvoor bezitten zoek ik verlegen
naar een antwoord. Eigenlijk zijn er op deze vraag slechts twee antwoorden mogelijk:
die welke door de twee grootste wereldgodsdiensten, het Buddhisme en het
christendom, gegeven zijn.
Het Buddhisme gaat er niet direct op uit om de menschen te verbroederen. Maar
terwijl het de hartstochten en belangen vernietigt, ten slotte al het bijzondere en
persoon-
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lijke doodt, vermindert het ook de kracht waarmee de menschen twisten. Men prijst
dikwijls de verzachting der zeden, waardoor in de buddhistische wereld misdaden
schaarscher zijn dan elders. Natuurlijk: nader bij het kerkhof neemt de levenskracht
af, en onder dooden is de vrede volkomen.
Anders het christendom. Eén God, één Heer, één geloof: daarin allen broeders.
Bij deze prediking rekent echter het Evangelie ten volle op strijd: het brengt geen
vrede maar het zwaard. Doch het blijft in de gemeenschap met den levenden God
het eenige beginsel zien dat menschen duurzaam tot elkander brengt, en vindt daarin
de hoop op de toekomst: het vrederijk op aarde.
De theosophie volgt geen dezer beide wegen. Zij prijst de buddhistische zachtheid
en ook wel soms den christelijken broederzin. Zelf wijst zij echter geen derden weg:
zij leent bij den aanwezigen voorraad van vredelievende vermaningen, en voegt
daaraan toe de vrij leege bewering dat alleen het theosophisch inzicht den wortel van
alle verdeeldheid uitroeit.
Zoo schijnt noch het innerlijk gehalte noch de uitwendige wasdom der nieuwere
theosophie aanleiding te geven haar onder de groote ‘geestelijke machten’ onzer
dagen te rekenen. Gelijk wij zagen telt zij hare aanhangers over de geheele wereld
nog maar bij enkele duizenden. In Nederland zijn er een 500, in Frankrijk evenveel,
in Duitschland begint de beweging pas. De zeer ijverige propaganda zal die getallen
waarschijnlijk doen klimmen; of aan de vereeniging een groote toekomst is beschoren
staat te bezien. In weerwil van die nog nederige afmetingen, moeten wij haar toch
onder de belangrijke teekenen des tijds rekenen. Zij heeft zulk een groot, alomvattend
program. Zoovele oorzaken werken haar uitbreiding in de hand; al is ook 't geen tot
haar drijft vrij wat krachtiger dan wat van haar uitgaat. Eindelijk; zij leeft van den
afval, en die afval is groot; zij biedt hun die het geloof niet meer konden behouden
en toch godsdienst niet willen
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missen, een welkom surrogaat, en vult de ledige plaats aan.
Laat ons niet vergeten wat wij uit het sprekende beeld van A n n i e B e s a n t
leerden: eerst de schipbreuk van het christelijk geloof, toen jaren zonder godsdienst
op de woelige zee van het moderne leven, eindelijk de haven der theosophie.
Dat de moderne theosophie met bijzonderen nadruk tegen het christendom gekant
is, blijkt uit alles. Zij brengt den Oosterling in Hindostan en op Ceilon de blijde
boodschap dat de ware religie meer in zijn eigen verleden te vinden is dan bij de
Westerlingen die hem willen bekeeren1). Zij predikt bij ons de ‘groote renunciatie’
van den oosterschen wijze2). Ja, zij erkent dat ook in het christendom de oude waarheid
aanwezig is, maar meer bezoedeld en verduisterd dan elders; om dien schat te lichten
moet men verzaken wat christenen als het wezenlijke aanmerken: allereerst den
persoonlijken God.
De moderne mensch leeft tusschen twee groote geestelijke machten: die van het
christelijk geloof, die der moderne beschaving. Deze tegenstelling op te lossen is de
taak onzer eeuw, de persoonlijke strijd van allen die een zelfstandig geestelijk leven
leiden. Hoevele middelen worden niet beproefd en aanbevolen! Hier komen nu de
theosofen en zeggen: er is een derde traditie, die van de oorspronkelijke wijsheid,
overal aanwezig, in Indië 't krachtigst: aanvaard deze en alle strijd houdt op.
Treden wij nader, dan vinden wij dat deze derde traditie onwezenlijk is, historisch
niet bestaat, geestelijk niet bij machte te bereiken wat men van haar vraagt.
Vanwaar dan dat zij velen aantrekt? Men kan daarvoor verschillende redenen
aanvoeren: de zucht naar het groote, het nieuwe, het bijzondere, het geheimzinnige;
bovenaan staat de onuitroeibare behoefte aan godsdienst. Daarbij komt dan het gevoel
dat de bestaande godsdienst niet voldoet.

1) Zie G o b l e t d ' A l v i e l l a Evolution religieuse contemporaine chez les Anglais, les
Américains et les Hindous (1884) p. 371.
2) Ik denk aan het zoo wijd verspreide gedicht van E d w i n A r n o l d The light of Asia, ook
in hollandsche verzen vertaald door dr. H.U. M e y b o o m .
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Velen beginnen met vast te stellen dat ‘de moderne beschaving’ onweersprekelijk
recht heeft. Geeft deze dan een wel samenhangend, goed gefundeerd geheel, basis
voor het leven? Bestaat zij voor velen, talloos velen, eigenlijk wel in iets anders dan
in een stelletje van vooroordeelen, in vage denkbeelden en gewoonten van den geest?
Om het even: de moderne beschaving is de waarheid. En ‘geen godsdienst boven
waarheid’1). Met het agnosticisme, het materialisme, de leer der meeste ‘sociale’
predikers is het christendom niet te rijmen. Wij kunnen dus geen christenen meer
zijn. Geeft het christelijk geloof antwoord op de vragen van onzen tijd? Wij hooren
zulk een antwoord niet. Eerst dus dat geloof verlaten: dit spreekt van zelf; en dan
zullen wij later zien hoe wij met onze behoeften en met het leven klaar komen.
Welnu: onder hen die ik daar teeken wint de theosophie veld. Zij zal aan hun
godsdienstige behoeften voldoen. Sommigen meenen dat zij er vrij wel christenen
bij blijven, in fijner, geestelijker vorm. In elk geval is de theosophie een machtige
bondgenoote tegen het materialisme, een tegenwicht tegen het uitsluitend overwicht
van het uitwendige, stoffelijke. Dit is een staand argument waarmede men de nieuwere
theosophie, trouwens eveneens het spiritisme, aanbeveelt. Een redeneering die evenwel
geen steek houdt. Het is waar dat de theosofen tegen de materialisten front maken:
zij gelooven aan onzichtbare dingen, zij willen geestelijke krachten in werking stellen.
Maar het is ons ten duidelijkste gebleken dat zoowel die onontdekte terreinen als die
verborgene vermogens der ziel niet buiten de wereld liggen en ons niet boven haar
verheffen. Daarom is het uiterst kortzichtig in de theosophie een brug te zien waarover
de materialist tot het christendom zal komen. Op zijn hoogst kan zij het grove
materialisme door een fijner vervangen. Van absolute geestelijke waarden en normen
heeft zij geen begrip.
Daarom is voor de zoekende zielen onzer dagen de stem

1) Motto van Theosophia, het nederlandsche ‘theosophisch maandblad.’
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der theosophie een bedriegelijke lokstem. Het klinkt zoo vleiend: het verborgen land
te vinden, de sluimerende krachten te wekken, de wijding der oude wijsheid te
ontvangen, de banden der materie, van tijd en ruimte te slaken. Het is alsof bij zulke
beloften het kind en de dichter in den mensch wakker worden. Dit is iets anders dan
men in de kerken hoort; hier brengt men ons in het land waar de lotus bloeit, ja,
heerlijker, in de werkplaats der geesten, bij den oorsprong der eeuwen.
Het kind dezer eeuw luistert. Maar als hij volgt komt hij op een kale, dorre vlakte.
Ziet gij daar die groote akkers, omgeploegd door de wetenschap? welk een arbeid!
maar er groeit nog geen oogst. Ginds staat wel kleurig gewas: het zijn de opzichtige,
giftige bloemen van tooverij en bijgeloof: raak ze niet aan. De theosophie zal de
schoonste vruchten in de toekomst doen rijpen: de broederlijk vereenigde menschheid.
Waarvan zal de mensch intusschen leven? God is dood en 't gebed een illusie. En:
de verbroederde menschheid dier toekomst: waarvoor zal zij leven, als God dood is?
Zoo staat het met ons geschapen dat zelfs de volle ontplooiïng van alle krachten
der ziel en het ontsluiten der gansche wereld ons ideaal niet kan zijn. Zonder een
andere wereld blijft onze geest van gebrek versmachten.

Onze Eeuw. Jaargang 3

444

Haar bekentenis
Door Valborg Isaachsen - Dudok van Heel.
‘Einst, wenn ich als Kind
Wo ein Kreuz erseh'n,
Ich konnt' nicht vorübed,
Ich blieb daran stehn,
Ich wand d'rum ein Waldkraut
Ich betet' dran leis,
Ob's drunten dem Schläfer nicht wohl thut,
Wer weiss?
So einst,.... und noch jetzt,
Wo sich Kreuze erhöhn,
Auf Stirnen voll Furchen,
Ich bleib' daran stehn,
Ich wind drum ein Liebs-kraut,
Ich bete dran leis,
Ob's drunten dem Herzweh nicht wohl thut,
Wer weiss?’

Een Zondag-avond in warmen midden-zomertijd. We komen van een wandeling
thuis.
De laatste rose wolkjes verzwevend boven den bergtop, het zachte zoeltje zijgend
door bevende berkenblaadjes, door onrustig trillende populieren, alles wachtend op
avonddauw, op frissche koelte van naderenden nacht. De dorstige bloemharten
ontvangen de druppelende parelen, de slappe stengels, de verzengde grashalmen, de
gebogen korenhoofdjes, alles richt zich op weer, in deze lavende verkwikking, in
deze onzegbare rust.
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In de kamer is ook de loome warmte verjaagd, door de open ramen stroomt de fijne
geur van bloeiende kamperfoelie, die het huis omrankt.
Zoo even zijn de zwaluwen ter ruste gegaan.
En zij, bleek en stil, naast mij, de oogen gesloten in dankbare tevredenheid.
‘Wil je dat van gisteren nog eens spelen?’
En ik speel wat B e e t h o v e n zeker aan eene vermoeide en beladene gegeven
heeft, het adagio zijner 14de Sonate.
Tranen druppelen door de gesloten wimpers.
De lippen fluisteren: ‘Dat is rust.’
Zij waren den vorigen dag gekomen, hij en zij. We hadden met hen gesproken over
de dingen van den dag, van vrienden en bekenden, over boeken en gemeenschappelijke
belangen, van allerlei.
Hij spraakzaam en gezellig, sterk en gespierd, weinig uitdrukking in de donkere
oogen, die van innigheid niet weten, zijn heele wezen gestempeld met ernst en
eerlijkheid, maar aan fijnere zielsaandoeningen vreemd.
Zij, fijn en blond, lente-teer schelpen-broos, het reine, fijn dooraderde voorhoofd
moe, de zachte oogen droef, de mond zonder verwachting, van weemoed vast gesloten.
Den volgenden morgen zitten wij aan het meer, onder de schaduw van een grooten
berk.
De verre bergen zonverlicht, de grasveldjes, de berkenboschjes der voor ons
liggende landen groenend in zomerschijn, het meer rimpelloos.
Ik weet niets zoo troostend als dit plekje in den vroegen morgen.
En 't morgenlicht verblindt niet, de morgenzon verschroeit niet, de morgenweelde
is geboren uit avond-rust en nacht-vrede, bedroefden kunnen het dragen.
Naast mij een lang bedwongen snik, en....: ‘Dit is herinnering van wat mij eens
behoorde. Dit alles was mijn eens, de zomer, de bloemen, de morgen. Zij kennen
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mij niet meer. 't Is zóó lang sinds ik 't alles zag. Jezus zegt: “ziende zullen zij niet
zien, hoorende zullen zij niet hooren.”
Ik werd e e n e dezer. Maar de wind, de toornende wind, de huilende sneeuwstorm,
de winter, de lange koude, wreede winter, O God, die verschrikkingen zijn m i j n
nu, dit hart is verstijfd als onze stroomen, eeuwige sneeuw over mijn zomerziel.
Maar dit weet niemand. Zij wanen mij sterk, mij! zwakste der zwakken.
O, het ééns alles te mogen zeggen! Nu zou ik 't kunnen. Wil je stil zoo blijven
zitten, en alles aanhooren? 't Zal als een biecht zijn voor Gods aangezicht, want dit
is het ergste, deze blindheid voor het verzoenende, die zwakheid, die vertwijfeling
voel ik als zonde, als zwarte zonde.
O ik heb zoo gebeden om kracht, ik heb gesmeekt nachten lang, om weer te mogen
zien, maar alleen de Sterken maakt Hij sterker, en den Zienden geeft Hij licht’.
Geen tegenspraak ook niet in gedachten mag haar nu ontmoeten.
Roerloos als het blanke meer, moet mijne ziel haar zijn.
Een zucht, een geste zou 't al verstoren.
‘Ik had hem zoo lief. Ik had hem meest lief om zijn kracht. O, droomde ik, te groeien,
te ontvouwen in die zon van kracht! Ik zag hem als mijn sterken held, mijn
kruis-ridder....’
Met het hoofd in de hand zat zij lang als starend in verre verte van herinnering.
Toen, langzaam het hoofd schuddend:
‘Toch heeft hij met al zijn kracht mij niet kunnen helpen. Niets maakt mij juist
zoo hopeloos moe, dan hem zoo sterk te zien, waar ik niet verder kan.
.... Zijn kracht heeft mij gebroken, zijn kracht en de ontoegankelijke steile rotsen
die ons huis omgeven, de onstuimige woeste wateren, stroomend, jagend, daarheen
waar ik niet komen kan. Zijn kracht en de bewoners van
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ons dal, hard als de rotsen, koud en meedoogenloos, geen medelijden kennend, geen
zwakheid duldend. Die bergen zijn mij tot muren, de dalen tot afgronden geworden,
heel die sombere natuur is mij eene ontzetting, een beeld slechts van vernietigende
kracht. Ik heb er mijn hart op gebroken...................’
Na deze uitgesnikte woorden liet zij 't hoofd vermoeid tegen me aanleunen en ik
schreide met haar mee....
Eindelijk: ‘Ik was toch eens zoo gelukkig en... ik heb hem toch altijd nog zoo lief.
't Is nu veertien jaar geleden, sinds hij mij in dat houten huisje, onder hoogen bergtop
bracht.
Veertien korte zomers, veertien koude, lange winters heb ik daar gestreden, vergeefs
gestreden.
Heb je wel eens tegen den stroom geroeid?
Ken je 't wanhopende gevoel, te roeien, te roeien met inspanning van alle krachten
en toch niet vooruit te komen?’
En als ik in die omfloersde oogen zie, voel ik weer de diepte van rampzaligheid
van dien armen ‘Passeur d'eau’, die geroeid had ‘à contre flot, et n'avait pas quitté
le bord.’
‘Je antwoordt me niet; wat zou jij in mijn plaats hebben gedaan?’
‘Ik zou, geloof ik, niet juist geroeid hebben terwijl de stroom 't sterkst was, maar
als 't moest, en ik niet verder kwam, dan....
Dan?’
‘Zou ik mijn riem hebben overgelegd in een sterkere hand.’
‘Je vindt dus het leven niet moeilijk? Waar jij niet kan, kan altijd die sterkere?’
‘Je moet mij niet rekenen, ik heb nooit anders dan geluk gekend, het leven is mij
zoo wonder-mild geweest, ik mag niet meespreken waar de wateren zoo hoog gestegen
zijn.’
‘O toch, er zijn ook niet velen die geluk kunnen dragen, ik had 't eens, 't is mij
ontglipt. Soms kan 't alles op eens weer opbloeien, kan ik 't zien zooals ik 't zag
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dien eersten tijd. Wij kwamen in Mei, alle bergen vol trossende vogelkers, en later
de geurende rozen. Hoe de lijsters zongen in de berken, en de krekels in 't gras. Die
oogenblikken zijn mij als openbaringen, als mocht ik even weer Gods vriendelijkheid
zien. Maar zij blijven met langere en langere tusschenpoozen weg, nu komen zij
bijna nooit meer.
En als de vogelkers bloeit en de rozen geuren, is het verlangen het grootst stil te
mogen rusten onder de groene zoden.’
Er voer een ritseling door de berkentakken boven onze hoofden.
Alles aan mij trilde van aandoening en medegevoel. Ik nam haar kleine, koude
hand zacht in de mijne, terwijl ik in het verre, oneindig zachte hemelblauw de mij
zoo lief geworden woorden las:
‘Give it an understanding, but no tongue’.
‘We hadden een eenig kindje, een teer fijn kindje, een kleine engel met groote blauwe
oogen en ravenzwarte krullen. Die zachte bloemenoogen, dat ranke lichaampje, die
armpjes om mijn hals, die krullen aan mijn wang, een zaligheid te groot voor woorden,
een innigheid te diep voor mededeeling ...............
Ik had een onverklaarbare angst ons jongetje te verliezen. Die angst vervolgde mij
als een idée fixe, waar ik ging, wat ik deed of dacht. Eens waagde ik mijn man daarvan
te spreken.
“Die angst, kind, is niets dan ongeloof” zei hij.
“Ja ik weet, maar.... zie je 't niet zelf hoe heel anders hij is dan andere kinderen,
zie je niet dat hij 't harde, het leven nooit zal kunnen dragen?”
O om één woord van begrijpen toen. Had ik hem maar één oogenblik minder
moedig gezien. Een weifeling in zijn stem, een zoeken naar woorden, een ontwijkend
antwoord... ik was nog eene andere geweest, ter wille van hem had ik mij toen nog
sterk kunnen strijden.
Maar vast en zeker, als gold het iets buiten hem:
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En als God hem nam. Je weet toch kind, God heeft het recht hem van ons te nemen,
wanneer hij wil’
‘Waren het andere woorden geweest, maar deze, mij snijdend door mijn ziel: God
- God van Liefde, die zich zou laten voorstaan op zijn Recht!...
Mijn rest aan kracht was nu gebroken. Zieker en zieker werd mijn ziel. Mijn angst
steeg hooger dan de bergen. O altijd sterk te moeten schijnen, moed te huichelen,
tranen te verbergen! .................
Ons huis ligt aan den inham van een fjord.
Niet ver van het land ligt een klein begroeid eilandje. 's Zomers hadden wij daar
onze wereld, mijn jongetje en ik. Daar liep hij met de bloote voetjes in de golven,
daar hadden we ons bloementuintje, ons rozenprieel, onze mosbank en houten
vogelnestijes in de berken.
Het was een Augustus-namiddag.
Hij had zich moe gespeeld en lag naast me op de mosbank te slapen, mijn cape
over hem heen.
Toen hij de oogen opsloeg: “O zoo mooi gedroomd, moedertje”.
“Wat heb je dan gedroomd?”
“Dat 't nooit meer winter zal worden, dat de bloemen niet zullen doodgaan als
verleden jaar. De zon zal niet wegkruipen achter de bergen, en wij tweetjes altijd
spelen hier. Ik was zoo blij, ik klapte in m'n handjes, maar toen ging jij huilen,
moedertje. Maar dat zou jij niet als 't altijd zomer bleef - wel?”
“Neen lieveling, dat denk ik ook niet”, en ik streek zijn mooie krullen glad .............
Maar 't werd winter. O! zoo'n koude winter, en als alle andere bloemen is hij
heengegaan.
Mijn man was op reis. Ik durfde hem niet te vragen om te blijven, ofschoon ik
voelde en wist, dat 't niet lang meer zijn kon.
O die koude donkere nacht! De storm loeide om ons huis. De dokter was zoo even
heengegaan. 't Kon nog eenige weken duren, maar hij kon ook in eens weg zijn, ik
moest er elk oogenblik op voorbereid zijn, en hij raadde

Onze Eeuw. Jaargang 3

450
mij aan morgen te schrijven. Ik ging even naar beneden, ik had nacht aan nacht
gewaakt, ik was zoo doodmoe - ik kon niet meer.
In de eetkamer opende ik 't raam en snikte het uit in den nacht: “O mijn God, als
ge Liefde zijt, behoudt mij mijn kind!”
Achter mij een stem kouder dan ijs mij beroerend:
“Foei mevrouw, hoe zondig dat arme schaap te willen tegenhouden, dat reeds op
weg naar den hemel is.”
Als lamgeslagen ging ik weer naar boven. Hier lag mijn zachte kind, hier was 't
goed. Uren lang zat ik naast zijn bedje. Hij sliep zoo rustig - ik hoopte weer.
Tegen den morgen zei hij: “Moedertje, wil je mij in je armen houden? Nu komt
de engel gauw - misschien neemt hij ons dan beiden mee.”
Ik nam hem voorzichtig in de wollen deken op mijn schoot, zijn hoofdje vast tegen
mij aangedrukt.
“Is 't nu avond moedertje?”
“Neen, lieveling, morgen.”
“Maar 't past toch wel.”
“Wat past wel?”
“Dat Duitsche liedje dat we op 't eilandje zongen als de zon onder ging; weet je 't
nog?”
“O ja.”
“Wil je 't zingen moedertje?”
“Ja lieveling.” En ik begon:
“Müde bin ich, geh zur Ruh
Schliesze beide Äuglein zu”

Maar toen kon ik niet verder, 't was me zoo al te zwaar.
“Ben je 't vergeten moedertje? Huil je moedertje?”
Hij probeerde nog met zijn handje mij te streelen, maar 't viel slap weer neer.
Zijn lipjes bewogen, hij wilde 't zelf zingen, maar schudde 't hoofdje: “Ik kan niet
zingen moedertje, ik zal 't zeggen.”
Hij vouwde de handjes en:

Onze Eeuw. Jaargang 3

451
“Hab ich Unrecht heut gethan
Sieh es lieber Gott nicht an”

“Nu, 't laatste nog, voor jou:
Kranke Herzen sende Ruh,
Nasse Augen schliesse zu;
Alle Menschen grosz und klein
Sollen dir befohlen sein.”

“Nu is alles goed... toch, nog iets.”
“Wat, lieveling?”
“Vader!”
Hij drukt zijn wang tegen mijn wang, en fluistert:
“Als 't weer zomer wordt, neem hem dan mee naar ons eilandje, wijs hem onze
bloemen en leer hem ons liedje. Wil je moedertje?”
“Ja lieveling”.
“Leg me nu neer in mijn bedje, ik ben zoo moe. Nu komt....”
Toen sloot hij zijn oogjes.
Twee uur lag ik geknield voor zijn bedje te luisteren, te luisteren. Ik wist niet of
hij sliep, of....
Toen opende hij nog eens bei' die lieve oogen, lachte tegen me, en sloot ze weer.
De engel was gekomen...
Ik kan niet spreken over de dagen die volgden, het thuiskomen van mijn man ............
de sneeuw, de koude sneeuw over het grafje van mijn kind, en ................... hoe ik
de winters heb doorworsteld......... God weet het.
....... Dat je zoo luisteren wou!
Eéns iemand die luisterde en niet verweet!
Wat zou ik verwijten?’
‘Mijn ongeloof, mijn zwakheid en... wat ik nu eerst weet, terwijl ik 't alles vertel,
mijn hardheid tegenover mijn man. Is hij hard geweest voor mij, ik ook voor hem.
Hij heeft mijn zachtste bloemen nooit gezien. Ik heb ze angstig verborgen, die hem
toch toebehoorden. Dat meende
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mijn kleine engel met die laatste woorden. O ik heb wel groote, groote schuld.’
En de zon smolt de sneeuw die zich over haar zomerziel gelegd had.
Geen eeuwige sneeuw, neen, voorjaarssneeuw die smeltend nieuwe bloemen lokt.
‘Onze rozen bloeien op het kleine graf en mijn krankehart heeft rust gevonden’,
schreef zij mij onlangs.

Onze Eeuw. Jaargang 3

453

Een beklimming van den Petit Dru (3795 M.)
(Mont-Blanc-groep)
Door Isabella F. Muller.
't Is weer stil en eenzaam op Montanvert.
De avond valt, en de laatste vreemdelingen zijn naar Chamonix teruggekeerd. Van
veraf klinkt nog het roepen en praten van de ezeldrijvers, maar de stemmen zijn al
bijna niet meer te onderscheiden; even rinkelen nog de schelletjes der muildieren;
al flauwer en verwarder worden de geluiden, dan zijn ze geheel weg gestorven.
Heerlijk zijn de avonden op Montanvert. Over dag kan men er niet genieten wegens
de overstelpende massa's vreemdelingen die dagelijks uit Chamonix komen en elkaar
verdringen in de eetzaal en op het kleine terras achter het hotel, om Ansichtkarten
vol te schrijven. Maar 's avonds, als 't langzamerhand rustig is geworden, dan is 't er
verrukkelijk.
Niets stoort nu weer de stilte van de wijde gletschers; alleen het rusteloos bruisen
van den Arveyron, heel in de diepte, aan den voet van de Mer de Glace wordt gehoord.
De zon zinkt lager en lager; een warm licht begint zich over alles uit te breiden,
eerst bleek-geel, dan fel oranje. Een zee van glinsterend goud licht overgiet nu de
sneeuwvelden en rotsen; schitterender wordt het goud, al dieper en vuriger, tot de
purperen zonnestralen de Grandes Jorasses overdekken met een dieprooden glans
en de Aiguille du
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Dru doet opvlammen in één laaienden vuurgloed. Maar onmerkbaar komt een vale,
doodsche kleur opkruipen van uit het dal; kil legt zij zich neer op de golvende ijsmassa
van de Mer de Glace, de moraines krijgen een grauwe tint, somber zwartbruin worden
de rotsen. Alleen op de hoogste toppen hebben de sneeuwvelden nog een rozig waas;
daar glinsteren de rotsen met een rossigen gloed, en uit de teere, blauwe lucht straalt
nog altijd een matgouden glans.
Scherp en dreigend teekenen zich de bijna zwarte omtrekken van de Aiguilles af
tegen dien lichtenden avondhemel; spookachtig groot lijken ze in het bleeke schijnsel
van het laatste daglicht; verpletterend hoog rijst de Aiguille du Dru op boven de Mer
de Glace.
Dan dooft opeens het laatste licht uit; al de gouden glans is weggestorven en een
kleurlooze hemel welft zich over de donkere bergmassa's, die zich uitstrekken in
onbeschrijfelijke doodschheid en eenzaamheid, zonder eenige kleur, zonder eenig
licht en zonder eenig leven.
Het is werkelijk een buitengewoon mooie ligging, die van het hotel du Montanvert;
in de diepte de Mer de Glace en hoog daarboven de woeste toppen van de Aiguilles:
links de reuzentoren van de Aiguille du Dru1), de witte top van de Aiguille Verte2) en
de Aiguille du Moine3); rechts de Aiguille de Blaitière4), de Aiguille des Charmoz5)
met haar scherp getande graat, en vlak daarnaast, als een slanke obelisk, de smalle,
puntige Aiguille du Greppon6); de achtergrond wordt gevormd door den geweldigen
muur van de Grandes Jorasses7), de Mont Mallet8) en de Aiguille du Géant9).
Het is niet gemakkelijk een keus te doen uit al die

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

3815 M.
4127 M.
3418 M.
3533 M.
3410 M.
3442 M.
4206 M.
3988 M.
4010 M.
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verschillende toppen, die bijna alle even moeilijk en even interessant zijn, en zoowel
het zwaarste ijswerk, als de lastigste rotsen aanbieden. Maar nadat ik den Grand
Charmoz en eenige kleinere tochten gemaakt had, begon al spoedig de Aiguille du
Dru, die van Montanvert af de het meest in het oog vallende top is, mij meer dan de
andere bezig te houden. Dit jaar was echter noch de Petit noch de Grand Dru1)
beklommen, en het was zeer de vraag of de tocht mogelijk zou zijn, daar dezen zomer
de toestand der rotsen overal bizonder slecht was. Dat een bestijging van den Petit
Dru slagen zou, daarop was eigenlijk weinig kans, en tot aanmoediging kreeg ik niets
dan verhalen te hooren van mislukte tochten: de een was in het bivouac door slecht
weer overvallen en was druipnat teruggekomen, de ander had driemaal den tocht
ondernomen en was elken keer gedwongen geweest onderweg om te keeren door de
massa's ijs in de schoorsteenen, en er was niemand, die eenigszins zeggen kon hoe
de rotsen nu waren. Misschien zou een tocht naar den Grand Dru eerder gelukken,
maar ik besloot toch den Petit Dru te beklimmen, toen er na eenige dagen onvast
weer een heldere ochtend aanbrak, die goed weer, ook voor den volgenden dag,
voorspelde.
Ik schrikte echter wel een weinig, toen ik hoorde, dat er dien dag nog twee
karavanen opweg zouden gaan naar het bivouac op den Charpouagletscher, waar ik
ook den nacht dacht door te brengen. Toch wilde ik den tocht niet van Montanvert
uit in eens maken en nog minder uitstellen; het beste was nu maar te zorgen het eerst
van allen op te breken.
Het was half drie toen ik met mijn gidsen, P i e r r e C h e v r i e r uit Evolena, met
wien ik het vorige jaar ook alle tochten gemaakt had, en E r n e s t S i m o n d uit
Chamonix opbrak. Voor het hout en de dekens ging nog een drager mee, want de
gidsen hadden al een zware vracht

1) De Aiguille du Dru heeft twee toppen, die niet meer dan 20 M. in hoogte verschillen, maar
gescheiden zijn door een diepe kloof. De wegen naar de beide toppen zijn geheel verschillend;
die naar den Petit Dru is de langste en zwaarste.
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aan den proviand en de twee touwen. Om aan den Glacier de la Charpoua te komen
volgden wij eerst het smalle, rotsachtige pad langs de helling van de Crête des
Charmoz, toen werd de Mer de Glace dwars overgestoken en zoo de moraine van
den Glacier de la Charpoua bereikt. Deze ligt tusschen de twee kammen, die van de
Aiguille Verte naar het Westen en het Zuidwesten uitgaan; op den westkam verheffen
zich de geweldige rotsen van de Aiguille Sans Nom, den Picans Nom, en den Grand
en den Petit Dru; uit den zuidwestkam, de zoogenaamde Moinegraat, rijzen de
Cardinal, de Evêque, de Nonne en de Aiguille du Moine op. Midden in het
bovengedeelte van den Charpouagletscher ligt een rots, die den gletscher in tweeën
splitst en waarop gewoonlijk gebivouaqueerd wordt. Hier wilde ik ook den nacht
doorbrengen, en over de uitgestrekte moraine, eenige plaques1) en een weinig sneeuw
bereikten wij ons nachtverblijf.
Het was half zes toen wij daar aankwamen; de zon was al laag gezonken en
bescheen alleen nog de hoogste toppen. Dit is het melancoliekste uur in de Alpen,
wanneer geen glanzend zonnelicht de rotsen een vroolijken tint geeft of de kilheid
van de sneeuw wegneemt, en wanneer ook nog geen fluweelige duisternis de scherpe,
harde lijnen wegdoezelt en de gletschers hult in zachte, weeke schaduwen.
Een strakke, doffe hemel lag zwaar op de bergtoppen, laag breidde hij zich uit van
de gletschers, waarvan de grauwe doodschheid als de weerspiegeling was van die
sombere lucht er boven. Dichte, witte nevelen hadden zich vastgehecht aan de rotsen
die den Charpouagletscher omringen; alleen enkele zwarte plekken kwamen soms
te voorschijn en gaven dan aan waar de kammen van de Aiguille Verte zich
uitstrekten.
Zeldzaam troosteloos was die omgeving van eindelooze sneeuwvelden en barre,
wilde rotsen, waarin geen ander geluid weerklonk dan het doffe, dreigende geratel
van de steenvallen in de couloirs van de Moinegraat; ik kan niet

1) Gladde rotsen.
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zeggen dat het vooruitzicht van daar den nacht door te brengen, vroolijk was.
Daarenboven zag het weer er niet meer zoo vast uit, en alleen een overhellend rotsblok
bood er eenige beschutting, zoodat het zelfs met droog, helder weer niet ieder zal
toelachen daar op bijna 3000 M. hoogte den nacht door te brengen, op een plek waar
alle winden vrij spel hebben en de lucht vervuld is van de kille, doordringende
gletscherkoude. Maar wanneer het begint te regenen en te sneeuwen, dan is het nog
heel iets anders!
Ik verdiepte mij maar niet in die ellende; ik was er nu eenmaal en ik vertrouwde
op den Mont-Blanc, die zijn kolossalen top onbewolkt in de lucht verhief, wat altijd
een goed teeken is.
S i m o n d en de drager waren dadelijk na onze aankomst aan het bivouac
doorgegaan om hooger op den gletscher vast treden te hakken, om den volgenden
dag tijd te winnen, C h e v r i e r begon ondertusschen voor het avondeten te zorgen
en stak een vuurtje aan. Nu naderde ook de tweede karavaan, M.A. B i n g g u e l y
en M. H a s l e r uit Chaux de Fonds met hun gidsen D e m a r c h i en C h a r l e t
H u b e r t ; een luid gejodel kondigde hun komst aan. Weldra verscheen D e m a r c h i
en verwelkomde de op hem volgende touristen met een vroolijk: Eh bien! Nous voila
à l' hôtel des Courants d'air. Erg verrukt over dit hotel waren dezen evenmin, maar
zij namen ook alles van den vroolijksten kant op en lieten zoo nu en dan een door
de echo drievoudig herkaatst gejodel hooren, wat de andere dakloozen (de derde
karavaan was lager op de moraine blijven bivouaqueeren) moest bewijzen, dat wij
er in ieder geval goeden moed in hielden. En dan, niettegenstaande alle ontberingen,
heeft het ook iets aantrekkelijks, een bivouac in de bergen. Dat ongewone en
avontuurlijke van rondom een vuur te zitten, omringd door de wijde eenzaamheid
van de sneeuwvelden, met de verre eindeloos hooge sterrenhemel boven zich, moet
wel een diepen indruk maken, die werkelijk mooie herinneringen achterlaat.
Om 9 uur maken wij ons nachtverblijf klaar; M. B i n g g u e l y , M. H a s l e r en
ik zouden onder het rotsblok
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slapen; als dame had ik het voorrecht de beste plaats te krijgen, in den hoek waar het
't minst tochtte en waar de steen 't meeste overhing. M. B i n g g u e l y was zoo
vriendelijk mij een slaapzak af te staan, dien hij uit het hotel meegenomen had en
die veel beter tegen de koude beschutte dan mijn deken. Zeker zou ik ook goed
geslapen hebben, als de steenen, waarmee de grond tegen de vocht bedekt was, niet
zoo ongeloofelijk hard waren geweest. Ik had dien nacht een gevoel alsof ik een
oneindig aantal ellebogen en schouders bezat.
Maar al lag ik veel wakker, dat hinderde mij toch niet. De nacht was zoo zeldzaam
mooi, dat het een heerlijkheid was op te zien naar den bleeken hemel, die helder
verlicht werd door het witte schijnsel van de maan en het geflikker van de sterren.
Een blauwachtige glans bedekte de onafzienbare sneeuwvelden van den Mont
Blanc, en een vreemde, helle tint lag over de rotsen van de Aiguilles. De wonderlijk
lichte sneeuwtoppen rezen met zilveren randen tegen de lucht op; dreigend teekenden
zich naast den witglinsterenden maneschijn de zwarte schaduwen af, als diepe kloven.
Vreemde, wilde spookgestalten gelijk, reusachtig hoog, stonden de rotsen rondom
den Charpouagletscher; hun grillige silhouetten schenen met scherpe lijnen gegroefd
te zijn in den vagen, onbepaald getinten hemel.
Zwijgend strekte zich die geweldige gletscherwereld uit vervuld van een eindelooze,
verpletterende stilte. Nooit heb ik de stilte zoo gevoeld als toen, en niemand kan de
verlatenheid, de overweldigende eenzaamheid van de bergen ten volle begrijpen, die
niet een nacht tusschen de gletschers en rotsen heeft doorgebracht, met de sterren
alleen boven zich. Het is heel iets anders, wanneer men voor de deur van een goed
verwarmde hut staat om te zien naar den hemel en de stille bergen; dan heeft men
nog altijd een gevoel van gezelligheid, van bescherming, maar wanneer men geen
dak boven zijn hoofd en geen muren om zich heen heeft, maar alles rondom
geweldige, volmachtige natuur is, dan eerst beseft men ten volle zijn
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eigen machteloosheid en men voelt zich zoo nietig en afhankelijk tegenover die
zwijgende bergreuzen, niettegenstaande alles, dat gedaan is om ze te overwinnen en
te onderwerpen.
Het was half twee toen de gidsen van M. B i n g g u e l y en M. H a s l e r het vuur
weer aanmaakten voor het ontbijt. Zij wilden den Grand Dru beklimmen om vandaar
naar den Petit Dru te traverseeren, en konden vroeger dan ik opbreken omdat zij
langeren tijd over den gletscher moesten gaan. Na een half uurtje stond ik ook maar
op, van slapen kwam toch niets meer. Het was doordringend koud toen ik uit mijn
slaapzak kroop, en ik verlangde ernaar te kunnen vertrekken. Maar eerst na
zonsondergang konden de rotsen beklommen worden, waarvan wij niet ver af waren.
De derde karavaan, M. en Madme. M a c q u e t met hun vier gidsen, die ook den Grand
Dru wilden beklimmen, kwamen om half drie uur bij ons bivouac aan; om drie uur
vertrok het geheele gezelschap, en eindelijk, om half vier, kon ik ook opbreken.
Hooger op den gletscher zagen wij de lantarens van de anderen heen en weer
bewegen; naar de Dent du Requin was ook een karavaan op weg; een paar gele
lichtpuntjes, nauwelijks zichtbaar in de wijde witte sneeuwvelden, hadden de gidsen
daar opgemerkt.
Het was zulk een heldere nacht, dat wij geen moeite hadden met het oversteken
van de rimaie1); daarna moesten wij alleen nog den gletscher dwars oversteken om
de rotsen te bereiken. Deze bood nu geen moeilijkheden meer, zoodat ik ongestoord
genieten kon van den heerlijken zonsopgang.
De bleeke, vage kleur van den nachthemel was langzamerhand veranderd in een
zilverachtig parelgrijs, dat naar het Oosten onmerkbaar overging in het zachtste rose.
Als een zijden waas breidde zich de teere rozentint steeds meer en meer uit, een lichte
gloed bedekte den reuzenkoepel van den Mont Blanc, zacht glanzend rezen zijn
blanke sneeuwvelden tegen de lucht op.

1) Breede kloof in het bovengedeelte van een gletscher.
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Plotseling gloeide een glorieus licht van goud en schitterend rood op in het Oosten,
de geheele lucht was overdekt met de teerste kleurschakeeringen; zachte
paarlemoertinten, van bleek lila en heel licht rose, vloeiden samen met den diepsten
karmozijn-rooden gloed, en de smettelooze Mont-Blanctop was omgeven door een
doorschijnenden rozenglans.
Overal verbreidde zich nu het zegevierende zonnelicht; de rotsen en gletschers
werden met het glinsterende goud overdekt, verblindend schitterden de sneeuwvelden
onder de vlammende stralen.
Ondertusschen waren wij de rotsen genaderd, die hier niet moeilijk waren.
C h e v r i e r en ik lieten op aanraden van S i m o n d onze piolets achter, en steeds
naar links verder klimmend bereikten wij een breed couloir, dat hier en daar ijs
vertoonde. Dit voorspelde niet veel goeds, maar wij hoopten, dat de zon misschien
kracht genoeg zou hebben het ijs eenigszins te ontdooien, voordat wij aan het
moeilijke gedeelte kwamen. Op het couloir volgden weer niet lastige, maar brokkelige
rotsen, waarover wij om half zes de Epaule bereikten. De Epaule heet dat gedeelte
van den kam waar de Petit Dru plotseling uit de graat omhoog rijst; hier begint de
beklimming van den eigenlijken top.
Overweldigend was daar het gezicht op de ongeloofelijk steile zuidwestwand,
grimmig en dreigend verhieven zich vlak voor ons de tot een duizelingwekkende
hoogte op elkaar gestapelde rotsen. Recht opstaande, volmaakt gladde blokken zijn
het, in lange repen verticaal geleed, van een sombere rood-bruine kleur, die als een
pantser de Aiguille schijnen te omsluiten. Smalle sneeuwstreepen hechtten zich hier
en daar vast langs de vooruitstekende randen, en heel in de diepte stapelt de sneeuw
zich op in steile, onbegaanbare couloirs, maar verder is de rots overal onbedekt.
Een koude, verstijvende wind had ons tot nog toe vergezeld; hier waren wij er
tegen beschut en konden wij eenigen tijd uitrusten. Eigenlijk zou de Epaule een veel
geschikter bivouac zijn dan de Charpouagletscher, men is
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er niet zoo blootgesteld aan alle winden en veel dichter bij den top van den Petit Dru.
De gids C h a r l e t S t r a t o n , de eerste beklimmer van den Petit Dru, heeft er dan
ook gebivouaqueerd toen hij den weg naar den top zocht, maar wanneer het weer
plotseling omslaat, is de terugtocht te lang en te lastig, zoodat het veiliger is op den
gletscher te overnachten.
Na een kwartiertje gerust te hebben begon de aanval in allen ernst. Het zijn
werkelijk zulke buitengewoon moeilijke rotsen, dat velen den Petit Dru, ook wegens
den langen duur van de beklimming, voor een der allerzwaarste rotstochten van de
Alpen houden; van de Epaule tot den top klimt men steeds over de smalste richels,
door loodrechte schoorsteenen of langs nauwe spleten, die meestal geen ander
steunpunt aanbieden dan hun hoeken en kanten. Wanneer de rotsen met ijs bedekt
zijn, is de beklimming geheel onuitvoerbaar; die dunne, doorschijnende ijsmassa's,
die zoo vroolijk in de zon schitteren, omkleeden de rotsen met een geweldig pantser,
dat voor niets wijkt dan alleen voor de zon, wanneer het langen tijd aan haar warmte
is blootgesteld geweest, en de lange, flonkerende ijskegels, die als kantwerk van de
randen afhangen, versperren den weg als onoverkomelijke hinderpalen.
Het was zeer de vraag of de tocht dezen keer zou gelukken; zooals ik reeds zeide,
hadden wij veel ijs beneden in het couloir aangetroffen, dat daar echter te vermijden
was geweest, naar alle waarschijnlijkheid zouden dus de rotsen hoogerop evenmin
er vrij van zijn, maar daar zou het onmogelijk zijn het te ontwijken. Zoo ver mogelijk
wilde ik echter in ieder geval komen, aan omkeeren wilde ik niet denken, voordat ik
er bepaald toe gedwongen werd.
De twee gidsen gingen nu voorop; C h e v r i e r kon S i m o n d dan beter helpen,
want de voorste gids heeft bij dezen tocht telkens steun noodig.
Al dadelijk begon de klauterpartij met een reeks van schoorsteenen. Nog nooit
had ik daarvan zulk een verscheidenheid aangetroffen. Vele waren zoo nauw, dat
het slechts reten waren, waarin men nauwlijks eenig houvast
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vond; andere waren weer wijder, en daarin ging het naar boven klimmen dan
gemakkelijker. Een van die wijde schoorsteenen was bizonder eigenaardig. Hij
vormde een diepe kloof, waar midden in een puntig rotsblok rechtovereind stond,
als een pilaar. Een tweede rotsblok bedekte bijna de geheele spleet; alleen beneden
en van boven liet het een smalle opening vrij van misschien nog geen meter hoogte.
Door den ingang kon ik mij gemakkelijk heenwringen, maar het was lastiger het
rotspunt in de kloof te bereiken. Aan een paar oneffenheden in den rotswand kon ik
mij vrij goed vasthouden, en met een zetje en een grooten stap kwam ik op het blok
terecht. Ik zat daar nu goed en wel, maar het uitkomen was niet gemakkelijk. Met
mijne voeten kon ik de wanden van de kloof niet bereiken, tenminste niet zoo dat ik
er op steunen kon; staan kon ik ook niet op het blok, daarvoor was de steen boven
de opening te laag. Toch gelukte het mij, na mij in allerlei bochten gewrongen te
hebben en na een eindje van het blok afgegleden te zijn, een steun voor mijn voeten
te vinden, en toen kon ik mij met mijn armen in de opening vrij gemakkelijk naar
buiten hijschen.
Na de reeks schoorsteenen volgde een van de moeilijkste gedeelten van den tocht.
Wij moesten een klein zadel bereiken, dat met sneeuw bedekt en van Montanvert af
duidelijk zichtbaar is. Langs een smalle reet moet men het zadel bereiken; nauwelijks
eenig houvast vindt men daarin, en de moeilijkheden werden hier verdubbeld door
de groote hoeveelheden ijs, die wij er aantroffen. Overal hingen lange ijskegels van
de rotsen af, onze handen werden steenkoud en bijna gevoelloos, maar toch was het
nog juist mogelijk de rotsen te beklimmen. Ondersteund door C h e v r i e r klom
S i m o n d het eerst erop, toen volgde C h e v r i e r en daarna bereikte ook ik het
zadel. Het was zwaar werk geweest, en hijgend kwamen wij boven; gelukkig scheen
de zon, zoodat wij hier wat konden uitrusten en ons tegelijk verwarmen.
Heel in de diepte zagen wij links van ons het hôtel du Montanvert, niet veel meer
dan een poppenhuisje; als
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een smal lint lag de Mer de Glace tusschen de bergen, alles was zoo klein en nietig,
zoo ver beneden ons, en toch scheen de top van den Petit Dru nog niet veel dichter
bij te zijn dan toen wij op de Epaule waren. Maar de grootere diepte naast ons bewees
toch, dat wij al veel gevorderd waren.
Heerlijk was het gezicht langs de woeste met sneeuw gevulde kloven en de
geweldig steil afvallende wanden, maar de nog altijd hoog boven ons oprijzende top
dwong ons er niet lang te blijven. Heel wat werk wachtte ons nog voor wij daar in
de hoogte konden zijn, en geweldigen tegenstand zouden de rotsen ons nog bieden.
Dit ondervonden wij dan ook zoodra wij verder gingen. De reten waren overal met
ijs bedekt, en al druppelde het water er af onder den invloed der zonnestralen, dan
hielp dat toch op dit oogenblik nog niets. Misschien zou op den terugtocht het ijs
voor een deel weg zijn, maar dan konden wij toch met het reservetouw overal zonder
veel moeite afdalen.
Niettegenstaande het ijs ging het toch altijd verder; langs vooruitstekende kanten
en smalle richels, steeds zwevend boven den begeerigen afgrond. Het was een geluk,
dat de zon hier scheen, zoodat onze verstijfde vingers dadelijk weer warm werden,
wanneer wij een met ijs bedekt gedeelte achter ons hadden.
Wij hadden nu een der vaste touwen bereikt, die langs een paar der moeilijkste
passages aangebracht zijn, maar erg vertrouwbaar waren ze meestal niet; gelukkig
verkeerden een paar ijzeren stiften en ringen in een beteren toestand, zoodat het niet
hinderde dat wij er zelf geen meegenomen hadden.
Een groot voordeel is het, dat het gesteente van den Petit Dru overal vast en
betrouwbaar is, nergens behoeft men bang te zijn voor steenvallen en men is altijd
zeker van wat men vasthoudt. Anders zou deze tocht ook zeldzaam gevaarlijk zijn;
het beklimmen van de rotsen is zulk een zwaar werk, dat men onmogelijk snel vooruit
kan komen en dat men een steenval bijna nooit zou kunnen ontwijken.
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Na een paar bizonder lastige overhangende rotsen beklommen te hebben, bereikten
wij eindelijk een vrij breeden met sneeuw bedekten rand, waarlangs wij gemakkelijk
konden traverseeren, maar nu wist S i m o n d opeens geen raad hoe verder te gaan.
Hij had den tocht alleen in omgekeerde richting gemaakt, na van den Grand Dru naar
den Petit Dru getraverseerd te hebben, en wist wel hoe hij langs de overhellende
rotsruimte naar beneden kon komen, maar niet hoe hij er tegen op moest. Een stuk
touw, dat in de hoogte boven onze hoofden van de rots afhing, wees duidelijk den
weg aan voor het neerdalen; door daar een langer touw vast te maken kon men
gemakkelijk neerzakken, maar S i m o n d geloofde niet dat men langs dezelfde plek
naar boven kon komen. Wij zochten overal naar een ander punt waar wij verder
konden klimmen, maar de rots was volmaakt glad, alleen een enkele, in een
vooruitstekenden rand doodloopende reet kon ons misschien een eind naar boven
helpen. C h e v r i e r beproefde dit, maar met geen ander resultrat dan dat hij een van
zijn vingers verrekte. Niet alleen was het bijna onmogelijk tegen de reet op te
klouteren, maar ook boden de daarop volgende rotsen geen enkel houvast aan; en al
hadden wij den vooruitstekenden rand kunnen bereiken, dan was het toch onmogelijk
geweest verder te klimmen; de rotsen waren overal geheel glad en daarbij overhellend.
Het eenige wat wij doen konden, was te beproeven bij het touw te komen.
Opgeduwd door C h e v r i e r klom S i m o n d tegen de rots op; werkelijk kon hij
toen verder klimmen en, gemakkelijker dan wij gedacht hadden, het touw bereiken.
Vandaar kon hij op een punt komen, waar hij op C h e v r i e r en mij kon wachten,
en na elkander overwonnen wij zoo die lastige passage.
Nu moesten wij weer door eenige schoorsteenen klimmen, waarvan de uitgang
ook door overhellende rotsen lastig werd gemaakt. Maar, toen wij deze achter den
rug hadden, begonnen wij te bemerken, dat wij den top flink naderden. De
moeilijkheden begonnen te verminderen. Wij kwamen nu sneller verder en bereikten
een klein sneeuw-
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veldje; daarover en langs eenige rotsen klommen wij gemakkelijk naar den kam van
den top.
Loodrecht viel daar naast mijn voeten de rotswand neer naar de Mer de Glace in
een geweldige diepte van bijna 2000 M.; vlak voor mij was de top, nog maar eenige
meters hooger. In een oogenblik waren de laatste rotsen beklommen; toen had ik
mijn doel bereikt: ik stond op den Petit Dru. Een Leerlijk gevoel is het altijd wanneer
men een bergtop bereikt heeft door eigen krachtsinspanning, vooral wanneer de
beklimming moeilijk is geweest. Hoeveel tochten men ook maakt, toch zal nooit dat
niet te beschrijven gevoel van vrijheid en voldoening veranderen, dat zegevierende
gevoel, dat zich altijd weer opnieuw voordoet. En dan treft altijd weer die wijde
hemel, die oneindige verte, die geweldige diepte; het is alles zoo ruim, zoo onbeperkt,
dat men zich daar in de hoogte, in die groote eenzaamheid, wel gelukkig moet
gevoelen.
Vlak voor ons verhief zich, ver boven de bruingele rotsen van den Grand Dru, de
trotsche Aiguille Verte, met haar schitterenden witten top, slank oprijzend boven de
rotsmassa's van den Pic en de Aiguille sans Nom. Overal rezen de fiere toppen
omhoog: de Aiguille des Charmoz, de Greppon, de Dent du Requin; verderop de
reuzenketen van de Grandes Jorasses, en dan de Courtes en de Droites met hun woeste
couloirs en geweldig steile rotswanden. Daartusschen en daarachter waren in de verte
weer andere toppen zichtbaar, maar ver boven alles uit, majestueus en overweldigend
groot, verhief zich de Mont Blanc, met breede forsche lijnen alle andere toppen
beheerschend.
Hij is bijna te kolossaal, te reusachtig, de Mont Blanc zelf. Zijn zware, massieve
vormen overschaduwen de slanke Aiguilles, en ook de andere toppen komen niet
geheel tot hun recht door zijn verpletterende hoogte. Vooral naar het Noord-Westen
is het verschil groot, maar naar dien kant konden wij zoo onafzienbaar ver zien, over
het smalle dal van Chamonix en de bruingroene hellingen van de Aiguilles Rouges,
over de Savooische en Waadlandsche Alpen, totdat bij het meer van Genève lucht
en bergen samen-
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smolten tot één wazigen, grijsblauwen achtergrond. En dan - juist omdat alle andere
toppen zooveel lager zijn en de Mont Blanc met zijn geweldige afmetingen zoo
trotsch op hen neer ziet en op de dwaas-kleine wereld aan zijn voet - maakt hij dien
onbeschrijfelijk majestueuzen indruk.
Maar ik begon het koud te krijgen, daar boven op dien alleenstaanden top in den
scherpen bergwind, en wij zochten iets lager een beschut plekje in de zon, vanwaar
wij M. B i n g g u e l y en M. H a s l e r van den Grand Dru konden zien afdalen, die
een half uur geleden op den top waren aangekomen. Eenige meters beneden den top
van den Grand Dru is een klein terras, dan valt de rotswand loodrecht neer naar het
kleine sneeuwveld, dat hem met den Petit Dru verbindt.
Een dubbel touw werd nu aan de rots vastgemaakt, daarlangs daalden zij na
elkander neer. De wand is volmaakt effen; alleen een nauwe, gladde speet, waar de
rots een flauwen hoek vormt, biedt eenigen steun. Die steun bestaat daarin, dat men
zijn rechterknie er tegen aan kan drukken, terwijl men met beide handen het touw
vasthoudt; het linkerbeen vindt nergens steun. Terwijl men zijn handen verplaatst
om neer te dalen, moet men goed zorgen de rechterknie steeds tegen de reet vast te
drukken; anders loopt men gevaar dat het touw gaat draaien, en men zou met het
hoofd tegen de rotsen slaan, al is men ook nog aan het gewone touw gebonden. Voor
den vooropgaande is dit neerdalen niet zonder gevaar; hij kan gemakkelijker met het
touw beginnen te slingeren, omdat het benedeneind nog niet vastgemaakt is. Maar
juist daarom is men zoo voorzichtig, dat tot nog toe hier geen ongelukken gebeurd
zijn.
D e m a r c h i was al afgedaald en had het eerste haltepunt, een klein terras, dat
ruim twintig meter lager in de rotswand vooruitspringt, bereikt. Hij maakte het touw
aan een rotsblok vast en nu volgde M. B i n g g u e l y . Eerst daalde hij, steeds met
het gezicht naar den rotswand gekeerd, recht naar beneden; toen moest hij zich naar
rechts wenden, om de spleet te bereiken, wat het moeilijkste gedeelte is. Eenmaal
met zijn rechterknie tegen de reet gedrukt, was
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het neerdalen wat minder moeilijk. Door deze te volgen kwam hij van zelf bij
D e m a r c h i aan. Het touw werd weder opgeheschen, en nu was het de beurt van
M. H a s l e r om af te dalen. Daarna liet C h a r l e t de rucksäcke en piolets neer, om
ten slotte zelf ook het terras te bereiken, dat nauwelijks plaats genoeg voor allen
bood. Het dubbele touw werd ingehaald, en zij bonden zich weer op de gewone wijze
vast. Langs de rotsen kwamen zij op het sneeuwveld, waarover zij naar boven
klommen, toen waren het nog maar weinig oogenblikken en wij konden elkander
begroeten. De geheele traverseering had ongeveer een uur geduurd.
Van half tien tot twaalf uur bleven wij op den top; wij zagen de Fransche alpinisten
den Grand Dru bereiken, en toen zij weer hun terugtocht begonnen, stonden wij ook
op, want ons wachtte een nog langere weg tot Montanvert.
S i m o n d ging voorop, dan volgde ik en vervolgens C h e v r i e r ; de anderen
kwamen achter ons. Het neerdalen was gemakkelijker dan de beklimming; het
reservetouw kon telkens vastgemaakt worden aan de rotsen, waardoor de lastigste
passages veel van hun moeilijkheid verloren. Vooral bij de met ijs bedekte rotsen
deed het dubbele touw veel dienst; met beide handen het touw vasthoudend en met
de knieën tegen de rotswand gedrukt, kwamen wij ze zonder veel moeite voorbij.
Maar voor de handen is dat neerdalen langs een touw een ruïne; al zorgde ik er voor
mij nooit er langs neer te laten glijden, mijn vingers waren den anderen dag toch
pijnlijk.
Wij kwamen goed vooruit; S i m o n d maakte het reservetouw vast, dat
D e m a r c h i dan als laatste hem weer toewierp. Zoo werd om half vijf de Epaule
bereikt, waar wij voor het eerst nadat wij den top verlaten hadden een weinig rustten.
Het moeilijkste gedeelte was voorbij, maar de met losse steenen bedekte rotsen waren
nu veel onaangenamer, dan toen wij er langs naar boven klommen. Daarenboven
was het lastig, hier geen piolets te hebben.
Het was een verlichting toen wij den Glacier de la Charpoua weer bereikt hadden,
ook omdat deze laatste rotsen niet geheel ongevaarlijk zijn. Vooral nu wij met
zoovelen
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daar afdaalden, kon licht een steen losraken; ik kreeg er nog een tegen mijn voet, die
wel niet ernstig gekwetst werd, maar toch een paar dagen pijnlijk bleef.
Nu duurde het niet lang meer tot wij bij het bivouac terug waren, waar wij een
nieuwe karavaan aantroffen, die den Grand Dru wilde beklimmen. Alles werd bij
elkaar gezocht en ingepakt en om zeven uur verlieten wij het bivouac weer, om nog
voor donker de plaques te bereiken. De moraine leek eindeloos te zijn; in het
schemerlicht waren de steenen niet meer te onderscheiden, en nog voor wij de Mer
de Glace bereikt hadden, werd onze lantaren aangestoken. Eindelijk waren wij weer
op den gletscher; het was nu geheel nacht geworden; de lucht was bedekt, en wij
konden volstrekt niets zien. Alleen zagen wij voor ons uit de lantarens van de andere
karavaan, nu eens vlak bij, dan weer ver af en heel in de verte de lichten van
Montanvert. Onophoudelijk moesten groote omwegen gemaakt worden voor de
spleten; telkens opende zich voor onze voeten een breede kloof, dreigend en
geheimzinnig, die van de verte uit niet zichtbaar was geweest, en verderop moest
een overgang gezocht worden. Was eindelijk de overkant bereikt, dan stonden wij
weer voor een andere spleet, en opnieuw moest een omweg gemaakt worden.
Soms leek het, dat wij de rotsen aan den overkant werkelijk naderden, maar dan
werden wij opeens weer gedwongen een heel eind terug te gaan en was het alsof wij
er nog eens zoo ver vandaan waren.
Nu begon ik ook goed te gevoelen, dat ik dertig uur in de buitenlucht was geweest
zonder veel te rusten; ik begon zoo slaperig te worden, dat ik moeite had goed voor
mij uit te blijven zien. Maar het gaf weer moed, toen ik de lantarens van de anderen
in de rotsen zag verdwijnen. Nu duurde het niet zoo heel lang meer of wij hadden
ook de moraine bereikt; vandaar waren wij in een paar minuten weer op het pad dat
naar Montanvert leidt.
Nog een half uur ging het naar boven; toen rees op eens, om half tien, vlak voor
ons het hotel op.
Dat was een heerlijk oogenblik, na dien eindeloozen
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tocht in de duisternis. De gidsen en ik wenschten elkaar goeden nacht en geen uur
later lag ik al te droomen van mijn tocht naar den Petit Dru.
De volgende twee dagen regende en sneeuwde het op Montanvert; er was geen sprake
van een enkelen tocht, en de Dru's zouden in de eerste dagen niet te beklimmen zijn.
Hoe gelukkig was ik niet die paar mooie dagen gebruikt te hebben!
M. B i n g g u e l l y en M. H a s l e r gingen in wanhoop over het weer heen; ik
wachtte nog een dag af om te trachten Courmayeur over den Col du Géant te bereiken.
Werkelijk was het den derden dag mooi weer; dadelijk besloot ik Montanvert te
verlaten, en nog dienzelfden avond kwam ik over den Col du Géant te Courmayeur
aan, waar ik voor dat jaar afscheid nam van den Mont-Blanc-groep.
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Onze leestafel.
P e t e r k e 's Beeldenstorm en andere dorpsgeschiedenissen door M a r i e
M a r x K o n i n g . Uitgave van C.A.J. v a n D i s h o e c k , Bussum, 1903.
P e t e r k e is een stilzwijgend ‘als een klein boertje gekleed jongske’, dat, als eerst
de zieke poes sterft, en daarna ook de koe ziek wordt, voor haar beterschap wil gaan
bidden, maar de kerk gesloten vindende en ook 't catechismus-zaaltje, waar het beeld
van de Heilige-Moeder-Gods staat, dan een steen opneemt, een ruit ingooit en door
de zoo gemaakte opening zijn gebedje om beterschap voor de koe opzegt. Maar als
dan de koe toch sterft en moeder ook al ziek wordt, staat hij, den eersten keer dat er
weer catechismus is, van zijn plaats op, klimt ten aanzien van den pastoor en alle
jongens uit zijn bank, en trekt het Maria-beeld naar beneden, zoodat het ineens in
stukken op den vloer ligt.
Wie nu zijn goede meening over de schrijfster van: Van 't viooltje dat weten wilde
gaarne behoudt, leze niet verder. Want de techniek is voortreffelijk en met enkele
rake trekken is P e t e r k e en zijn omgeving geteekend, soms in uitstekend afgeluisterd
dialect. En 't gegeven, wel het is bij een in zichzelf gekeerd, sterkwillend kind zeer
goed verklaarbaar, terwijl men zich zelf kan geruststellen dat zijn opvoeders aan
P e t e r k e wel zullen bijbrengen dat dit nu ééns is geweest, maar nooit weer!
Maar o wee, wie verder moet lezen, hij moet bemerken dat het beeldstormen hier
niet ophoudt en dat de schrijfster dit een zeer menschwaardig bestaan schijnt te
vinden. Want - om 't kleinigheidje Kermis over te slaan - in de volgende schets Een
Leven, waarin de schrijfster een, al dan niet gefingeerd, verhaal geeft van haar eigen
ervaringen op een dorp, gaan alle dorps-autoriteiten tegen den grond, eindelijk ook
het goede dat zij zelve trachtte te stichten en eindigt de schrijfster met te schreien:
‘om de Onrechtvaardigheid van het (zijn) Bestaan.’ Niet minder geschiedt zulks in
Teuns Heilige, een allergriezeligst verhaal van een sukkel, die aan den drank komt,
idioot en krankzinnig wordt; en evenzoo in de laatste schets Verzoening.
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Nu, al is men ook niet geneigd van beeldstormen zijn beroep te maken, het geval is
denkbaar dat men 't zijn plicht acht de oude afgoden van hun voetstuk te stooten.
Maar dan doet men dat, om - gedachtig aan 't horror vacui - daar toch iets anders en
beters voor in de plaats te bekomen.
En wat dit hier nu zal zijn, is 't beste te zien in de nog meest positieve schets van
dezen bundel, n.l. in Verzoening. Hier is de beeldstormer een onderwijzer, een
vereerder van Z o l a . Op een Zondag zit hij uit verveling weer te beeldstormen. ‘Eerst
kwam God, dan de Vrijvrouwe en dan de dominee en de rentmeester; en de arme
pachtboeren moesten gelooven dat ze Gòd gehoorzaamden, door dien kleinen
potentaatjes onderdanig te zijn.’ Het zijn allemaal: ‘laffe onderdrukkers’, òf laffe
oogendienaars. Zelfs de klokkenluider: ‘je kon zoo hooren dat er een loondienaar
van Macht aan 't touw trok: een loondienaar die blij was als hij er weer uit kon
scheiden en nu maar gauw, héél gauw klepte.’ In die stemming gaat hij ter kerke, als
plaatsvervanger van den hoofdonderwijzer. Naar de preek luistert hij natuurlijk niet.
Maar - daar wordt een onecht kindje gedoopt, en terwijl de waarschijnlijke vader er
bij zit, gaat de dominee niet tegen dezen, maar tegen 't ongehuwde moedertje te keer.
Deze gilt, wankelt - de onderwijzer is in een paar sprongen bij haar, draagt haar in
't buiten wachtende rijtuig van de Vrijvrouwe en laat ze naar haar huis rijden (sic!).
Als hij haar daar bezoekt, komt ‘een leelijke boer’ hem danken voor zijn daad; die
boer hield vroeger, houdt nog van 't vrouwtje, belooft haar te huwen en 't kind als 't
zijne aan te nemen. Tableau! Nu is ook hij verzoend. Hij zal nu wel ontslagen worden
door den gemeenteraad, maar: ‘hoeveel moois was er toch in die menschen,
onzichtbaar voor de Geldmacht; maar dan toch zichtbaar voor Gòd.... als die er was.’
Dus daar ligt weer alles tegen den grond - behalve Z o l a , behalve de onderwijzer
die tegen de Macht is, en een zóó idealistische boer als ik er nooit een ontmoette, en
die, is de schrijfster in dezen gelukkiger dan ik geweest, toch eerder kan dienen voor
een vergeten schim uit een oud ‘harderspel’ dan voor het type van een boer uit onzen
tijd. En voor dit magere resultaat ga ik niet uit beeldstormen. Integendeel, ik ben al
een beetje conservatief, maar zulke boeken maken me veel conversatiever, en daar
dit toch heel mis is, kan ik niet dankbaar zijn voor deze lectuur.
G.F.H.
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A x e l L u n d e g å r d . Het Recht van het Gevoel. Naar het Zweedsch door
J e a n e t t e E. K e i j z e r . Amsterdam. H.J.W. B e c h t 1903.
Een prachtig boek wat den vorm betreft, schitterend door fijne zetten en meesleepend
door vlotte vertelkunst, maar van een alleropzichtigste oppervlakkigheid wat den
inhoud betreft.
Dokter N o r a e u s schrijft: Het Recht van het Gevoel waarin hij het vrije huwelijk
bepleit, en brengt dit in praktijk door met M a g d a N a e s s te gaan samenwonen.
Dan heeft hij wat veel te studeeren, hij veronachtzaamt M a g d a , en zijn vriend
K e n n a n gaat met haar naar Parijs, waar hij ze huwt. Doch spoedig sterft M a g d a
uit verlangen naar N o r a e u s . Deze wordt jaren later in den uitersten nood geroepen
bij K a t i e , K e n n a n 's 17-jarig zusje. K a t i e geneest, ze wordt verliefd op den
45-jarigen dokter, maar deze vindt zich te oud voor haar, en schrijft haar af, waarop
K a t i e sterft. Nu verwijt K e n n a n hem dat hij twee vrouwen heeft gedood, door
alleen naar zijn verstand en niet naar zijn gevoel te luisteren.
De Zweedsche pers roemt eenstemmig - tenzij wij alleen te lezen kregen, wat de
uitgevers uit de recensiën plegen uit te knippen - dit werk als mooi, waar, gevoelig,
en verrukkelijk. En wij erkennen de verhaaltrant is werkelijk uitstekend, maar de
inhoud onverkwikkelijk - en een beetje vervelend. Want deze had tragisch kunnen
zijn, was de ellende in dit boek wat minder eigen maaksel. Nu haalt men de schouders
op, als 't mis gaat, en mompelt: ‘tu l'as voulu G e o r g e s D a n d i n !’
Doch terwijl ik dit schrijf, vrees ik dat veellezende dames me voor een harden
barbaar zullen houden, die niets wil weten van 't recht van het gevoel. Laat ik dan
ter compensatie elken directeur van een leesgezelschap, die dit leest, in overweging
mogen geven, dit boek aan te schaffen; de dames zullen er hem een dankbaar knikje
voor geven. Zullen onze dames ook blij zijn dat hier alle verbogen mannelijke
woorden hun n moeten missen? Is dit in naam der heilige gelijkheid? Of in naam der
heilige taalvereenvoudiging? 't Is natuurlijk bekrompenheid, maar dit laatste woord
klinkt mij in de ooren als taalverarming.
G.F.H.
A.A. F o k k e r . (K a r a m a t i ). Heilige Banden. Roman, uitgegeven in
1903 door C.A.J. van D i s h o e c k te Bussum.
Prof. L a r s e n was geestelijk zoo volslagen stekeblind dat hij zijn hartstocht voor
zijn vrouw liefde waande en dat hij niet zag
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hoe zij - volleerde huichelaarster - al de dertien jaar van hun huwelijk liefde
voorgewend heeft, inmiddels hem met drie à vier huisvrienden bedriegend. De
welbekende fatale brief, dien de misdadige vrouw op het tooneel en in romans steeds
pleegt te laten slingeren en dien de bedrogen echtgenoot altijd gewoon is te vinden,
mist ook hier zijn effect niet: de onthulling. Een scène volgt; de vrouw is er brutaal
tegen in, de man wordt ziek van de emotie, wil vluchten met zijn eenig kind, volvoert
dat plan ook in het holle van den nacht, neemt den wijk naar Vlissingen, wordt
achterhaald door zijn dokter, die, gewapend met een bevelschrift tot aanhouding
wegens krankzinnigheid en twee stille agenten, hem terugbrengt en in een gesticht
opsluit ('t is waar, de professor deed ook vreemd!), uit welk gesticht de hooggeleerde
ontsnapt om weer zijn kind te rooven, wat de vrouw hem beletten wil, waarop hij
zonder te willen of te weten wat hij doet, zijn vrouw worgt, om dit daarna onmiddellijk
(het is 's nachts één uur) aan een collega te gaan meedeelen. Inmiddels brandt des
professors huis af; het kind wordt gered, de doode vrouw uit het huis gedragen; het
misdrijf wordt ruchtbaar, maar een jong advocaat weet vrijspraak te verkrijgen op
grond dat zijn cliënt noch in zijn liefde noch in zijn haat toerekenbaar geweest is.
Enkele jaren daarna vinden wij den geleerde terug, getrouwd met een buurmeisje
van amper dertig jaar. Op haar zestienden verjaardag des morgens tusschen zeven
en acht leest des professors kind het pleidooi, dat haars vaders vrijspraak bewerkt
heeft en omhelst hem. Voilà! Driehonderd en twintig bladzijden met veel onnoodig
bijwerk.
H.S.
F r a n s C o e n e n J r . In Duisternis. - L.J. Ve e n . Amsterdam.
Dit wil weer zijn, en is dan ook weer, een proeve van die pijnlijk-nauwkeurige
photografeer-kunst, die den mensch, een willekeurig mensch, plaatst voor den kodak
en hem dan ‘neemt’ niet à travers un tempérament d'artiste, maar door de nuchtere,
preciseerende lens, zoodat het beeld straks den mensch vertoont in al zijn doen en
laten, dood- en doodgewoon, zonder iets er af en er bij. In dit boek wordt ons verteld
één dag, de laatste, van een kantoorheertje, dat zich verslingerd had aan een
café-chantant-juffie, door haar verlaten is, geen geld meer heeft en geen werk, een
betrekking zoekt maar niet vindt, dan - om toch iets te doen - een steen gooit door
een café-ruit, daarna naar zijn kamer teruggaat en zich
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ophangt. Van minuut tot minuut schier wordt meegedeeld wat de man dacht, zei,
deed.... en het wordt onder het lezen als een obsessie.
H.S.
M.J. B r u s s e . Boefje, naar het leven verteld. Uitgave van W.L. B r u s s e .
Rotterdam.
Photografeer-kunst deze ook, maar hoeveel warmer, inniger, aantrekkelijker. Men
voelt op elke bladzijde het leven tintelen; men voelt dat deze auteur niet een geval
bedacht heeft, waarop hij weer eens het bekende procédé van alles-vertellen kon
toepassen, zelf als objectief vertooner achter de schermen blijvend, maar dat deze
schrijver uit eigen aanschouwing en herinnering de geschiedenis van Boefje verhaalt,
van den jongen uit de Rotterdamsche achterbuurt, het ‘klantje van L o m b r o s o ’,
maar die nog zoo gelukkig terecht komt. En het zuiver-realistische van dat verhaal
maakt het humoristisch, wekt een lach en een traan, terwijl ge tegelijk den auteur
leert liefhebben om zijn warm hart.
H.S.
T h é r è s e H o v e n . Zoo men zaait.... Indische roman. - Va l k h o f f &
C o . Amersfoort.
Een indische roman van T h e r è s e H o v e n , bijna 300 bladzijden, waarin geborduurd
wordt op het stramien der erfelijkheid: de heer R o o d h u y z e n heeft zich van zijn
vrouw doen scheiden om met haar zuster te huwen, en ziet nu in twee van zijn drie
kinderen de erfenis zijner ondeugden: de zoon J a c k is een verliederlijkte leeglooper,
de jongste dochter L i e k i e tracht met een perversiteit, die boven haar achttien jaren
is, haar oudere zuster, de brave G o n n e , haar aanstaande af te kapen. Bijna was dat
gelukt, maar ten slotte trouwt de brave G o n n e toch nog haar Gelderschen heereboer,
L i e k i e gaat er van door met een getrouwd man, J a c k zakt dieper en dieper in het
kwade en de vader zet zijn connectie met N o n n a P i e n voort.... Zoo men zaait,
zoo zal men oogsten.
Diep gaat het niet, in dit boek; de karakters kunnen alle met een of twee adjectieven
worden aangeduid; de geschiedenis... men kan haar uit ons resumé beoordeelen.
Merken wij alleen nog op dat de Nederlandsche wet den man niet gedoogt te
hertrouwen met de vrouw, van wie hij wettelijk gescheiden is, gelijk de schrijfster
schijnt te gelooven.
H.S.
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N e m o . Het huwelijk eener koningin. Oorspronkelijke roman. Amersfoort. G.J. S l o t h o u w e r .
Het boek van den auteur, die met wijze bescheidenheid zich als ‘niemand’ aanmeldt,
is zoozeer what you call een b o e k , dat de lotgevallen er zijn, de menschen er spreken,
de dingen gebeuren, de natuur beschreven wordt, dat alles in één woord wordt gezegd
en gedaan ‘als in een boek.’ B.v. wanneer de hij en de zij aan het slot elkaar krijgen
- hoe zou dat hier anders kunnen! - zegt zij: ‘het is niet de eerste maal, dat ik naar U
verlangd heb. Ik heb door andere oogen leeren zien; ik heb eene andere
levensbeschouwing in mij opgenomen’... Enz. En hij: ‘gij weet dat gij het licht van
mijn leven, de zon van mijn pad zijt, dat de wereld mij zonder U ledig en kleurloos
schijnt, het leven zelf een vreugdeloos, doelloos bestaan.’ Enz. En zij weer: ‘En nu?
O G e r a l d , nu spreken alle stemmen in mijn hart voor u, zoo luid en zoo krachtig!
Het is mij alsof wij twee gelijk gestemde harpen zijn geworden. O, dat gevoel...’
Enz. En hij: ‘Onze strijd is zwaar geweest, L u c i a .’ Zij: ‘O ja, maar laten wij nu
zeggen dat de overwinning des te heerlijker is.’ Enz. enz. enz.
H.S.
Handleiding bij het gebruik van de Vereenvoudigde Schrijftaal door P.H.
M u l d e r . Groningen S c h o l t e n s e n Z o o n 1903.
Aan enthousiasme ontbreekt het den schrijver dezer handleiding niet. Hij gelooft in
‘de Vereenvoudigde’, wier voordeelen hij in eene vergelijkende reclame-lijst (p. 39)
tegenover ‘de V r i e s en Te W i n k e l ’ opsomt; hij verwacht heerlijke vruchten
van de nieuwe vrijheid op taalgebied. Maar zijn geloof maakt hem noch welsprekend,
noch helder.
‘Vereenvoudiging van de schrijftaal,’ zoo begint hij, ‘heeft geen betrekking, noch
op wat zich aanbiedt als letterkundig werk noch op wat reeds als zodanig is aanvaard.’
Hier steh ich schon und kann nicht weiter fort! Wil dus de schrijver twee schrijftalen
leeren en onderwijzen: eene (met buigingsuitgangen enz.) voor het geval dat zijn
arbeid ‘zich aanbiedt’ als letterkundig werk; de tweede (met alleen enkele e's, zonder
buigingsuitgangen en dgl.) voor ‘kranten, vlugschriften enz’ - welke dus geen
letterkundige werken zijn?
En noemt hij deze verdubbeling onzer taal ‘vereenvoudiging’?
De waarheid zal wel zijn, dat de Heer M u l d e r verwacht binnen niet te langen
tijd zijne ‘Vereenvoudigde’ ook te zien

Onze Eeuw. Jaargang 3

476
heerschen op dat gebied van ‘letterkundig werk’, dat tot nu toe voor de nieuwe
schrijftaal gesloten bleef. Op pag. 9 verklaart hij ‘dat de bewering als zouden in het
tegenwoordige Nederlands geslachten en naamvallen bestaan, berust op gebrekkige,
of zelfs gebrek aan, waarneming.’ Dat is leelijk gezegd, maar niet onduidelijk. Uit
de verklaring blijkt, dat de schrijver buiten zijn gebied van waarneming sluit de taal
van allen die, zoo dikwijls hunne stemming stijgt boven het alledaagsche, de
buigingsuitgangen niet slechts schrijven, doch ook uitspreken, gelijk uit den verderen
inhoud van zijne smaadrede over ‘halfdoode’ en ‘versteende’ vormen blijkt, dat hij
het liefst als algemeene schrijftaal zag aangenomen eene wijze van uitdrukking, die
angstvallig schuwt al wat deftig zou kunnen schijnen of ouderwetsch of ongewoon.
Bleef nu de schrijver dezer Handleiding consequent in zijne bestrijding van al dat
‘halfdoode’ (dat in onze oogen zoo krachtig en gezond leeft en onze schrijftaal maakt
tot eene kunsttaal in den goeden zin), verklaarde hij onverbiddelijk den oorlog aan
alle ‘dens’ en ‘eeners’ dan was er althans eene norm voor leerlingen in zijn boekje.
Maar nu hooren wij hem op p. 12 zeggen: ‘Een paar gevallen van wezenlike
verbuiging bestaan, dat is waar.’ Wat wil hij nu? Moet de adept voor wien hij zijn
boekje schreef terwille van dat ‘paar gevallen’ de verbuigingsleer doorworstelen, en
leeren verbuigen en vervoegen, met geslachten en naamvallen werken als een gewoon,
ouderwetsch volgeling van die ‘onwetenschappelike’ D e V r i e s en Te W i n k e l ?
Of moet ieder in dezen maar doen zooals hem 't ‘gemakkelikst’ lijkt?
Over de spelling zelve, wier hoofdregels in de bldz. 23-36 worden besproken,
dient hier te worden gezwegen. De vereenvoudigingsvoorstellen der bekende
commissie, zeker niet alle ongerijmd, in eene korte aankondiging te critiseeren, zou
dwaas en lichtvaardig zijn. Maar voor de zaak zelve, welke de mannen der
vereenvoudiging voorstaan, is het te wenschen dat er spoedig eene ‘Handleiding’
verschijne wier schrijver eene andere opvatting van ‘beschaafd Nederlands’ huldigt
dan de Heer M u l d e r .
K.K.
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[Vierde deel]
Herrijzenis
Door G.F. Haspels.
Voorspel.
De grensvesting Nijmegen in den zomer van 1870!
Zou het oude kamp van C l a u d i u s C i v i l i s en het Valkhof van Keizer K a r e l
nog eenmaal de vaste burcht der bedreigde Vrijheid worden? Zou eindelijk de reeds
eeuwen door Holland doodverklaarde grensvesting op de zeven heuvelen zich
verheffen als de fiere tegenweer tegen den vijand en de veilige muur voor de Vrije
Nederlanden?
De verstandigen, die gehoord hadden van het nieuwe vèrdragende geschut, lachten
om die oude, opgewarmde aanstellerij, maar enkele verharde Nijmegenaars dachten
met angstigen trots dat het toch wel meenens kon worden tegen ‘den Pruus,’ en zij
dan den dans zouden moeten beginnen. En in hun weinige, breede woorden vertelden
ze elkaar met groote oogen van het nieuwe fort op den Quackenberg, en gingen staan
kijken naar de palissadeeringen aan den Beekschen weg en het fort op den
‘Hoenderberg’, en als ze van den Hunnerberg, tusschen de van soldaten levende
vestingwerken doorwandelend, dáár hun oude stad, met zijn roode daken om den
Sint-Steven gelegerd, zoo hoog en vroolijk in den zonneschijn zagen schitteren, dan
zeiden ze wel niet veel, maar vonden het toch maar flink
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van den Koning, dat hij den Pruus ook eens de tanden liet zien. En voor hun
huisdeuren gekomen besloten ze hun overwegingen: dat zoo het geld toch maar onder
de menschen kwam; ja, liet er een stoutmoedige in genoegelijk gegrinnik en halve
woorden verluiden, dat er al waren die met die oorlogsleverantiën aan den Pruus een
slomp geld in de wacht hadden gesleept. En op hun stoel, in de donkere binnenkamers,
gezeten, voelden ze tenminste nu nog eens waarom ze altijd tusschen die wallen
waren ingepakt als haring in een ton. Kwam de Pruus, dan zat je tenminste beter in
Nijmegen dan in Arnhem. Kwam hij niet - en hij zou wel wijzer zijn - dan had
Nijmegen toch nog weer eens getoond wat het kon, als het maar woû.
Zou werkelijk de oude, verstorven stad weer jong worden? Begon het leven reeds
niet te bruisen door de ‘stikke’ straatjes en de oude ‘gassen’? Klonken de marschen
van het carillon van den Sint-Steven niet jubelend samen met de schetterende
hoornsignalen uit de kazernes?
Of vermaande de zware stem van de Groote Klok 's avonds tot rust, vrede en slaap?
Wie zou het zeggen?
Tèèh-tèh-tèh-tèèhh!! schetterden door hun vuistjes de twee trompettertjes, dapper
stappend achter hun kapitein L e o Te n b e r g e . L e o , de zoon van den
stadscommandant, was een lange ‘spierling’ van dertien jaren, met den breeden mond
en de groote, blauwe oogen van den nijmeegschen jongen. Juist toegelaten tot de
Hooger-Burger-School was hij van plan geweest in de vacantie vriendschap te gaan
sluiten met zijn aanstaande klasgenooten, toen Pa uit den Haag de bevelen had
gekregen de vesting te versterken. Dadelijk had hij toen zijn oude schoolmakkers
van den Klokkenberg bijeengeroepen, zichzelf tot kapitein aangesteld, een état-major
benoemd, en zijn troep meegedeeld dat zij onder zijn commando hadden te
overwinnen of te sterven. Voor vandaag had hij den slag van Waterloo
gecommandeerd. Want aan 't ontbijt had hij uitgevischt,
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dat Pa bij de kanonniers op 't Ravelijn was; de Werken1) waren dus vrij voor zijn
krijgs-evolutiën, en, na krijgsraad met zijn adjudant G e r r i t L a u r e n t z e , had hij
besloten vóór het regiment uit, naar het slagveld te trekken. Zoo marcheerde hij nu,
in de felle morgenzon, aan het hoofd van zijn troep, ferm de breede Molenstraat op,
den stormband van zijn leêren pet strak om de kin, den riem straf aangehaald om den
blauw en wit gestreepten kiel, zijn stoksabel schuin door den riem, en een
tambour-maître staf balanceerend in de hand. Om hem wat losloopende jongens, die
hij met starblik negeerde, zich bewust van zijn positie aan het hoofd van zijn troep,
waaraan zich het regiment met de muziek aansloot. Zoo stapte hij parmantig de
Molenstraat op, als marcheerde hij aan de spits van het geheele garnizoen, naar den
slag van Waterloo!
Boem! boem! donderden de kanonnen van het Ravelijn vóór de poort, maar onder
het tusschen de huizenrijen voortrollend gedaver richtte L e o zich zoo mogelijk nog
strammer op en stapte te parmantiger op de keien.
Tsjieng! tsjieng! sloegen de bekkens van de regimentsmuziek, waarop de
trompetters ophielden te blazen. Nu wipte L e o zich om, hupte met 't gezicht naar
zijn troep op zijn teenen vooruit, piekte gebiedend met zijn tambourmaître stok in
de hoogte, waarop ook zijn trompettertjes zwegen. In een oogwenk was de
tambour-maître stok tegen den linkerschouder gedrukt, daarvoor de dirigeerstok een erwtenblazer - uit de kiel gehaald, en begon hij, nog steeds omgekeerd op zijn
teenen vooruithuppend, met zwevende hand de maat te slaan. En nauwelijks was de
regimentsmuziek begonnen de zonnige morgenstraat te doen schateren van het:
Turf in je ransel! turf in je ransel!
Stroo dat is geen mode meer!

of dadelijk vielen op zijn wenk zijn muzikantjes mede in, en schetterden, en toeterden
met muzikanten-gebaren en

1) De gemeenzame naam voor het geheel van droge grachten, bolwerken en andere
vestingwerken vóór de muren.
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schaterende monden: tiederaderie, tiederaderie! tsjienga, tsjienga! taratata! roema!
boem!
Tevreden over het ferm opvolgen zijner bevelen, wipte L e o zich nu weer om, en
marcheerde gemakkelijker met dansende statigheid voort, even met het hoofd en den
dirigeerstok de maat aangevend. Toch maakte hij zijn starblik nog straffer. Want nu
kwam het er op aan zich ferm te houden. Rechts toch was zijn huis, en dààr zou
nichtje I d y l l a voor 't raam staan en nu moest hij zoo marcheeren, dat zij zelf kon
zien, dat hij van ochtend gelijk had gehad met te zeggen, dat ‘een blaag’ als zij niet
mee kon doen met belegeren, en misschien zou H a n n e er ook staan, die bang was
voor kanonnen, en nu eens kon zien, dat zij wat minder praats moest hebben tegen
hem, den kapitein van de Klokkenbergers! En links was de pomp bij de Vlaamsche
Gas, waar omheen zooveel gevechten waren geleverd tegen de jongens van de Poel
en de Molenstraat. Dus nu stram in de pas en hoog op de muziek gemarcheerd, één,
twéé! en alleen oog voor de Molenpoort! Mooi zoo, daar door de poortschaduw heen
schitterden reeds de witte leuningen van de eerste grachtbrug in de helle morgenzon!
Hoerah! Boem, boem, boem, kwam het nu al zwaarder van het Ravelijn. Even
omgewipt om te zorgen dat de muzikanten de maat hielden. Maar juist bij 't weer
omdraaien: patsch, een klap koud water in zijn gezicht en een sarrend geschetter in
't breede nijmeegsch: ‘zèg, hedde-gullie gin dörst van al da' bloaze'?’
Dat was, dat - hij hoorde het - dat was H e n d We y e r s , van den melkboer van
de Poel, zijn overbuurman en tegenstander in het Rijk van de Molenstraat, die het
hem nu betaald zette, dat hij hem gisteren uit de pomp bespritst had! Maar wacht!
Eén zijsprong - en krak! zei de tambour-maître stok op den schouder van H e n d
We y e r s . En hoor, daar lachte zijn adjudant G e r r i t L a u r e n t z e , die de trombone
blies, vlak achter hem: ‘doar hedde-ge 'n duseltje,1) lilleke romsche poap!’
In twee sprongen was hij weer aan het hoofd van zijn

1) Een nijmeegsch hard broodje.
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troep, blies zich het water uit het gezicht, vouwde zijn geknakten stok dubbel onder
den arm en ging nù eerst de maat slaan, want nù was het: tsjienga, tsjienga,
tiederaderie! een fanfare voor zijn overwinning! Dààrvoor was het ook dat de
poortwacht het geweer presenteerde! Kijk, de sergeant van de wacht, zijn vriend d e
G r o o t - die in den jachttijd van hem altijd de hazensprongen voor sigarenpijpjes
kreeg - wou wàt graag lachen (je kondt zijn snor zien trillen), maar dorst toch maar
lekker niet, en salueerde zoo deftig, alsof de generaal-zelf passeerde. En nu de poort
door! Ja, hij rook wel de pruimen en appels - ook de scharretjes, maar daar was hij
vies van! -, maar hij zou nog liever, dan vandaag Kromme L e e n met haar heele
snoeptafel één blik te verwaardigen. Hoor, hoe weerklonk het geklikklak der hakken
en het jongensgeschetter in het gewelf der poort! En hoe blonken in die donkere
poort de zonnige brug en de scherpbelijnde bastions van het Ravelijn hem vroolijk
tegen! Opeens twee witte rookwolken, met een vuurlijn doorstreept, in de zonnelucht
- dan een spanning, waarin hij zijn hart voelde kloppen - en daar kwam het: boem!
boem! dat zijn oogen knipten en zijn ooren suisden, en nu de grachtbrug op, met aan
weerszijden, de wijde, zonnige Werken. Flink dat zijn muzikanten zoo goed
doorbliezen en zoo dapper stapten! Aan dien hollen, deftigen dreun van hun gestap
op de houten brug hoorde hij met trots, dat ook zij begrepen dat het ernst ging worden.
Aan het eind van de brug gekomen, wipte hij zich om en wees zijn troep links een
plaats aan, waar zij zich moesten opstellen, om het regiment te laten voorbij trekken.
Toen zijn commando goed was opgevolgd, gaf hij nog even met hoog-zwevende
hand de maat aan, en ging naast zijn troep staan, om het regiment langs zich heen te
laten defileeren. Schallende, met paukenslag, tromgebom en hoorngeschetter, trok
de regimentsmuziek langs, maar onverstoorbaar bleven zijn muzikanten voortgaan
met hun mondmuziek. Ook toen het regiment zelf voorbij trok, onder aanvoering
van een ouden officier. En toen deze den jongen Te n b e r g e , in zijn natten kiel,
een gebroken stok
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onder den arm, den stormband van zijn leêren pet straf om de kin, met zijn groote
oogen, die kwâjongens zoo deftig zag dirigeeren, moest hij dien kleinen kapelmeester
wel even salueeren, zoo'n oolijken schavuit! Stram, in zijn trotschen starblik zijn
tintelenden pret onderdrukkend, nam L e o 't saluut militairement aan, en bleef door
dirigeeren totdat de laatste manschappen voorbij waren gedefileerd.
Pàtsch! Een bekend gevoel op zijn achterste deelen! Dat was Pa, die goed op hem
was, anders sloeg hij hem niet met 't plat van de sabel. Maar nu opgepast, om
tegenover zijn troep geen gek figuur te slaan. En zoo roept hij met hooge
commandostem: ‘In-gerukt-Marrsch! Twee aan twee, en de rest aan troepjes!’
Nu is Pa ontwapend, door dat schutterscommando, waar deze altijd zoo om lacht,
en nu kan hij zich omkeeren, de sabel grijpen en Pa aankijken. En zeker deze lacht
met zijn bruine oogen, al kijkt zijn rood gezicht schrikwekkend onder zijn groote
wenkbrauwen en al buldert hij: ‘ik stop je in 't cachot, aap van een jongen! Wat doe
jij hier?’
‘'t Regiment naar 't Ravelijn brengen, commandant!’
‘Wacht, ik zal je door H a n n e eens laten afdrogen.’
Maar L e o ontsnapt zijn greep, roept zijnen besluiteloozen troep toe: ‘Voorwaarts,
marsch! Eén, twée, één, twee!’ en vooruit gaat het weer, het regiment na, dat reeds
over het Ravelijn op de tweede brug is, op weg naar den Bottendaal. En ha, hier was
het om doof te worden van het geboem der kanonnen. Was Pa hier niet, dan zou hij
zijn troep halt commandeeren, om hen aan het vuur te wennen. Kijk, daar bij die
burgers die naar de kanonniers komen kijken, daar stond ook oom v a n d e n U l f t e .
En naast hem, die witte schort, tòch I d y l l a ! En bij haar K e e t j e D a l m a n . Die
willen natuurlijk mee naar den slag van Waterloo, maar hij wil ze niet zien, die
blagen! Vooruit dus, één, twéé, één, twéé! de tweede brug over, door de bastions die
op grimmige muren oprijzen uit de drooge grachten, vooruit dus de heerlijke Werken
in. Over de derde brug gekomen roept hij, onder 't voortmarcheeren, even naar
achteren: ‘adjudant!’
De adjudant, G e r r i t L a u r e n t z e , een dunne jongen
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met wit haar en blauwe oogen, schiet naar voren en zegt, terwijl hij salueert: ‘om u
te dienen commandant.’
‘Da's ommers glad verkeerd’, bestraft L e o zacht, opdat de manschappen het niet
zullen hooren: ‘je mot zegge': present kapitein!’
‘Present kapitein,’ herhaalt Gerrit gedwee, weer salueerende, want dat is hem 't
belangrijkste.
L e o knikt genadig en vraagt met barsch gezicht: ‘heeft de vijand vermoeden van
onze nadering?’
‘De vijand, commandant? Ik geleuf....’
‘Daar hè-je 't nou weer. Je mot zegge': kapitein, daar kan ik geen rapport van
melden, want de vijand heeft zich nog niet vertoond.’
‘Jawel, kapitein, want doar hè-je z'al’, verontschuldigt Gerrit zich, tweemaal
salueerend.
‘Adjudant, verklaar u nader’, gebiedt L e o , trotsch op die vondst, van
duizelingwekkende hoogte.
‘Ze binnen ons doadelijk noageloope'!’
L e o vermoedt iets, maar houdt zich hoog, beveelt: ‘Guide rechts! Halt!’ en jawel,
nu ze eindelijk op 't slagveld zijn aangekomen en hij zich omkeert, daar heb je ook
I d y l l a en K e e t j e , en nu moet hij die blagen dan maar mee laten doen.
‘G e r r i t en I d y l l a , jelui zijn de reserve; daar achter dien berg wachten, tot ik je
roep!’ heeft L e o gecommandeerd, blij hen op die wijze te onderscheiden en meteen
kwijt te zijn. En nu leunen ze naast elkaar tegen een borstwering in de schaduw van
een contre-escarpe.
I d y l l a ligt languit met half-geloken oogen in den zonnigen hemel te kijken, heel
tevreden dat zij reserve is. Want zij is meegegaan, niet om zooals K e e t j e met die
ruwe schreeuwers te ravotten, maar om buiten de poort te zijn. Want het loopen op
de keien gaf schokken in 't lichaam; die zon op de huizen deed haar pijn; aan den
schaduwkant was het kelderachtig koud; en in den tuin van oom Te n b e r g e was
het zoo vol en nauw. Maar hier is het goed; hier ruikt ze weer den grond, en het tot
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hooi verschroeide gras, en den thym. En luisterend naar het schrille gesjierp van de
krekels, die altijd in de Werken zingen, en naar het geruisch van de linden, die zij
nog juist door haar wimpers heen op den walmuur ziet staan, begint zij te droomen
van de Greeve. Daar was het zoo koel onder de hooge boomen vol vogelengefluit,
of aan den vijver met de mooie, witte bloemen; daar kon je zoo ver zien over de
groene weiden met de kleurige koeien... Waarom was vader toen dood gegaan en
oom haar hierheen komen halen? Was zij toen ook maar dood gegaan, dan was zij
bij vader in den hemel en niet bij die nare jongens. Want L e o hield niets van haar;
hij deed altijd of zij maar een vlieg was, of zoo iets....
G e r r i t zit rechtop; durft niet als zij achterover te liggen; zou het misschien wel
doen als zij rechtop zat, want al is hij niet bang voor haar zooals voor de luidruchtige
meisjes, verlegen blijft hij, al is zij zoo prettig stil, want zij blijft toch een meisje. Ze
zal hem zeker erg vervelend vinden, al zegt ze het niet; en hij durft zich niet te
bewegen, bang dat ze hem dan nog vervelender zal vinden. Roerloos zit hij, en al
krijgt hij het warm, hij vindt het toch al prettig, dat hij naast haar mag zitten, zonder
dat ze hem uitlacht. Met groote oogen zit hij te staren op den grijsverweerden
walmuur. Kijk, daar schiet er een mooie hagedis tegen op... zou I d y l l a die willen
hebben? Weg is ze al; net of ze 't wist, dat hij haar vangen wilde. Kan hij dan niets
voor haar doen? Neen, hij heeft niets in zijn zak - alleen zijn mes, maar dat willen
meisjes misschien niet. Ah, daar kruipt vlak bij zijn hand een malve over den grond.
Bovenaan nog knop en paerse bloem, maar onder aan den stengel reeds de platte,
ronde vruchtjes. Gretig plukt hij ze en ontbolstert ze.
‘I d y l l a wi'-jij ze?’
Ze richt zich op: het heele gezichtje schijnt één oog, zóó vol ziet ze hem aan, als
uit een droom ontwakend.
‘Die kun-je eten.’ Schuchter houdt hij haar de open hand met malves voor.
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En even lacht ze met herkenningsknikje: ‘hemdeknoopjes noemden wij ze.’
‘Hemdeknoopjes? Wie?’
‘S i e n t j e van den tuinman en ik op de Greeve. Maar ze smaken niet lekker, wel
bramen en boschbessen op de Greeve.’
G e r r i t eet als een misdadiger de malves op en zegt: ‘wal'beèze' zijn der in de
Merrewiek, maar in de Werken niet.’
‘Waarom wil L e o toch altijd belegeren spelen?’
‘Omdat hij de baas wil zijn,’ glimlacht G e r r i t om deze wel wat onnoozele vraag.
‘Gaat hij daarom ook vechten met de andere jongens?’
‘Neej,’ begint G e r r i t n u in 't nijmeegsch, als sprak hij tot jongens uit de
Vlaamsche Gas: ‘omda' zullie de Poape' zien en wij binne' de Geuze'.’
‘Maar waarom vecht je dan?’
‘Zullie zien de jonges van de schol van Brocx, wij binne' van de Klokkenberg.’
‘Ja maar, dat is...’
‘G è r r e t ! G è r r e t !! De heele Wèrke' steet ien brand!’ roept een verschrikte stem.
G e r r i t en I d y l l a vliegen hun bastion op en ja, het tegenoverliggende staat te
rooken. Vreemd die witte rook in den hellen dag, en die jongens er om heen! Zij
stuiven naar beneden, de drooge gracht door, rennen de helling op en staan opeens
naast L e o , die staat te commandeeren: ‘uittrappen! uittrappen!’ Door de helle zon
is geen vlam te zien, maar een zacht geknetter en geknister zeggen dat 't vuur nog
voortvreet in 't verschroeide gras.
‘Uittrappen!’
I d y l l a ziet, dat dit 't eenige is en begint. En 't helpt, maar o wee de pijn! Ze moet
wel van de pol gras afspringen. Maar gelukkig is die nu gedoofd. Na een angstig
oogenblik van besluitelooze opwinding begint ze weer op nieuw, en 't helpt, maar:
‘ai! ai!’ 't is niet uit te houden van de pijn!
‘Uittrappen! uittrappen!’ klinkt schor en huilerig L e o 's stem.
Wat doen? Ze kan bijna niet meer staan van de pijn ...
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Resoluut rukt ze haar boezelaar af, vouwt dien dubbel, valt op de knieën en verstikt
dan telkens met haar boezelaar een pol gras, die reeds begon te branden. De
smooklucht is verstikkend, de haren zengen haar, de voet steekt geweldig, - maar
L e o 's angstig commandeeren zweept haar voort - en - ineens is het gewonnen. Ze
zijn buiten den wind gekomen en het vuur is uit.
I d y l l a kijkt op; al het moois is weg. In plaats van de hooi- en thymgeur van de
Werken, nu die vieze smooken brandlucht van den zwartgebranden heuvel. Bah, die
jongens bederven alles, en dat vinden ze dan nog mooi ook!
‘Ik heb 't vureke oangestoke'.’
‘'s Nietes ikke.’
‘Gij - gij bint er van deur gegoan lillekert! Of gij oek ien de piepzak hêt gezete'!’
En L e o wijst trotsch aan K e e t j e hoe bruin verbrand zijn witte broek is.... Ai
wat steekt haar die voet.
‘Doar hedde-ge de soldoate'!’
Ineens stuift de bende uiteen. En nog voor I d y l l a bedacht heeft, wat zij zal doen,
nu ze met haar pijnlijken voet niet mee kan wegvluchten, ziet ze boven het
zwartverbrande bastion eerst een schako uitsteken, daarna een rood gezicht dat
schreeuwt: ‘wacht, dondersche jongens!’
Verbluft zien ze elkaar even aan; zij, kalm in haar onschuld, met haar groote oogen
hem opnemend; hij, alleen zoo boos, omdat het er nu eenmaal bij hoorde, en ook
omdat hij zich uit den adem had moeten loopen.
‘En nou ingerukt hoor! We hebben hier in de Werken geen bewaarschooltje!’
I d y l l a begint op te strompelen; voor de eerste stappen staat ze nog meer angst
dan pijn uit; dan gaat het, maar toch nog langzaam, voetje voor voetje. Na een tijdje
stuit ze op G e r r i t .
‘Moet jij niet bij de jongens blijven?’
‘Och, ik wit allang da' we van oavond op de Vèrrekesmèrret motte' oantreje'. En
dan goan we die van Brocx striems geve' op de Groote Mèrret,’ deed G e r r i t hoog,
om zijn verlegenheid te verbergen. I d y l l a echter begreep

Onze Eeuw. Jaargang 3

487
zijn ridderlijkheid wel en uit dankbaarheid daarvoor verzweeg ze haar ergernis over
die vervelende jongens met hun vechten, en vooral over L e o , en liet zich door
G e r r i t vertellen en aanwijzen, wat hij belangrijk vond. Zoo wandelden zij terug,
de bruggen en 't nu verlaten Ravelijn over en voor het huis van kolonel Te n b e r g e
zeiden ze elkaar goeden dag, waarop zij aanbelde.
H a n n e doet open en dadelijk ziet I d y l l a dat zij haar de schuld geeft van 't
ongeval. Want H a n n e , in 't gesteven paerse jak, de bijna zwarte oogen en meer dan
zwarte haren onder de witte muts heeft een houding van enkel rechtveerdigheid en
laat niets anders hooren dan de beschuldigende zucht: ‘zoo, bin-de doar!’
Maar I d y l l a zegt koel en hoog, als de lange witte gang, die ze instapt: ‘je moet
me maar eens helpen!’
‘Joa, ge bint me 'n gebekske! Weer met de jonges ien de Wèrreke' gewist? Wa'
duu-de doar! En wa' zegge' de minse'? Nou die H a n n e van den commendant, da's
me oek 'ne mooie; die loat da' mèedje oek ma' loope' woar 't wil. En dan mot dan
nog frulle worde'! Ik wist nog nie' wa'k liever dee' als de jonges noa te loope'.’
‘Nu moet je niet al te groote leugens zeggen, dat staat leelijk voor een oud mensch!’
‘En wie hêt dan da' vuurke oangestoke'?’
‘Alsof ik dat weet!’ zegt ze in de keuken op een stoel neervallend.
‘Gij wit oek nooit niks.’
‘Help me nu maar eens; m'n voet doet zoo'n pijn. Daar heb je immers van die
dingen voor?’
Nu is H a n n e in haar zwak getast. Want een mensch te beklagen, zoodat haar de
griezelingen er van over den breeden rug loopen, is reeds hèt middel om alle ergernis
te vergeten; maar een kind te beklagen, dat geeft zelfs ‘van die schuvers’ die tot
moederlijke weelde worden als ze 't kind helpt: ‘Hedde-ge dan zo'n pien? Der, oew
schoene' binne kats verbrand. Mèedje, mèedje, ge meugt onzen Lieven Heer wel op
oew bloote knietjes danken, dà-ge nie' lèvendig verbrand bint.’
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En nu in deze stijfheldere keuken, met de rechtveerdige H a n n e voor zich op de
knieën, ziet I d y l l a dat smokende bastion met die ruwe jongens ineens als een
gevaar, en als ze nu ook haar voetje zoo rood ziet, begint ze opeens te snikken.
‘Wis nou m'r zuut, mien mèedje! H a n n e zal oe wel hellepe'. Die strapanterige
kwoajonges oek....!’
Ze heeft nu een groote flesch uit de keukenkast gehaald en houdt die tegen 't licht.
Ja, ze zijn het, de witte-leliebladeren uit Lent. ‘Mins, zoe heilzoam’, prevelt ze. Elk
jaar brengt zij ze mee uit haar oudershof, waar broer Jan tegenwoordig de warmoezerij
drijft. Jan wil haar dan de mooiste groenten en vruchten meegeven - maar neen, ze
is in een grootelui's huis, waar alles volop is, maar de witte lelies neemt ze mee,
gaarne, als een schat. I d y l l a lacht, eerst zenuwachtig om de zachte koude dier
leliebladeren op haar brandend-heete voetje, dan ook innig omdat H a n n e toch wel
van haar houdt: ‘de pijn gaat al over H a n n e !’
‘Joa, da' motte ge mièn nog zegge',’ antwoordt H a n n e in trotsche tevredenheid
en in hooge zorg de kostbare flesch weer sluitend: ‘niks zoe gòed veur kepotte dinger
as Lentsche lelies op zuutenolie.’
In alle waardigheid wandelen ze de Burgstraat af, de anderhalve cent - zooals kolonel
Te n b e r g e en v a n d e n U l f t e , die gewoonlijk samen op straat komen, bij de
Nijmegenaars heeten. Te n b e r g e , groot en forsch; half de bezorgde man
zwaarwichtig doende onder zijn hoogstverantwoordelijke post van commandant van
de oostelijkste grensvesting; half een jongen van bravoure, de pet heel even scheef,
de sabel soms wel eens laten klirren op de straatsteenen, en met zijn rottinkje op zijn
gespoorde laars, als was die een Pruisische schoolmeester, kletsend; en altijd de
minzame militair, de geëerde commandant, wiens bruine oogen zoo trouwhartig
lachten, als hij beleefd salueerde: ‘dag, meneer S t e f f e r s !’ of ook vaderlijk met de
hand een oud burger, die een luchtje op het Bosch ging scheppen, toewuifde: ‘dag
We y e r s !’
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De kleine v a n d e n U l f t e , deftig in alles, deftig in zijn wit kastoren hoogen hoed,
zwart laken en wit vest, deftig in zijn bamboestok met ivoren knop, zijn zijden foulard
en zijn als gepotlooide laarsjes, deftig bovenal in zijn denken en doen.
‘Alles heel mooi’, snijdt Te n b e r g e v a n d e n U l f t e 's betoog af: hoe
wenschelijk Nederlands neutraliteit zou zijn, niet uit geringschatting voor ons dappere
leger, nog minder uit vrees voor den eventueelen vijand, maar uit gepaste
voorzichtigheid - ‘alles heel mooi, maar juist van middag schrijft mijn wapenbroeder
uit den Haag, dat ze daar aan 't ministerie vast gelooven, dat Zijne Majesteit elken
dag aan Pruisen de oorlogsverklaring kan zenden - misschien is 't reeds gebeurd!’
Onthutst slaat het mannetje zijn groote, blauwe oogen op zijn vriend, en
onwillekeurig legt hij zijn hand als smeekend op diens arm, en wil gaan stilstaan om
te vernemen dat het toch zóó erg nog niet is. Maar als zijn vriend onverstoorbaar
voortstapt, o dan moet hij het wel gelooven, dan ziet hij de furiën van den krijg reeds
woeden in zijn geliefde vaderstad! ‘Uit den Haag!’ schrikt hij, ‘uit den Haag! Gewis,
dat klinkt onrustbarend! Gewis, onrustbarend!’ herhaalt hij op den toon, dat rust
verloren, alles verloren is. Ach, zijn vriend moge weer op de breede Waal roemen,
die met behulp der Lentsche forten aan de ééne zijde, en op de muren met
vooruitgeschoven bastions, forten en redouten, die aan de andere zijde de vesting
onneembaar maken - hij ziet den oorlog reeds begonnen, ziet de stad reeds besprongen,
veroverd, geplunderd ... en wie weet, zijn kostbaar museum van nijmeegsche
antiquiteiten in de handen der Vandalen ...
Bim! Bam! begint de avondklok van de Groote Kerk te luiden. De twee vrienden
zijn juist de Burchtstraat uit en blijven, vóór ze voor heden afscheid nemen, nog even
staan luisteren op de Blauwe Steen, waar de hoofdstraten der stad elkaar kruisen.
Zwaar en onverpoosd vallen de klokketonen met metalen galmen over 't stille
stadje. De avondwandelaars genieten
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er van; nu eerst is het echt avond, nu die vredige, donkere galmen van de Groote
Klok hen mollig omwikkelen, en nu valt er uit den blauwen avondhemel zoete schemer
op hun goede oude stad.
Te n b e r g e luistert even, maar dat metalig-dreunende suizen wekt in hem een
vage herinnering aan het kanongebulder van heden ochtend, en met zijn rottinkje op
zijn laars kletsende, zegt hij: ‘nou, slaap maar gerust, mannetje, ik ga nog de wallen
inspecteeren’.
Va n d e n U l f t e maakt zich met moeite van het luisteren los; hem stemt dat
klokgebom, als altijd, plechtig; onder zijn opvoeders, zou hij met de grootste
dankbaarheid de Groote Klok van 's avonds half negen tot negenen vermelden; ook
nu weer voelt hij zich plechtig aangedaan, ernstig, moedig en vroolijk, en hij
antwoordt: ‘Slaap wel, God late ons den vrede.’
Juist als zij elkaar de hand reiken, stuift hen met groot gehalloh een troepje voorbij,
en als ze daaruit L e o en I d y l l a herkennen, schudden ze elkaar nog eens de hand
met een knipoogend lachje om die onbezorgde en zoo heerlijke jeugd!
Want I d y l l a is er tòch weer bij geweest - en 't was maar goed ook. Ze had zich
zoo vast voorgenomen die vervelende jongens nu alleen te laten vechten - en nu is
zij het nog geweest die L e o heeft gered. Onwillekeurig en mokkende hem en G e r r i t
nageloopen, zag zij juist dat er zes Papen om 't hoekje van 't Gapersgasje stonden,
terwijl zes anderen L e o met nog een Geus voor zich uitdreven. Waren ze toen 't
Gapersgasje ingevlucht, dan waren ze ineens opgesloten en L e o , de aanvoerder,
was gevangen geweest! Toen heeft I d y l l a hem kunnen waarschuwen; hij heeft
zich verstoppeld op 't Arminiaansche Plaatsje, en zij heeft de vervolgers verteld dat
hij de Platemakerstraat òp was gegaan. Nauwelijks waren zij die òp, of hij komt uit
zijn schuilhoek, rent de Platemakerstraat af, de Groote straat op, en doet toen met
zijn om de marktlantaarn verzamelde troep een grooten aanval op zijn verzwakten
vijand, die daarop uitelkaar en de Smidstraat afstuift.
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‘Nou hebbe' hullie nog meer striems gehad dan wij 't veurig joar op de
Vèrrekesmèrret.’
‘Maar I d y l l a hêt 't eigenlijk gewonnen,’ hijgt G e r r i t , hen inhalende bij de
Broerstraatkerk.
L e o kijkt hem verbaasd aan, maar spreekt toch niet tegen. En I d y l l a voelt zich
voor 't eerst thuis tusschen die schreeuwers. Ze vond toch nu zelf ook dat ze wat
moois, iets dappers gedaan had. Zoo iets van haar eigen; niet wat Pa of de gouvernante
voor haar hadden gedaan. Nu zijn de straatkeien ook niet hard, en die verlichte winkels
wel mooi - en in 't diepe huis van de Molenstraat is het toch nog prettiger en huiselijker
dan op de Greeve.
H a n n e echter, boos omdat ze door het harde schellen uit haar devotie opgeschrikt
den rozenkrans op den grond heeft laten vallen, bromt, scheldt, dreigt dat ze 't aan
den commandant zal zeggen, dat zij al net zoo'n wildebras wordt als L e o : ‘zoo loat
thuus te komme', 't is schande!’
I d y l l a lacht maar, zelfs bij 't onvermijdelijke boterham eten. En zij lacht nog,
als de dikke, rechtveerdige H a n n e eindelijk al brommende naar beneden is
gestommeld, en aan haar gewone avondgebedje voegt zij toe: ‘en ik dank u lieve
Heer, dat ik L e o zoo goed heb geholpen. Amen.’
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1.
Eindelijk is dan ook voor Nijmegen de nieuwe tijd gekomen - maar telaat zeggen ze.
Want de oudburgeren Nijmegenaars, wier vaderen Stadsrentmeesters, Burggraven
op het Valkhof, Gouverneurs van de Stad, of tenminste Heeren van Kwartier,
Schependom en Rijk van Nijmegen waren geweest, hadden er de brui van gegeven,
daarvoor de nauwe gassen en ‘stikke’ straten op te klauteren, om bovengekomen
voor je rijkgeworden bakker, als voor meneer het raadslid, den hoed te kunnen
afnemen, en zijn naar den Haag vertrokken. En de Waal is ook niets meer. Weg zijn
de renteniers, die vroeger langs de Waalkade kuierden, en, onder de lommerrijke
linden voor de Stadsherberg met hun kruik Heumensch gezeten, de Rijnaken telden
die een sleepboot stroomop trok, die Vrijdags elkaar de bot wezen, die ze zelf onder
luid, genoegelijk gepingel van de Bunschoters hadden gekocht, of tegenover de
roode, rijke Betuwer-boeren, die met de tilbury op de Gierbrug stonden te wachten,
opsneden van hun pinken en ‘moalen’1), want ze deden allen aan de vetweierij, ‘ien
den Ooy altied’. Neen aan de Waal is 't niets meer. Niemand drinkt meer Heumensch;
geen heer bepingelt meer zijn eigen visch; de Betuwer-boeren zien veel te geel van
de gal, dan dat zij zouden opsnijden; de scheepvaart is ook dood, sinds er zeeschepen
van Keulen op Hamburg over de Waal varen, en één zoo'n lange ijzeren bak, die niet
eens meer kan zeilen, de vracht van twintig tjalken inslokt, en zich dan met tien
anderen door één sleepboot laat trekken; en als er nog renteniers komen - maar dat
is niet veel - dan gaan ze nog naar Arnhem. En ze hebben gelijk ook. Daar in den
Haag hebben ze Nijmegen laten krepeeren in zijn vestingwerken en was 't er om te
doen geweest Nijmegen nog te redden, dan hadden ze tenminste

1) Jonge runderen.
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dadelijk na '70 die doodkist kunnen openbreken, maar neen, Holland had Nijmegen
altijd gekoeionneerd, en nooit bleek dit venijniger, dan toen het nù heel royaal de
vesting ging slechten - nu het te laat was!
Heel alleen, boven op het hoogste bolwerk, scherp silhouetteerend tegen den klaren
najaarshemel, staat op de contregarde La Jeunesse commandant Te n b e r g e . Want
al is hij gepensioneerd, commandant blijft hij in het oog van de Nijmegenaars, en
vooral van zichzelf. In plaats van de sabel draagt hij nu parapluie of parasol, altijd
geschouderd, en in plaats van zijn rottinkje een stevigen wandelstok. En zijn zwarte
jas met korte panden, geel vest, grijze, wijde broek, nauw sluitend op de wreef der
vierkante smalle laars, en liggend boord over een soort stropdas heeft niets van civiel,
maar is uniform, zuiver modèl, al is 't niet van militair laken. De Nijmegenaar moet
dan ook nog geboren worden, die de groote oogen in 't roode gezicht met de witte
baardjes anders dan met een eerbiedig: ‘dag commandant’ zou groeten, en anderen
wedergroet zou verwachten dan een militair saluut aan de breede flambard. Maar
geen Nijmegenaar komt meer in de Werken, zoo min als een soldaat.
Heel alleen staat de grijze man op de contregarde La Jeunesse. Zelfs zijn trouwe
kameraad I d y l l a had geen zin mee te marcheeren vandaag. Ja, alleen met zijn
oneindige ergernis staat hij daar. Want hij gevoelt het als een onzegbare smaad en
schande, dat ze zijn vesting slechten. Een schande hem persoonlijk aangedaan, maar
nog meer het vaderland, dat èn zijn weerbaarheid èn de eer van vijanden te hebben
toch nog wel waard is. Vergeten is de goede man dat in de eerste dagen van zijn
commandantschap, toen het fort Kijk in de Pot nog moest gebouwd worden, juist hij
het was die in elk rapport naar den Haag klaagde dat de van 't weêr uitgevreten,
opgelapte en bijgestukte muren op het invallen stonden, dat batterijen en bastions
uit het lood gezakt, verklungeld en platgetrapt waren, dat de droge grachten slecht
werden geflankeerd, dat wat er moest zijn er niet was, en wat er was niet
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moest zijn, kortom dat 's Lands belang meebracht deze verontramponeerde en
verwaarloosde vesting op te ruimen. Nu zien zijn op 't oude verliefde oogen dat de
muren, met de Molen- Zieken- en Hertogpoort als trouwe torenwachters, er toch nog
maar staan, onversaagd en stevig zooals zij er reeds eeuwen stonden, nu hoort hij
weer het metalig gëecho van het geschetter der trompetters tegen de muren en bastions,
en nu herinnert hij zich opeens dit: zijn lief wijf L e o n a r d i n e , die op den morgen
van zijn verjaardag L e o bij hem brengt, en die in plaats van een versje, aan het
ventje geleerd heeft de Werken, waarin Pa altijd bezig is, alle Werken van de
Hunnerpoort af tot het lunet St.-Anna toe, en nog hoort hij de sopraan van het heldere
kinderstemmetje: ‘'t lunet de Bottendaal, het bolwerk Oranje en Arrête-la-Bas!’
‘Arrête-la-Bas!’ herhaalt hij zich in postuur zettend als hoog dreigement tegen
den vijand. Want die komt, welzeker komt die! En daarom moet dien anoniemen
lafaard van 't Perk, die in zijn brochure ‘Meer dan Tijd!’ de slechting bepleitte, de
mond gestopt, en liever geluisterd worden naar het advies, dat hij daartegen in zond
aan den Minister: ‘Meer dan tijd is het om het tegenwoordig vèrdragend geschut de
stadsgrachten flink uit te leggen en de bestaande schaapachtige bruggetjes te
vervangen door ferme ophaalbruggen. Meer dan tijd is het dat het op den Bottendaal
geplaneerde terrein voor 't nieuwe station - niet enkel schade met 't oog op sneller
troepenvervoer uit het centrum des lands - worde getrokken binnen de defensielinie,
worde beplant met de nieuwste vuurmonden en worde geflankeerd door een paar
onneembare forten!’
En in stramme lenigheid, de parapluie geschouderd, gaat het 't bolwerk af, de droge
gracht door en de helling weer op, als moest hij de Nieuwe Werken gaan inspecteeren.
‘Goeden morgen, commandant!’
‘Ah, dokter L a u r e n t z e , wat doe jij hier?’
‘Ja commandant, ik heb uit mijn jongensjaren nog een oud zwak voor de Werken.
'k Was juist in de Molenstraat, moest naar een patiënt in de Hertogstraat, en om
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toen niet door die benauwde buurten onder den stadswal door te kruipen, nam ik den
omweg door de Werken. Ja, al was 't alleen maar om aan onze arbeiders betere
woningen te geven, dan bleek daaruit reeds dat het meer dan tijd werd dit rommeltje
op te ruimen.’
De oude is een oogenblik sprakeloos over dat melkmuiltje, dat hij nog met L e o
had zien spelen, en barst dan los: ‘'t Is dan om er donder op te zeggen! Jij bent toch
een goed burgermanskind, dokter, en ga jij nu ook al meedoen met die
taai-taai-kereltjes?’
L a u r e n t z e , die zich nu niet meer G e r r i t maar de dokter voelt, neemt zijn
lorgnet af, ziet met zijn groote blauwe oogen den oude even door en door, en zegt
dan met een onmerkbaar knikje zijn lorgnet wegbergend: ‘en dan bij die toenemende
bevolking een typhus-epidemie in de volksbuurten krijgen?’
‘Houd ze dan tegen, of zet ze voor mijn part in Arnhem op singeltjes! In zoo'n
open plaats, zoo'n flodderding, dat vandaag hierheen en morgen daarheen sukkelt,
maar niet in een stad die de eer heeft een vesting te zijn.’
‘'n Mooie eer, een weerlooze vesting te zijn.’
‘Weerloos? Ja, als ze naar dien v a n 't P e r k luisteren. 't Is godgeklaagd! Kijk,
daar ligt Kijk in de Pot. In drieen-zestig hebben we d'r nog een sterk fort van gemaakt.
Prins F r e d e r i k , die 't kwam inspecteeren, was er niet over uitgepraat, man, en nu
de kalk nog niet goed droog is, nu willen ze d'r aardappels gaan pooten. Maar ik zal
dien v a n 't P e r k ...!’
‘Va n 't P e r k ?’
‘Ja, zal ik jou eens zeggen, wie v a n 't P e r k is, ventje? 't Is een jood, een vuile
speculant, die geld wil slaan uit dezen grond, gewijd aan de verdediging van vaderland
en vorst of’ - en zijn geschreeuw werd een heesch gefluister - ‘of 't is een pruisische
spion, een handlanger van B i s m a r c k , een vuige verrader, die de kogel nog niet
waard is’.
‘Wacht 's, wat heeft hij ook weer gedaan?’
‘Daar heb je 't nou! Jij bent nog een van de ver-
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trouwbaren, dokter, je grootvader heb ik hier nog gekend, een goed burger, en jij laat
nu ook al je huis ondermijnen zonder een vin te verroeren. Hoor dan: v a n 't P e r k
heeft dat infame libel geschreven: “Meer dan tijd” en daarmede ze in den Haag de
argumenten aan de hand gedaan om 's Lands gronden publiekelijk te versjaggelen
aan een gemeenteraad van kruideniers.’
‘Maar wat is het dan voor iemand?’
‘Dat is 't 'm juist: de schurk houdt zich natuurlijk anoniem. In mijn petitie aan de
Tweede Kamer, in mijn Manifest aan het Nederlandsche Volk heb ik hem getart zich
bekend te maken, maar de verrader durft natuurlijk niet. En nu hebben de juffers uit
den Haag vrij spel, en de kruideniers zitten al de centen te tellen die ze zullen slaan
van mijn vesting,’ - en de stem van den oude zakte en begon te beven.
‘Kom, kom,’ suste de dokter, die medelijden kreeg met den monomaan.
‘Jij bent toch ook niet van die bende?’ schreeuwde Te n b e r g e , rood wordende.
‘Maar zoo erg is het toch niet....’
‘Niet zoo erg? Potztausend nog toe: ik zou dan wel eens willen weten, wat wèl
erg was! Is moord erg? Nou, die schurk vermoordt de vesting, en die lamlendige
leuterventjes in Den Haag zitten er bij te knikkebollen als dronken kapotjassen. Maar
- ja dokter, ik begrijp je moet naar je zieken - maar ik zal ze onder schot nemen en:
à la guerre comme à la guerre, die verrader gaat er het eerst aan, let eens op mij!
Goeden morgen dokter!’
‘Goeden morgen, commandant.’
In gedachten wandelde L a u r e n t z e het iepenlaantje op, dat dwars door het
exercitieveld naar de Hertogpoort leidde. Hoe tragisch was toch het leven! Hoe had
hij hier als jongen naar 't exerceeren staan kijken: over het zonverbrande veld de
pelotons, als reusachtige duizendpooten, op en neer kruipend; bij elke zwenking de
geweerloopen zonnevonken uitflitsend; de grond dofdreunend van 't geroffel der
marcheerende pelotons; de zomerlucht weergalmend
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van de commando's - en in het midden van al dat leven van klank en kleur en gang
de commandant, de kranige commandant, de springveer van die heele machine - en
nu de oude man in de war, een wrak zonder stuur, bedenkelijk monomaan, straks
hopeloos krankzinnig! En daartegenin nu het contrast van zijn geluk. Vandaag zou
zijn engagement met K e e t j e D a l m a n publiek worden, en gauw zou hij ze
trouwen, zijn frissche, flinke K e e t j e . 't Was eigenlijk om hun oude speelplaatsen
nog eens weer te zien, waar hij altijd schuw maar uit de verte naar haar had gekeken,
dat hij in de Werken was gekomen, en daar had hij nu dien ouden krankzinnige
moeten vinden. En die was toch ook jong geweest, een sterke, die zijn leven niet had
vergooid; en nu zou 't niet lang meer duren of ze zouden hem opsluiten als een wild
dier! Ja, hij zou L e o eens waarschuwen - maar wat zou het helpen? Wie kon iets
tegen dat dolle, doellooze van krankzinnigheid! Als iets een mensch ongeloovig kon
maken dan was het dat wel!
I d y l l a had onmogelijk met oom Te n b e r g e kunnen meegaan. Er was iets kapot
gegaan van binnen, en inplaats dat zij hem kon helpen, had ze hulp noodig, die
niemand haar kon schenken. Het was ook zoo onverwachts gekomen: al lang had zij
S c h o p e n h a u e r , dien L e o zoo bewonderde, eens willen lezen; lang had hij haar
daarvan teruggehouden, eindelijk hem haar ter leen gegeven, en toen had zij gezien
dat die S c h o p e n h a u e r een heel geleerde leugenaar was.
‘En dat durf je te zeggen van een profeet, die den moed had alleen te staan, en
impopulair te zijn?’ had L e o sarrend geglimlacht.
‘Ik weet niet of iedere impopulaire man een profeet is, maar wel weet ik dat
S c h o p e n h a u e r iedereen veracht en uitlacht behalve zichzelf - en zulke menschen
noem ik de grootste leugenaars.’
En zoo doorgaande - 't gesprokene kon ze zich niet meer herinneren - had ze 't
gevoel gehad dat L e o en zij aan weerszijden van een beekje wandelden; het beekje
werd al breeder, en zij mòesten voort; het werd een stroom,
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zij verstonden elkaar reeds niet meer; het werd een meer, een zee, zij bestonden niet
meer voor elkaar. Toen hij haar eindelijk de hand ten afscheid had gereikt, hadden
zij beiden begrepen: dit was onherstelbaar. Ze kenden elkaar van hun jeugd en wisten
van elkander: knoeien, schipperen konden ze niet. Ze misten beiden wel wat
toegevendheid, maar daarbij ook alle geveinsdheid. Iets ging of ging niet; te probeeren
of het misschien zou gaan, daarvoor leefden ze te zelfstandig. Dat zij, de uitloopers
van twee oude geslachten, met elkaar een nieuw geslacht zouden in 't leven roepen,
het was een gewenscht axioma voor hun omgeving en ook voor hen geweest, totdat
zij gisteren gezien hadden, dat het niet, dat het nooit zou gaan.
Dat dat boek nu hen van elkander had kunnen verwijderen, zuchtte I d y l l a een
oogenblik. Maar dan zich fier oprichtend, en voor 't raam harer kamer, met haar
schitterende, bruine oogen starende over het tuintje in zonnelicht, bedacht zij dat dat
boek toch niets had kunnen doen dan de verwijdering, die er bestond, aan het licht
brengen. Want nu had zij gezien dat L e o 's koelheid geen voorbijgaande
neerslachtigheid was, maar zijn nu normale levensbeschouwing, geheel
overeenstemmend met zijn niet meer ter kerk gaan en zijn harteloos lachje om de
dingen. Of het gekomen was van het in garnizoen liggen te Arnhem, of van zijn
geschrijf in die tijdschriften en zijn vriendschap met die piepjonge redacteurtjes wat deed het er toe, nu het toch onherroepelijk gebeurd was? Zij mocht nog dankbaar
zijn dat ze 't bijtijds bemerkt had. 't Had toch zoo goed kunnen zijn, dat ze elkaar op
wederzijdsch crediet hadden genomen - en dan zou de ramp niet te overzien zijn
geweest. Hoewel het nu toch ook ontzettend was... ze had hem toch altijd lief gehad,
altijd, altijd... wat was het leven nu dor zonder hem!... o hoe leeg, hoe onveilig, hoe
angstig zonder hem die zoo sterk was...
‘Doar is ie wèer, frulle. Joa, 'k heb wèl op de deur getikt, moar ge heurde nie'. En
'k hêt de heele mèrrege weer zukke zinkings ien 't lief, da' 'k dien jongen dokter 's
loat komme', as da' zoo deurgeet.’
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‘O, is meneer v a n d e n U l f t e beneden? Zeg dan maar dat ik zoo kom. Ja, en dan
zou ik dokter L a u r e n t z e maar eens laten komen; dat vindt oom wel goed,’ zei ze
tot de oude H a n n e , die daarop zuchtende in al haar dikheid en omstandigheid weer
naar beneden sukkelde. I d y l l a keek daarop in den spiegel en ziende dat haar wangen
rood waren als altijd, zei ze: ‘gelukkig; laat ik tenminste niet beklaagd worden. De
menschen merken van niets, want L e o komt natuurlijk eens per week in de
Molenstraat dineeren en al brengt hij dan misschien een keer meer luitenant B o u d y
of zoo'n anderen jongen mee, niemand begrijpt waarom. Dus en avant!’
Straks wandelt zij in al haar slanke lenigheid met elastischen stap, ietwat trotsch
achterover geleund op haar mooie figuur, naast v a n d e n U l f t e de Koningstraat
en Achter Mariënburg op. De oude man, iets gezetter geworden, dribbelt met bezige
pasjes naast haar, heeft het druk met groeten: ‘uw dienaar, meneer v a n Z w a m ,
uw dienaar, vriend S m a l e n ’ van burgermannetjes, die hun zijden petjes niet eerder
kunnen afnemen dan hij zijn hoogen wit-kastoren hoed, en geniet naast haar alles,
wat er nog voor hem te te genieten valt. 't Geen niet veel is; want met zijn ouden
vriend gaat het niet goed, en gaat het zeker mis, als hij hoort dat die v a n 't P e r k
zijn eigen zoon is; en met L e o , zijn jongen vriend, gaat het ook al niet al te best...
als zijn lieve vriendin hem nu maar kan redden... zij weet gelukkig niets van die nare
van 't Perk-historie... in elk geval naast haar kan hij nog met blijdschap leven en
hopen.
‘U is toch al precies als oom: alleen het alleroudste is nog maar juist niet meer te
jong. Alleen dat oom 't altijd heeft over oude forten, en u over oude kerken’, lacht
ze, nadat hij deftig had loopen vertellen, hoe de Mariënkerk een arsenaal is geworden.
‘Gewis, gewis!’ lacht hij, zijn groot, rood kinderhoofd met de blauwe oogen, tot
haar opheffend.
‘Ja, ja,’ pruilt ze verder, ‘daar laat u me hier weer over den Mariënburg wandelen
tusschen een blinden tuinmuur en palissaden in. Ik ben toch nog niet zóó oud, of
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ik zie liever wat officiertjes door de Burchtstraat flaneeren, dan hier over bergkeien
te strompelen langs leege kazernen en arsenalen.’
‘Gewis, gewis,’ lacht hij, die wel weet dat de Burchtstraat haar niet meer ziet,
sinds ze weet dat zij staat aangeschreven als de freule, die álles voor heeft: familie,
geld en gezichtje.
‘Neen maar, nu echt,’ dwingt ze, want 't is toch vreemd dat zij die ouwetjes zulke
juweelen van jongens vindt, en toch met hen niet kan opgaan in 't vroegere leven.
Maar met vader was het eigenlijk evenzoo geweest op de Greeve. Dat landsvaderlijk
regiment over dorp en boeren, van den oud-minister van het laatste conservatieve
Kabinet, het was genoegelijk geweest en toch reeds als kind had ze gezien dat het
was: met kunst in standhouden van geantiqueerde verhoudingen. En oom Te n b e r g e
trok nu de consequenties hiervan door, en die goede v a n d e n U l f t e deed met
zijn leven voor antiquiteiten toch eigenlijk niet anders. Waarom hield ze dan zoo van
hen? ‘neen maar heusch, waarom is alleen het alleroudste mooi?’
‘Gewis, wij ouderen zijn dwaas, wij zoeken het leven dat voorbij is.’
‘En wij jongeren zijn verstandig, wij zoeken het leven - dat misschien nooit komt.’
‘Gewis, gewis; en dan vergeten we beiden het leven dat er is, het zalige heden.
Maar zie...’
Ze zijn bij de Burchtpoort en willen het Valkhof op. Maar daar komt met trotschen
hoefslag op de keien en met fieren nek in het witte sjees-tuig een zwart paard uit de
Burchtstraat aangerend, terwijl voor de societeit de Harmonie een troepje officieren
er naar staat te wijzen.
‘Een weddingschap, meneer,’ licht een der toeschouwers in, ‘de jonge van
E l s w y c k geet zoo met den sneltrein noar Oarem en dan zal F r a n s v a n d e n
B o g e r d hum doar oan 't station opwachten.’
Bliksemsnel schiet hen de zwarte, glimmende langstaart voorbij; de witte leidsels
houdt de roode F r a n s v a n d e n
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B o g e r d en naast hem L e o ! Hij groet haar nog ook, in plaats van zich te schamen!
‘Wat een pracht van een paard! Ge zaagt het toch?’ roept de oude man, die - denkt
I d y l l a - alles interessant vindt en bewondert als 't maar in Nijmegen gebeurt, ‘de
friesche harddraver van meneer v a n d e n B o g e r d , den steenfabrikant uit de Ooy.
Sapprement, daar gaat het in vollen ren den Lindenberg af! Dat is nog nooit.... In
vijf-en-zeventig heb ik den Koning de Muchterstraat zien afrennen, een fameuse rit,
maar den Lindenberg...’
‘Ge kunt nie' gek worde' wanneer ge wilt!’ hoort I d y l l a achter zich: ‘doar
motte-ge den dollen Frans veur hebbe' om den stikken Liendenbèrreg af te droave'.
Zonne gek!’
‘Wie had-ie doar nost zich?’
‘Zonne koale proatjesmoaker, zonne luitenant, de zoon van den ouwen plasmajóór
uut de Meule'stroat.’
‘'k Wed dat ze nou al ien de Woal ligge' te spertele'.’
I d y l l a wandelt op naar 't Hof en daar komt het manneke haar nagedribbeld: ‘dat
is goed dat ge naar 't Valkhof gaat; de Lindenberg zijn ze reeds af, maar van het
hekken bij de Kapel kunnen wij ze nog zien, gewis!’, en weer begint hij te vertellen
van den fameusen rit van den Koning. Ondertusschen voelt zij onder de hooge olmen
en de donkere kastanjes van het Hof, met de Ruïne voor hen, en een enkelen
ochtendwandelaar op de stille paden, nog heviger den wrevel over L e o 's aanstellerij.
Een officier in een steenbakkers' sjees, een Te n b e r g e in een sjees! Dat ging zich
populair maken bij de nijmeegsche parvenu's! Zeker om te toonen dat hij had
opgehouden een Te n b e r g e te zijn en de aanstaande van de erfdochter der
S t a e t s e n 's, zuid-nederlandschen adel, die het Smeekschrift der Edelen mee hadden
onderteekend!
Voor het hekken staat ze omlaag te zien, nu op de breede Waal, die met statigen
zwaai daar den hoek bij Pannerden af komt zetten, diepgeladen aken op haar rug, en
stil voortglijdend tusschen Ooy en Betuwe, dan op de oude Keizerstad, met roode
daken uit de diepte opklimmend,
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links met het ietwat romantische kasteel Batouwe-Sate en met groote door en boven
elkander krieuwelende gebouwen, waaruit een enkel oud torentje rijst, zich op haar
heuvels scherp afteekenend tegen de zomerlucht - en de tranen in de oogen voor dit
heerlijke panorama klaagt ze in stilte, dat ze het niet begrijpt, waarom ze L e o moest
verliezen, haar eenige hoop en lust in het leven.
‘Gewis, zij zijn het!’ roept het oudje zich over het hekken heenbuigend. ‘Zie, daar
ligt de gierbrug reeds aan! Hoor..... men hoort hier nog de ijzeren ketting rammelen.
Daar gaan ze! Werkelijk, in draf de schipbrug over. Ongehoord! Verboden zelfs
meen ik, ongelooflijk in vollen ren de schipbrug over! Café Wildenbeest reeds voorbij,
en den arnhemschen dijk op. In een half uur te Arnhem! Is dat niet hoogst interessant?’
Ze kijkt hem glimlachend in 't opgewonden, vroolijke gezicht: ‘is dat werkelijk
zoo interessant?’
‘Gewis, 't was vroeger al een flink rijder die 't in een uur deed, en nu in een half!
Tenminste als hij zoo kan doorgaan. Maar dan interesseert u zeker meer mijn nieuwste
ontdekking op 't gebied der Karolingische antiquiteiten dat die onderverdieping der
zoogenaamde Heidensche Kapel niet een crypt is geweest, zooals ik steeds vermoedde,
maar een militaire wachtkamer.’
‘Militaire wachtkamer?’ vroeg ze, in zichzelf lachend dat als het geen oude kerk
was, het dan een oud fort moest zijn.
‘Gewis, een wachtkamer voor de militairen, die hetzij voor de veiligheid, hetzij
voor de staatsie het keizerlijk gezin naar de kapel begeleidden, en....’
Met nu en dan een belangstellend knikje hield ze den zoo beslisten en toch zoo
zachtzinnigen prater aan den gang, om ondertusschen haar eigen toekomstland in te
dwalen. Ja, zooals die Groote K a r e l een eigen, nieuwe wereld ordenen; worden
als zoo'n bijbelsche oudmoeder, een vrouw, uit wie een geheel volk, een onsterfelijk
geslacht, voortkomt! Dat is haar ideaal, en haar taak wordt - al van de Greeve af maar geen andere, dan oude dingen en oude menschen in stand te houden en op die
manier zelf oud te worden.
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Mocht ze er maar tusschen uitloopen, en abdesse worden, generalissima van een
vrouwenleger, moeder van een huis, een land, een wereld vol zusters, die hààr leven
door de eeuwen zouden dragen als een schat. Maar dit mocht ze niet, en 't andere
wat ze wel mocht, kon ze niet, sinds L e o hun levensideaal ging ontvluchten, Leo
de lafaard ....
‘Gewis gij zijt het met me eens, het beeld van K a r e l den Grooten, op marmeren
zetel, het zwaard in de hand en 't evangelïen-boek op de knieën opengeslagen - gelijk
zijn dankbaar volk hem heeft bijgezet in den Dom te Aken - kan nergens anders
verrijzen dan op 't plein voor het Valkhof, tegenover Burgerlust’.
‘Hè ja, dat zou goed zijn. Maar, ik moet nu naar huis. Neen, ik ga alleen, ik ben
nu immers in twee stappen thuis’.
In de tuinkamer - nog altijd ‘het bureau’ geheeten - vond zij oom in groote
opwinding. De commandant had niet eens tijd genomen zijn huisjasje - een oude
uniformjas - aan te schieten, zat met zijn flambard op aan zijn schrijftafel te werken
en zei zonder haar aan te zien: ‘ferm, dat je d'r bent. Ik heb een groot stuk te dicteeren;
ik ben zoo klaar. Wacht, waar was ik ook weer? O ja: opdat niet het vaderland door
vuig verraad... Zie zoo. Klaar.’
I d y l l a zat aan haar gewone hoekje bij het raam en keek langs de oude paerse
clymatis in den tuin. Werktuigelijk schreef ze op, terwijl de commandant met barsche
stem en uitdagende oogen op en neer liep te dicteeren van het klad dat hij zooeven
op 't papier had geworpen. Het was natuurlijk weer over de vesting en de regeering,
maar vandaag was 't vooral tegen dien v a n 't P e r k - en wat oom uitbulderde tegen
v a n 't P e r k , zeide zij in andere woorden tegen L e o , en die twee namen L e o en
v a n 't P e r k verwisselde ze bijna... oppassen dat ze zich niet verschreef...
‘Is het uit oom?’
‘Me dunkt, hij kan het er mee doen. En - je kunt je vijand wel eerlijk doodschieten,
maar je moet geen schijf van hem maken. Neen, 't is zóó net goed. Kom maar hier,
dan breng ik het zelf weg, en zich 't gevouwen blad onder
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den arm nemende, marcheerde hij in stormpas de lange gang door, de straat op.
Nog zat I d y l l a in den tuin te staren toen ze hem al weer hoorde terugstormen.
De kamerdeur vloog open en de van woede roode commandant schreeuwde: ‘dacht
ik het niet, dat ze allemaal onder één deken lagen? 't Is een heel complot! Daar
weigeren ze mijn stuk aan het bureau van de Nijmeegsche Courant, omdat - je raadt
't nooit! - omdat hun blad een officieel orgaan is, dat niet tegen de regeering mag
optreden. Ik tegen de regeering! Haha! De eenige die tegen de verraders opkom voor
't vaderland, ik een oproermaker. Haha! Maar ik zal ze, alle donders - dat 'k dat dure
woord er op zeg - ik zal ze! Die ploerten moet je niet in de flank aanvallen, maar
vierkant in 't front, en dan overhoop er mee, zonder genade!’
En nog met zijn hoed op zette hij zich weer aan zijn schrijftafel, schreef eenige
minuten zoo ingespannen dat de aderen, als gekronkelde touwtjes, dik op zijn
voorhoofd lagen, vloog weer op, en stormde de gang door de straat op.
's Avonds kwam hij, de Nijmeegsche Courant als een historisch document in de
hand, met groote oogen plechtig op haar toe en wees haar de advertentie:
‘Ik ondergeteekende, J e a n M a r i e Te n b e r g e , oud-commandant der vesting
Nijmegen, sommeer bij dezen den zich noemenden J. v a n 't P e r k , anoniem scribent
van het infaam libel “Meer dan Tijd” zich bekend te maken, of, durft hij dat niet,
openlijk zijne leugens te herroepen en te erkennen dat zijn doel geen ander was, dan
Land en Volk weerloos aan den vijand verraderlijk over te leveren.’
JEAN MARIE TENBERGE.
Oud-Commandant der vesting Nijmegen.
I d y l l a wilde lachen, maar nog meer huilen om dit krankzinnige gedoe. En die
goede oom wist niets van hare stille, maar ontzettende tragedie. 't Was om te schateren
- en te snikken! En ze vloog de kamer uit om even alleen te zijn.
(Wordt vervolgd).
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Promotie-bevoegdheid met practisch effect
Door Prof. Mr. W. van der Vlugt.
Bij koninklijke boodschap van den 11den Maart dezes jaars werd aan de Tweede
Kamer toegezonden een ontwerp tot wijziging en aanvulling der wet op het hooger
onderwijs. Sinds de geboorte van het cabinet hadden de pers en het publiek naar die
wetsvoordracht uitgezien, in de welgegronde verwachting, dat zij komen moest, in
nieuwsgierige spanning, wat zij brengen zou. Geen wonder, dat, het éene vroeger,
het andere later, de organen van alle partijen in min of meer breedvoerige artikelen
zich erover uitspraken. Toen kwam een tijd van zwijgen. De omvang en het gewicht
des onderwerps deden het wenschelijk schijnen het project in handen te geven, niet
aan eene commissie van rapporteurs, maar aan eene van voorbereiding; een maatregel,
waarvan het natuurlijk gevolg dit was, dat men in langer tijd dan anders het geval
zou zijn geweest van het ingediende vóorstel niet meer hoorde. Nu evenwel de onlangs
uitgesproken troonrede aan den reeds ruimen vóorraad van aanhangige ontwerpen
nog eene zeer lange lijst van aangekondigde heeft toegevoegd, is de kans op eene
betrekkelijk spoedige beraadslaging over de vraagstukken van het hooger onderwijs
zoo groot geworden, dat het voor hem, die in het openbaar nog tijdig een woord
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daarover zeggen wil, niet raadzaam schijnt daarmêe te talmen tot de openbaarmaking
der voorloopige wisseling van gedachten.
De hervormingen, die het aanhangige ontwerp bereiken wil, zijn door den
voorsteller zelven in zijne memorie van toelichting gebracht onder drie hoofden. Zij
beoogen 1o. voort te zetten de zoogenaamde vrijmaking van het hooger onderwijs;
2o. de polytechnische school te verheffen tot den rang eener technische hoogeschool,
en 3o. in de regeling van het gymnasiale onderwijs eenige verbetering aan te brengen.
Dat in het hier volgende gehandeld worden zal over alle drie die onderwerpen, zal
men noch wenschen, noch verwachten. Door eigen arbeid slechts met het universitair
hooger onderwijs eenigszins nader vertrouwd, mag de schrijver wel op instemming
rekenen, als hij zich tot het eerste onderwerp bepaalt. En nader kiest hij daaruit het
éene punt, dat door den minister zelven1) ‘het hoofdbeginsel’ van zijne vóordracht is
genoemd: ‘de gelijkstelling der doctoraten, verleend door eene openbare en eene
bijzondere universiteit’; concreter gezegd: de bekleeding der zoogen. vrije universiteit
te Amsterdam met rechtsgeldige promotiebevoegdheid.
Men kent, in hoofdzaak, de beweringen, waarmeê het verlangen naar die
hervorming wordt gestaafd. In den langen tijd (zoo heet het) van haast onafgebroken
‘liberale’ overheersching, waaraan de verkiezingen van 1901 een einde hebben
gemaakt, zijn onze rijksuniversiteiten meer en meer vervormd tot
propaganda-instellingen voor modernliberale ideeën. Dat heeft geleid tot de stichting
der universiteit op gereformeerden grondslag, waar de zonen van positief-christelijken
huize eene wetenschappelijke opleiding zouden ontvangen in een' volkomen
onbesmetten calvinistischen dampkring. Voortschrijdend in de lijn der allengs ruimere
vrijmaking van het bijzonder onderwijs, waarlangs de wetgeving op dit gebied geheel
de 19e eeuw door zich heeft bewogen, heeft de wet van 1876 de op-

1) Memorie van Toelichting blz. 31.
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richting van de gereformeerde universiteit mogelijk gemaakt. Slechts schiep zij voor
die bijzondere instelling en de openbare zuster-inrichtingen geen gelijkheid van
levensvoorwaarden. Zij onthield nl. aan de doctor-diploma's der eerstgenoemde het
vermogen om hun' houders de deur te ontsluiten tot ambten en beroepen. Daardoor
had deze geen ‘fair chance’. Wilden hare kweekelingen een doctoraat ‘met practisch
effect’ behalen, dan moesten zij al hunne examens tweemaal afleggen, en telkens
éens voor eene hun vreemde faculiteit. Zij stonden daardoor belangrijk achter bij de
kweekelingen der rijksuniversiteiten. En mét hen de inrichting, waar zij studeerden,
bij de rijksinrichtingen. Die ongelijkheid dan wil het ontwerp wegnemen.
Wat hebben wij nu allereerst te denken van die motiveering? Er is een stukje
waarheid in de daar gegeven voorstelling. Om te beginnen: wat betreft de bezetting
der leerstoelen aan onze rijksuniversiteiten. Het aantal dier leerstoelen bedraagt 131.
Telt men nu, onder de titularissen, hen op, van wie het bekend is, dat de moderne
wereld- en levensbeschouwing in hen geene aanhangers vindt, dan komt men tot een
cijfer van 13. Het onderwijs der overblijvende 90% zal soms wel min of meer modern
en liberaal zijn getint. Maar eer men uit die cijfers besluit tot een' stelselmatigen
toeleg van het liberalisme om door de staatsuniversiteiten onze studeerende jeugd te
liberaliseeren, lette men toch op enkele contra-overwegingen. Vooreerst, dat, neemt
men de cijfers in de 3 neteligste faculteiten, de godgeleerde, de verhouding eene
geheel andere wordt. Dan krijgt men op 13 hoogleeraren 8, die zich niet onder de
‘modernen’ scharen. Ten tweede geve men hierop acht: het percentage der
positief-geloovigen onder de hooggeleerden is, zeker, zeer gering, vergeleken met
het percentage der positief-geloovigen b.v. onder de kiezers. Maar ook uit die
verhouding besluite men niet te haastig tot stelselmatige partijdigheid bij
hoogleeraarsbenoemingen. Om daarover een oordeel te kunnen uitspreken, zou men
naast het percentcijfer der kerk- en schriftgeloovigen onder de hoogleeraren
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moeten plaatsen dat der kerk- en schriftgeloovigen onder de geleerden. Het laatste
is, natuurlijk, niet licht te bepalen. Maar wel zijn er ernstige gronden om het ervoor
te houden, dat het veel geringer is dan het percentsgehalte dier zelfde geleovigen
onder de kiezers. Tot staving der laatste uitspraak strekke een beroep op twee mannen,
wier autoriteit door de rechter-partijen zeker niet zal worden gewraakt. De eerste is
de bekende katholieke publicist G e o r g F r h . v o n H e r t l i n g . In zijn
lezenswaardig boekje ‘Das Princip des Katholicismus und die Wissenschaft’ (1899)
wijst hij op eenige eigenaardigheden zijner katholieke landgenooten, waaraan hij het
toeschrijft, dat onder hen betrekkelijk zooveel minder dan onder Protestanten materiaal
is te vinden voor het hoogleeraarschap. Vooreerst (zegt hij) is in hunne kringen de
geleerde, als zoodanig, weinig in eere; de geestelijke is er alles; de man der wereldlijke
wetenschap veel minder in tel1). Dat hangt (vervolgt hij) hiermee samen, dat men van
katholieke zijde veel te angstig pleegt te zijn voor de wetenschap2). Men laat zich
overbluffen door het gesnoef der overzijde, waarnaar elke wezenlijke of vermeende
schrede voorwaarts van het wetenschappelijk onderzoek noodlottig heet voor de
overgeleverde christelijke leer. In elk geval vreest men voor het weten, dat opgeblazen
maakt3). Aldus een Duitsch katholiek over zijne land en geloofsgenooten. Zou het
onder Nederlandsche katholieken wel heel anders zijn? Er is geen reden, die de
onderstelling van een groot verschil in dezen wettigt. En wat de Nederlandsche
Calvinisten aangaat, over hen bezitten wij een onwraakbaar getuigenis van Dr.
K u y p e r zelven. Op blz. 112 van het 2e dl. zijner ‘Encyclopaedie der Heilige
Godgeleerdheid’ lezen wij de nadrukkelijke erkentenis, ‘dat de palingenesie’, anders
dan de staat der zonde ‘niet in de eerste plaats tot wetenschappelijken arbeid uitdrijft’.
Trouwens: wanneer (op blz. 550 van hetzelfde deel) ‘die wetenschappelijke studiën,
welke evengoed kunnen geleverd worden door wie nog buiten de

1) Blz. 61.
2) Blz. 64.
3) Blz. 73.
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wedergeboren menschheid staan’, (En wie kent niet de waarde, die voeling met de
vakgenooten, vooral in de natuurstudie bezit?) door den schrijver goeddeels worden
gekenschetst als ‘oppermansdienst’, is de geringere liefde tot wetenschappelijken
arbeid onder zijne volgelingen wel niet bevreemdend meer. Ten derde bedenke men
dit: dat onderwijs van een' vrijzinnig man nog volstrekt niet beteekent ‘propaganda’
voor vrijzinnige ideeën in de beteekenis, die onvrijzinnigen hechten aan dat woord.
De aanhangers der tegenwoordige kamermeerderheid, bevangen in het oude
schematisme van ‘revolutionnaire’ en ‘antirevolutionnaire’ beginselen, gelijk ten
onzent vooral G r o e n v a n P r i n s t e r e r dat heeft opgesteld met zijn ‘tegen de
revolutie het evangelie’, maken zich dienaangaande vaak de zonderlingste
voorstellingen. Zoo vertelde den schrijver, enkele jaren geleden, een zijner katholieke
leerlingen het volgende. In de katholieke studentenvereeniging te Leiden was een
Roomsch geestelijke opgetreden met eene polemische lezing tegen de ‘liberale’
rechts- en staatsleer. De bekende argumenten hadden hem dienst gedaan ter bestrijding
van het maatschappelijk verdrag, de volkssouvereiniteit en zoo voort. Na den afloop
der lezing had genoemde zegsman zich tot den spreker begeven, hem bedankt voor
zijne boeiende voordracht, maar toch ten slotte deze opmerking gemaakt: ‘Eerwaarde
heer, als Gij nu meent daarmee te hebben gepolemiseerd tegen ons “liberale”
onderwijs, dan zijt Ge in dwaling. Dezelfde polemiek tegen R o u s s e a u , zijn “contrât
social” en zijne “souveraîneté de la volonté générale” leeren wij op onze “liberale”
colleges juist zoo’.
Om die drie redenen behoeft het geringe percentage van wie zich ‘positive
christenen’ noemen onder de Nederlandsche staatshoogleeraren allerminst te wijzen
op een' gestadigen toeleg om ons Rijks hooger onderwijs te doen strekken tot eene
propaganda voor modern-liberale ideeën. Een' tijd lang mag in sommige liberale
kringen een vooroordeel hebben geheerscht, dat zijn deel van schuld had aan de
getallenverhouding, zooeven genoemd. Maar wie zich met schaamte iets van die
vlegelstemming herinnert,
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en den sporadischen overmoed van toen vergelijkt met de wetenschappelijke
bescheidenheid der ‘liberalen’ van heden, verneemt het tot hen gericht verwijt van
eene methodische propaganda door middel der hoogescholen slechts met een'
glimlach.
Er is ook eenige waarheid in de klacht, dat de kweekelingen eener bijzondere
universiteit, willen zij thans den graad met rechtsgevolg behalen, te biecht moeten
komen bij hun vreemde professoren, terwijl de studenten aan eene rijksinrichting al
hunne examens afleggen voor hunne eigene leermeesters. Maar zonderling doet het
toch aan, die klacht thans met nadruk te hooren aanheffen door den minister van
binnenlandsche zaken. Wil men weten, hoe 23 jaar geleden, tijdens de stichting der
universiteit op gereformeerden grondslag, Dr. K u y p e r over dat bezwaar dacht?
Men leze dan nog eens de slotwoorden op blz. 42 van zijne bekende ‘brochure’:
‘Strikt genomen’. Daar staat het volgende: ‘Art. 85 der Wet op het Hooger Onderwijs
is ten deze pertinent en peremptoir. Het luidt aldus: “Tot het afleggen der examens
wordt ieder, onverschillig, waar hij de daartoe vereischte kundigheden heeft opgedaan,
toegelaten”. Studenten, die aan eene Vrije Universiteit hun studiën volbracht hebben,
staan voor de Rijks-examina dus volkomen op éen lijn met hen, die aan de
Rijksuniversiteiten studeerden..... Het eenige onderscheid bestaat hierin, dat voor de
studenten van Utrecht, Leiden enz. in het comité van examinatoren hun eigen
leermeesters zitten, terwijl studenten van andere scholen er mannen vinden, die hun
vreemd zijn. Een onderscheid, dan alleen in ons nadeel, indien Gij bij mannen als
B u y s en Va n d e r V l u g t de stuitende partijdigheid onderstellen woudt, dat ze
van elders komende studenten, even deswege, zouden bemoeilijken’. Zoo gering
dacht Dr. K u y p e r over dat bezwaar in 1880. De éenige van het genoemde tweetal,
nog in leven, durft met de hand op het hart verklaren, dat hij het destijds uitgesproken
vertrouwen op zijne onpartijdigheid niet heeft beschaamd. Nooit is door hem aan
examinandi van elders de eisch gesteld, dat zij eerst
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zijn dictaat zouden van buiten leeren. Steeds zijn zij door hem bejegend met alle
tegemoetkoming, waarop het vermelde artikel 85 hun aanspraak gaf. En juist omdat
hij, zoo doende, slechts gehoorzaamde aan de wet, voegt hij hier dit aan toe: een
hoogleeraar, die anders deed, behoorde door curatoren te worden herinnerd aan zijn'
plicht.
Op de keper beschouwd, blijft dus van de twee achtereenvolgens getoetste klachten,
laat het zijn iets, maar in geen geval veel over. Het zijn dan ook niet zoo zeer die
grieven, waardoor, ziet de schrijver dezer regelen wel, de voorgeslagen hervorming
ook buiten de kringen der katholieken en anti-revolutionnairen eene zekere mate van
instemming heeft gevonden. Wat haar die instemming verzekerd heeft, het is veeleer
edelmoedige geestdrift voor een hoog en schoon beginsel; dit nl.: de landsregeering
beware tegenover alle geloofs- en denksystemen, onder hare burgers beleden, eene
strikte onpartijdigheid. ‘Laat het waar zijn’, zoo redeneeren sommigen, ‘dat de
éenzijdige samenstelling van ons academisch docentenpersoneel niet het werk is van
stelselmatig overleg; laat het waar wezen eveneens, dat enkel schijnbaar de
voedsterlingen der Calvinistische “alma mater” bij het afleggen van “examina” in
het nadeel zijn; die grieven hebben dan toch maar dit gevolg, dat duizenden geloovige
zielen, die van ons staatshooger-onderwijs niet zijn gediend, ten koste van zware
offers eene school hebben gesticht, wier vrije ontplooiïng zij door de ongelijkheid
van hare rechtspositie en die der rijksuniversiteiten achten belemmerd. Brengt dan
de plicht des staats om allen overtuigingen, binnen zijn gebied levende, gelijkelijk
recht te doen, niet de noodzakelijkheid mede, dat hij tusschen die bijzondere
universiteit en zijne eigene het verschil in levensconditiën zooveel mogelijk
vereffene?’
Indien de bij het ontwerp voorgeslagen weg de eenige was, dien een van den plicht
der onpartijdigheid doordrongen staatsgezag bewandelen kon, ja, dan zou men moeten
heenstappen over heel wat bezwaren, aan het volgen van dien weg verbonden. Maar
nu dat niet de eenige is, nu hebben de bezwaren tegen dezen weg de overhand.
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Inderdaad is er voor de landsoverheid, die striktelijk onpartijdig wezen wil, een
andere weg; en dat is deze: zij wake er voor met de uiterste nauwgezetheid, dat alle
overtuigingen bij het bezetten harer ledige academische leerstoelen gelijkelijk ‘a fair
chance’ hebben, dat het daarbij steeds te doen zij om de keuze van hem, die in de
ruimste mate hoogen wetenschappelijken zin paart aan bezielende gave voor doceeren,
dat niemand om ongevallige meeningen worde geweerd, niemand ook om eene in
regeeringskringen gaarne geziene denkwijze vóorgetrokken. Geen sprake mag daarbij
zijn van den aanmatigenden waan, gelijk er, trouwens, bij ons weten geen
noemenswaardige sprake meer daarvan is, als zou de man, die bij zijn onderzoek
zich bindt aan dusgenaamd ‘dogmatische’ praemissen, den naam van wetenschappelijk
man niet waard zijn. Voor de Nederlanders van onzen tijd, die grootendeels G r o e n
v a n P r i n s t e r e r nog hebben gekend, en B a v i n c k nog in levenden lijve onder
ons kunnen zien rondwandelen, voor ons ware het koesteren van dien waan eene
onvergeeflijke dwaasheid. Wij hebben zulke mannen niet enkel te eeren, wij hebben
hen noodig. Van liberalen, die wat aan rechtsphilosophie hebben gedaan, zal, zeker,
meer dan éen het gaarne en openlijk belijden, dat zij voor hunne vorming in dat vak
veel meer te danken hebben gehad aan de geschriften van G r o e n v a n
P r i n s t e r e r , dan aan al de hooggeroemde wijsheid in het ‘staatsrechtelijk
onderzoek’ van O p z o o m e r . Het kan zijn, dat het oefenen dier onpartijdigheid der
kroon bij toeneming zal moeilijk vallen, naarmate regelmatiger het 8-tal harer
verantwoordelijke raadslieden zich uit de leiders der tijdelijk bovenliggende partijen
samenstelt. Welnu: de weg, die dan ware in te slaan, is reeds in 1898 gewezen door
mr. L o h m a n . Men kon het dan beproeven met langzamerhand de drie
rijksuniversiteiten te emancipeeren van het centraal gezag en de partij-hoofden, die
beurt om beurt zich daarvan meester maken, om ze gaandeweg te herscheppen in
zelfstandige stichtingen onder het beheer van met de uiterste zorg saâm te stellen
curatoriën. Die weg verdient in elk geval de vóorkeur boven den weg des
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ministers met zijne inderdaad onoverkomelijke bezwaren.
Welke zijn die bezwaren? Laat hier in hoofdzaak drie worden genoemd. En wel
ten eerste dit: Kennelijk is het den voorstanders van bijzondere universiteiten erom
te doen, dat het daar gegeven onderwijs zal strekken om denkrichtingen, die aan de
openbare universiteiten niet genoeg zijn vertegenwoordigd, meer tot haar recht te
doen komen. De universiteit op gereformeerden grondslag is, trouwens, van den
beginne gestempeld tot eene propaganda-school; eene zoodanige, die haren
kweekelingen wil inprenten een bepaald gedachtensysteem, en dus ook hare leeraren
aan de grondstellingen en slotsommen van dat systeem moet binden. Dat nu schijnt
met aard en roeping van hooger onderwijs onvereenigbaar. Zeker: er werd al op
gezinspeeld en het zij nog eens herhaald: geen onderzoeker op het veld der
wetenschappen, die zich niet bindt aan zekere praemissen. Of deze een dogmatisch
karakter dragen, al dan niet, doet voor het gehalte van zijn werk niets af. Maar met
het karakter van zulk werk in strijd is het, zich te laten binden aan vooraf vastgestelde
grondslagen en uitkomsten. ‘La pensée’, (zoo gaf voor eenige jaren G a b r i e l
S é a i l l e s een aphorisme van L é o n a r d D a V i n c i wêer), ‘la pensée n'existe
que libre. Dès qu'elle se soumet, elle n'est plus. Même ce qu'elle reçoit, il faut qu'elle
se le donne’. Zoo is het. En nu valle allerminst híerop de nadruk, dat een hoogleeraar,
aan zulk eene propaganda-universiteit geplaatst, zich op den duur belemmerd moet
gevóelen. Men denke niet bovenal aan herhaalde ‘da capo's’ van de bekende
gebeurtenis op Seinpost. Och neen. Indien (wat wel de regel zijn zal) de bijzondere
hoogleeraren tevens leiders zijn onder hunne geloofsgenooten, dan hebben zij allicht
de rechters over de zuiverheid hunner leer eenigermate in hunne handen. En zijn zij
mannen van gerijpten leeftijd, dan is de kans niet groot, dat hunne gebondenheid aan
het ‘credo’, hetwelk zij bij hunne ambtsaanvaarding vrijelijk beleden, hen factisch
zal gaan knellen. De hier geopperde bedenking raakt het beginsel der onvrijheid,
gansch afgezien van de vraag, of deze feitelijk zich voelbaar maakt.
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‘Maar dat is beginselruiterij’, zoo hebben heele en halve geestverwanten ons
toegevoegd. Toch niet. Miskenning van zulk een beginsel wreekt zich op den duur
in veel verwijderder gevolgen, dan waaraan de meesten eerst hadden gedacht. En
deze miskenning (het staat te duchten) zal zich wreken in het teloor gaan van den
kostbaarsten zegen, dien men van hooger onderwijs kán vragen. Dat is het tweede
bezwaar. Men vergunne hier eene korte uitweiding. Wij verblijden ons vaak, en in
menig opzicht te recht, dat toenemende verzachting der zeden meer en meer den
strijd met het zwaard heeft doen vervangen door den strijd met het woord. Toch is
dat voordeel niet zonder eene ernstige regres-actie. Deze nl. dat, hoe meer het woord
geregeld dienst gaat doen als strijdmiddel, te grooter het gevaar wordt, dat zijne veel
hoogere bestemming, middel te zijn tot benadering en mededeeling van waarheid,
buiten onzen gezichtskring raakt, en daardoor onze waarheidszin verzwakt. Wie
eenmaal oog gekregen hebben voor dat gevaar, hen treffen telkens wêer symptomen
zijner nadering. Hoe vaak komt in een theologisch twistgesprek het argument niet
voor: ‘Nu ja, uwe redenen mogen zeer sluitend zijn, maar met een systeem van
geloofsvoorstellingen, dat aan die redenen recht doet wedervaren, krijgt Gij geen vat
op de gemeente’. Alsof dat een criterium voor waarheid was! Wie ook heeft over
dezen of genen volksleider niet wel eens een oordeel vernomen naar dit model: ‘Of
hij aan het Marxisme gelóoft, is de vraag. In elk geval begrijpt hij, dat massive
systeem noodig te hebben, om het proletariaat te brengen tot zelfbewustheid.’ En
hoe weinig wordt dan vaak beseft de hooge ernst van het verwijt, dat onder zulk een
woord, als hulde aan tactisch doorzicht menigmaal bedoeld, toch eigenlijk verscholen
ligt!
De verzwakking van waarheidszin, die uit zulke staaltjes spreekt, hangt óok met
ándere oorzaken samen. Maar uiterst moeilijk schijnt het toch te twijfelen aan haar
nauw verband met het feit, dat onze wereld dag aan dag ademt en zich beweegt in
een' dampkring van propaganda en polemiek, een' dampkring, waarin het woord
welhaast uitsluitend
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zijne ondergeschikte functie vervult van oorlogstuig, een' dampkring, kortom, waarin
ook de beste maar al te spoedig het verleert, zich zelven nu en dan de vraag te stellen:
‘Vel ik dit oordeel, bezig ik dit argument nu maar “pour le besoin de la cause”? of
kan ik het verantwoorden ook tegenover een' onpartijdigen derde?’ Welnu: in zulk
eene wereld is het meer noodig dan ergens elders (en dat mag wel de kostbaarste
zegeu heeten, die van hooger onderwijs moet uitgaan), dat voor het minst eene
uitgelezen schaar onzer jonge mannen, zij, die later zullen treden aan de spits, alvorens
het polemisch leven binnen te komen, een' tijd lang verkeeren in eene atmosfeer van
(voor zoover daaraan onder ons zwakke menschen te denken valt) onbevangen
waarheidsvorsching. Dan kènnen zij voor het minst den hóogeren zin van het woord,
eer zij dáar komen, waar men gevaar loopt het enkel in zijn' lageren zin te bezigen.
Maar in zijn tegendeel verkeert die zegen, als voor de universiteit in de plaats treedt
de propaganda-school.
Het laat zich voorzien, wat van ‘gereformeerde’ zijde tegen dien eisch wordt
ingebracht. Het is een beroep op de omwentelende werking der ‘wedergeboorte’, der
‘palingenesie’. ‘Van het oogenblik,’ zoo heet het daar, ‘dat door de “palingenesie”
het rad onzer geboorte op eene andere spil is gezet1), heeft al Uw dusgenaamd
“onpartijdig” zoeken voor ons zijne waarde verloren. Ons bewustzijn staat dan
tegenover God in een' geheel nieuwen stand. De wedergeboorte breekt de menschheid
in tweeën2): hier den levenden boom, ginds de dorre takken, die worden afgehouwen.
Dank zij haar, ontwikkelt zich voor alle wetenschappen eene dubbele beoefening:
éenerzijds van hen, die de “palingenesie” wel moeten loochenen; en anderzijds van
diegenen, die ermeê moeten rekenen.3) Welken zin heeft dan een samen zoeken met
U, met wie ons niets gemeen is?’

1) Dr. A. K u y p e r . ‘Encyclopaedie der Heilige Godgeleerdheid’. II (1894) blz. 558.
2) Hetzelfde deel. blz. 99.
3) Hetzelfde deel. blz. 175.
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Wat zullen wij tot deze dingen zeggen? Zoover de Calvinist slechts van zich zelven,
als wedergeborene, getuigt, niet veel. Even weinig als tegen den mensch, die in eene
gedachtenwisseling telkens zich beroepen zou op het getuigenis van een zesde zintuig.
Wij konden daarvan het onze denken. Maar wij moesten er het zwijgen toe doen.
Intusschen: de betoogen der ‘gereformeerden’ hebben gewoonlijk twee kanten.
Getuigenis naar den positiven -, zijn zij tevens polemiek naar den negativen kant.
En aan die tweede zijde wordt in den regel wel op zijn minst de helft der zorg besteed.
Nu is de aard dier polemiek bekend. Tot meerdere eer der wedergeboren menschheid,
wordt van ‘de anderen’, van het ‘natuurlijk licht’, waarbij zij het stellen moeten,
zooveel slechts mogelijk, kwaad geproken. O zeker, ganschelijk waardeloos kan dat
natuurlijk licht niet zijn. Door de ‘gratia communis’, die ook den onwedergeborene
ten deel valt, heet daarom ‘het rad der zonde’ ‘geremd’.1) Maar zoover het even gaat,
wordt de beteekenis dier ‘gemeene gratie’ ingekrompen tot de kleinst mogelijke
dosis. Geen doolweg, zoo verkeerd, of zijn eindpunt wordt den onwedergeborenen
voorgehouden als hunne niet te ontwijken uitkomst. In den Godsdienst agnosticisme,2)
in de wijsbegeerte erkenning van al wat is, als normaal,3) in de staatsleer het
natuurrecht van R o u s s e a u , in de sociale wetenschappen het utopisme van de daad
des noods, in het strafrecht loochening van schuld en boete. Elk pogen van
‘conservative’ geesten om op zoo'n doolpad halfweg halt te houden, heet slechts
gebrek aan durf, karakterloos geschipper. Nu dan: hier komt de man met het zesde
zintuig op een terrein, waar wij elkaar kunnen verstaan. Hier beschuldigt hij mijne
oogen van blindheid voor het verschil tusschen groen en blauw, mijne ooren van
doofheid voor de nuanceeringen der toonladder. Hier kan ik hem contrôleeren. Zoo
lang de Calvinist mij slechts de heerlijkheden vóorhoudt

1) Dr. A. K u y p e r . ‘Encyclopaedie der heilige Godgeleerdheid’. II (1894) blz. 228.
2) Hetzelfde deel. blz. 171.
3) Hetzelfde deel blz. 169.
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van zijn' staat der wedergeboorte, past mij slechts een jaloersch en nederig zwijgen.
Maar niet zoodra maakt hij daarna een begin met het uitmeten mijner ellendigheid,
als maar een redelijk mensch, of ik mag hem in den arm vallen en tot hem zeggen:
‘Halt! Dit is terrein, waar wij te zamen ernstig en onbevangen naar waarheid zoeken
mogen. De maat van zegen te bepalen, die mij, onwedergeborene, in de gemeene
genade werd geschonken, is van mijne competentie zoo goed als van de Uwe’.
Daarmeê wordt nu ten slotte het derde bezwaar aangeroerd: de noodelooze overmaat
van scherpte, die zulk eene propaganda-school aan den partijstrijd geeft. In een
parlementair land, als het onze, dienen wij ons de onvermijdelijke nadeelen van dien
strijd te getroosten. Maar ook niet meer dan die. Welaan, zie hier twee hoogescholen.
Aan de éene wordt den kweekeling ingeprent: ‘Het feit der “palingenesie” breekt
heel ons volk, gelijk alle andere, in tweeën. Wie haar deelachtig zijn, slechts zij
verstaan wat hier geleerd wordt. Al de overigen, zij mogen zich zoo zedig voordoen
als zij willen, zijn slechts beschroomde vijanden van den Christus, beschroomde
ontkenners van het verschil van goed en kwaad, beschroomde geesteskinderen van
J e a n J a c q u e s , beschroomde “pétroleurs”, beschroomde loochenaars van schuld
en boete’. Aan de andere, daarentegen, vindt men allicht ook leeraren, die tot den
gereformeerden student dit zeggen: ‘Leidt waarlijk onze rede tot het aanvaarden van
die uitersten? Bij vóorbaat uitgesloten is de mogelijkheid, zeer zeker, niet. Toch
geloof ik vast van neen. Ziehier mijne gronden. Laat ons samen eens het gewicht
dier gronden, de waarde, mitsdien, van hetgeen Gij de “gratia communis” noemt,
gaan onderzoeken’. Is het niet zoo, dat wie zich verzekerd houdt, dat éendracht macht
maakt, en het zijn' duren plicht keurt, die macht voor ons volk naar vermogen te
helpen bewaren, zich zeer bezwaard moet voelen, een wetsontwerp te steunen, dat
de eerste dier twee scholen met kunst en vliegwerk tot de gelijke wil verheffen van
de andere?
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Stakingsrecht en wettelijke regeling van de arbeidsovereenkomst
Door Jhr. Mr. H. Smissaert.
Een wettelijke regeling van de arbeidsovereenkomst mag nog steeds en weer actueel
heeten. ‘Nog steeds’, daar reeds ten jare 1894 de meer dan 100 leden der
Nederlandsche Juristenvereeniging het als hun meening uitspraken dat zoodanige
regeling was ‘een onafwijsbare eisch des tijds’; nog steeds, daar het ontwerp van
zulk een wet reeds in het begin van '94 door den hoogleeraar Mr. H.L. D r u c k e r
aan den toenmaligen Minister van Justitie Mr. H.J. S m i d t werd aangeboden. ‘Weer’
actueel, niet alleen omdat de tegenwoordige Regeering, na het 7 Mei 1901
gedagteekend ontwerp harer voorgangster - welke voordracht vrijwel een kopy was
van Prof. D r u c k e r 's in '98 definitief ingediend avant-projet - te hebben ingetrokken,
wederom een regeling bij de wet heeft toegezegd; maar ook ‘weer’ actueel in dien
zin, dat de sociale woelingen, die in de eerste maanden dezes jaars ons land beroerden,
opnieuw hebben doen zien hoezeer inderdaad urgent is een vaststelling van de
wederzijdsche rechten en verplichtingen van werkgever en werknemer. Die woelingen
konden wel niet anders dan in breeden kring de overtuiging vestigen
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dat vaststelling van de rechtsgevolgen der tusschen patroon en werkman gesloten
overeenkomst niet slechts is een zaak van belang voor beide partijen, maar ook van
algemeen belang.
‘Vaststelling van de rechtsgevolgen’,... maar kan deze dan niet veilig worden
overgelaten aan hen, die de verbintenis aangaan? Het is een feit dat partijen, een
arbeidsovereenkomst sluitend (wat veelal mondeling geschiedt), zeer vaak verzuimen
daarbij nog andere punten dan de vraag van arbeidsloon en van arbeidsduur onder
de oogen te zien. Doch ook waar bij het sluiten der overeenkomst, nog andere
bedingen dan alleen omtrent werktijd en loon gemaakt worden, missen de contracten
bij voorkomende geschillen niet zelden de noodige vastheid, omdat het tot het geschil
leidend geval daarin hetzij niet voorzien, hetzij onvoldoende geregeld is. Het opstellen
van een behoorlijk, een volledig arbeidscontract bleef door den wetgever overgelaten
aan de prudentie van partijen en deze prudentie bleek te dikwijls niet zoover te reiken
dat een waarlijk bevredigende regeling getroffen werd. Wanneer echter de wetgever,
al ware dat ook alleen door het geven van aanvullende bepalingen, een model, eene
norm vaststelt, zien partijen dadelijk welke punten een voorziening behoeven; zij
zien tevens welke bijzondere bedingen de wetgever bruikbaar acht en geoorloofd,
welke door hem doelmatig ter voorkoming van geschillen worden gekeurd, welke
hij noodzakelijk, of gewenscht rekent om de nakoming der verplichtingen, die partijen
op zich nemen, te waarborgen. Een ‘wet op de arbeidsovereenkomst’ zal dus niet
slechts effect sorteeren in dien zin dat zij uitmaakt wat rechtens is tusschen hen die
verzuimden dat zelven te bepalen, doch ook daardoor dat zij partijen er toe brengt
meer dan voorheen verschillende bepalingen te maken, en bij het stipuleeren der
bedingen rekening te houden met de hun door den wetgever aan de hand gedane
normen. Een voorbeeld: het is zeker volkomen rationeel te eischen dat, wanneer een
werkgever een algemeen reglement vaststelt, de arbeider bij het sluiten der
overeenkomst althans
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de gelegenheid moet hebben gehad dat reglement te kennen om te weten, waartoe
hij zich verbindt. Bepaalt nu een wet op de arbeidsovereenkomst, dat bedingen in
zulk een reglement slechts gelden wanneer een exemplaar van zoodanig reglement
den arbeider, bij het sluiten der overeenkomst, is overhandigd, en hij verklaard heeft
die bepalingen te kennen, dan zal ongetwijfeld daardoor worden bereikt dat de
werkman meer dan thans het geval is de regels kent, waaraan hij zich onderwerpt. Een ander voorbeeld: geen der artikelen van ons Burgerlijk Wetboek verzet zich
tegen de mogelijkheid dat de werkgever bij de arbeidsovereenkomst een beding zou
maken, krachtens hetwelk hij gerechtigd is tijdens de eerste weken zeker bedrag van
het verschuldigd loon in te houden, om zich daarop te verhalen voor het geval, dat
de werkman wegens wederrechterlijke verbreking der dienstbetrekking door den
rechter tot het betalen van een schadevergoeding aan den werkgever zou worden
veroordeeld. Toch, schoon geoorloofd, kwam dit beding, althans voorzoover ons
bekend, tot voor enkele maanden geleden slechts in zeer weinig arbeidscontracten
voor. Waarom? Voor een deel zeker, wijl het geoorloofde daarvan ook aan werkgevers
niet bekend was; voor een ander deel wellicht ook, omdat het hier gold eene
nieuwigheid die, door een enkelen ingevoerd, den schijn wekte van te zijn een
hatelijke uitzonderingsbepaling, gedicteerd door wantrouwen in de werklieden, wien
gevraagd wordt in het aanvaarden van die verplichting toe te stemmen. Verklaart
echter een wet op de arbeidsovereenkomst uitdrukkelijk dat zoodanig beding
geoorloofd is; regelt zij de voorwaarden waaronder zoodanige bijzondere bepaling
geldig zal zijn (door b.v. vast te stellen welk deel van het loon per week, en hoeveel
weekloonen in totaal mogen worden ingehouden), dan is de kans groot, dat zulk een
afspraak burgerrecht verkrijgt, als normaal, immers als bij de wet geoorloofd, door
den wetgever voorzien en geregeld, en dus niet als voortspruitend uit eenig speciaal
wantrouwen. - Zoo kan de codificatie der arbeidsovereenkomst een grooten invloed
oefenen op de wijze van vaststelling der rechten en ver-
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plichtingen van werkgevers en werknemers, dus ook op de wederzijdsche
verhoudingen, voorzoover deze door contractueele bepalingen worden beheerscht.
Wil men als 't ware voelen en tasten, hoezeer een wet op het arbeidscontract haar
werking in ruimen kring kan doen gelden, men stelle voor een oogenblik het geval
dat zoodanige wet niet nog tot de pia vota behoorde, doch reeds tot stand gekomen
was en ook reeds gegolden had vóór dat de schokkende gebeurtenissen, bekend als
de beide spoorwegwerkstakingen en de ‘algemeene’ werkstaking, in het voorjaar
1903 plaats grepen. Neemt men bij deze veronderstelling aan dat de wet dan niet
slechts zou gegolden hebben in aanvullenden zin (dus door te decreteeren welke
bedingen partijen, die niets bedongen hebben, geacht worden te hebben gemaakt),
doch ook als ‘norm’ haar kracht zou hebben doen gevoelen, zoodat vele werkgevers
volgens de vingerwijzingen der wet tot nog toe weinig gebruikelijke bepalingen in
hun overeenkomsten hadden opgenomen; - en kiest men voor de wet, welker werking
dan moet onderzocht worden, het ontwerp-D r u c k e r ; - dan bevindt men het
navolgende:
Tot de bij de wet (ontwerp-D r u c k e r art. 38) vastgestelde verplichtingen van
den arbeider behoort ook deze: ‘De arbeider is verplicht, naar zijne beste krachten,
den bij de overeenkomst bedongen arbeid te verrichten... Alleen in geval van nood
is de arbeider verplicht, arbeid van anderen aard dan de bedongene of gebruikelijke
voor den werkgever te verrichten.’ In de toelichting tot dit artikel wordt niet gezegd
of een ‘geval van nood’ aanwezig is bij staking door een deel der arbeiders eener
onderneming. Werkstaking van het personeel pleegt in leverings-contracten als ‘force
majeure’ te gelden; de uitlegging, dat eene noodgeval voor den werkgever aanwezig
is, wanneer een deel zijner arbeiders plotseling weigert te werken, schijnt dus niet
al te vermetel. Mag zij als juist worden aangenomen, dan legt de wetgever dus den
overigen arbeiders ook bij staking van hun kameraden de verplichting op arbeid van
anderen aard dan de bedongene of gebruikelijke, dus ook
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den arbeid, die door de stakers geweigerd werd, te verrichten. Mits dit geschiede
‘voor den werkgever,’ mits dus niet deze van hen verge, dat zij voor een anderen
werkgever, bij wien b.v. een staking is uitgebroken, werken zullen. Dit voorbehoud
daargelaten, verplicht dus de wetgever de niet-stakende arbeiders juist tot datgene,
wat tijdens de voorjaarswoelingen als het verrichten van onderkruipers-diensten, als
een met den eisch van ‘solidariteit’ ten eenen male strijdige handeling werd
uitgekreten. Men herinnert zich immers nog wel die vele gevallen, waarin het niet
stakend deel van een arbeiders-personeel tot den werkgever sprak: wij zijn bereid
met ons werk, d.i. met het bedongen of gebruikelijk werk, voort te gaan, maar gij
moet van ons niet vragen dat wij datgene voor u zullen doen, wat onze strijdende
makkers weigerden te verrichten. - De wetgever nu verklaart in onze onderstelling
dat hij zoodanig verlangen des werkgevers volkomen rechtmatig acht: de arbeider
is verplicht daaraan te voldoen.
Maar er is meer. De onderstelde wet bepaalt (ontwerp-D r u c k e r art. 54): ‘Indien
de werkgever de dienstbetrekking eigenmachtig verbreekt door den arbeider te
ontslaan, eindigt de dienstbetrekking, doch de werkgever handelt onrechtmatig en
is verplicht tot schadevergoeding, tenzij hij bij het ontslag den arbeider te kennen
geeft dat hij dezen ontslaat wegens dringende redenen. In geval van tegenspraak
heeft de werkgever het bestaan eener dringende reden te bewijzen.’ De bedoeling is
duidelijk: de werkgever handelt niet onrechtmatig, is niet tot schadevergoeding
verplicht, wanneer hij wegens een dringende reden den werkman ontslaat. De vraag
is nu maar: wat zal als een dringende reden gelden? De wet (ontwerp-D r u c k e r art.
55) noemt elf gevallen op, waarin ‘onder andere’ geacht wordt zoodanige reden
aanwezig te zijn.1) Stippen wij daaruit slechts dit ééne aan (t.a.p. sub 9o): ‘wanneer
hij [de arbeider]

1) Vooraf wordt in het algemeen gezegd: ‘Onder dringende redenen verstaat het voorgaande
artikel zoodanige eigenschappen of gedragingen van den arbeider, die tengevolge hebben,
dat van den werkgever redelijker wijze niet kan gevergd worden, de dienstbetrekking te laten
voortduren.’
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hardnekkig weigert te voldoen aan redelijke bevelen of opdrachten, hem door of
namens den werkgever verstrekt.’ Men kan reeds aanstonds hierbij opmerken dat
het een volgens den wetgever zeker ‘redelijk’ bevel zal zijn, wanneer de patroon den
arbeider herinnert aan zijn verplichting om in geval van nood voor hem (patroon)
anderen arbeid dan de bedongene of gebruikelijke te verrichten. Maar evenzeer voor
de hand ligt de vraag of het soms een on-‘redelijk’ bevel was, toen aan beambten
der Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij namens haar directie gelast werd
wagens voor een in staking liggend veem te rangeeren? Is - volgens art. 38, boven
geciteerd - de arbeider wettelijk verplicht ‘den bij de overeenkomst bedongen arbeid
te verrichten’; is bij die overeenkomst door den werkman niet bedongen dat hij
‘besmet’ werk zal mogen weigeren; dan is ook het antwoord niet twijfelachtig: de
wetgever acht het bevel redelijk en de hardnekkige weigering een dringende reden
voor den werkgever tot eigenmachtige verbreking der dienstbetrekking.
Meer nog. De wet die wij onderstelden bepaalt (ontwerp-D r u c k e r art. 61):
‘Degene, die door zijn schuld aan de wederpartij gegronde aanleiding heeft gegeven,
de dienstbetrekking wegens dringende redenen te verbreken, is gehouden tot
schadevergoeding...’ In het gekozen voorbeeld (het weigeren van rangeeren der
‘besmette’ wagens) zou niet enkel de spoorwegdirectie, de dienstbetrekking wegens
een gegronde reden verbrekend, niet tot schadevergoeding zijn gehouden, maar wel
zou daartoe veroordeeld kunnen zijn hij die door zijn schuld aan de wederpartij
gegronde aanleiding tot die verbreking gegeven had. d.i. de weigerachtige werkman.
Tot nog toe echter, men weet het, gold het eischen van een door den werkman te
betalen schadevergoeding voor een dwaasheid, omdat toch van een eventueel vonnis
executie ondoenlijk scheen. Maar de wet, door ons ondersteld, bepaalt al verder
(ontwerp-D r u c k e r art. 29): ‘Bij schriftelijke overeenkomst of bij reglement mag
worden bedongen, dat de werkgever bij eenige der eerste loonuitbetalingen tegen
schriftelijk bewijs een zeker
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bedrag zal inhouden, ten einde daaruit, ingeval de arbeider de dienstbetrekking
onrechtmatig verbreekt1), het door dezen volgens de artikelen 58 of 59 verschuldigde
te verhalen.’ Nader wordt dan gezegd dat het in te houden bedrag bij elke
loonuitbetaling niet meer mag zijn dan het 1/5 van het loon en dat in het geheel het
in te houden bedrag niet meer mag zijn dan des arbeiders loon van 12 dagen (dus 2
weken). De arbeider stelt dus een cautie; de rechter bepaalt met inachtneming van
alle bijzondere omstandigheden het bedrag (art (58).
En wat geschiedt, als de arbeider de dienstbetrekking eigenmachtig verbreekt?
Art. 56 (ontwerp-D r u c k e r ) bepaalt: ‘Indien de arbeider de dienstbetrekking
eigenmachtig verbreekt door den dienst te verlaten, eindigt de dienstbetrekking, doch
de arbeider handelt onrechtmatig en is verplicht tot schadevergoeding, tenzij hij bij
het verlaten van den dienst den werkgever te kennen geeft, dat hij dit doet wegens
dringende redenen. In geval van tegenspraak heeft de arbeider het bestaan eener
dringende reden te bewijzen.’ Onder dringende redenen verstaat de wet
(ontwerp-D r u c k e r art. 57) ‘omstandigheden, die ten gevolge hebben dat van den
arbeider redelijker wijze niet kan gevergd worden, de dienstbetrekking te laten
voortduren’. Acht worden ‘onder andere’ genoemd: mishandeling, grove beleediging,
ernstige bedreiging, verleiding (of poging daartoe) van den arbeider, diens
familieleden of huisgenooten door den werkgever, een zijner huisgenooten of
ondergeschikten; niet voldoening op den behoorlijken tijd van het verschenen loon;
niet behoorlijke voorziening in bedongen kost en inwoning; niet voldoende
verschaffing van arbeid bij werken op stukloon; grove veronachtzaming op andere
wijze van des werkgevers contractueele verplichtingen; onvoorzien ernstig gevaar
voor leven, gezondheid, zedelijkheid of goeden naam des arbeiders; onmogelijkheid
voor den werkman den bedongen arbeid te verrichten wegens ziekte of andere oorzaak.
- Het zijn

1) In art. 61 (zie boven) wordt echter verwezen naar art. 58 zoodat ook de schadevergoeding
ex art. 61 op het ingehouden loon kan worden verhaald.
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deze of dergelijke exceptioneele omstandigheden slechts, die in des wetgevers oog
het feit dat de arbeider den dienst verlaat kunnen rechtvaardigen. Onder andere dan
deze of dergelijke omstandigheden qualificeert de wetgever dit feit - de eigenmachtige
verbreking der dienstbetrekking - als een onrechtmatige handeling des arbeiders,
welke hem tot schadevergoeding verplicht. De wetgever kent dus niet, erkent veelmin,
een zeker ‘stakingsrecht’ of een ‘twee-beloften-leer’, houdt zich niet op met
overwegingen, aan het leerstuk der solidariteit ontleend, noch gedoogt hij dat de
‘collectieve wil’ der arbeiders een einde maakt aan de contractueele betrekking
tusschen den werkgever en den enkelen werknemer. Zoo gij - aldus spreekt hij tot
den arbeider - zoo gij voor de eigenmachtige verbreking, d.i. voor het staken, geen
dringende reden hebt welke valt binnen de door mij door de voorbeelden gestelde
perken, zijt gij schadevergoeding verschuldigd. - Ook deze schadevergoeding zal de
werkgever op het door hem ingehouden loon kunnen verhalen. In plaats daarvan
echter kan (ontwerp-D r u c k e r art. 59) van dengene, die de dienstbetrekking
onrechtmatig heeft verbroken, eene som worden gevorderd gelijkstaande met het
loon van 12 dagen, zulks zonder eenig bewijs van geleden schade; en de werkgever
is wederom bevoegd die som te verhalen op het door hem ingehouden, of te korten
op het nog door hem verschuldigde loon.
Er is nog meer. Voor de door den rechter geschatte of voor de als vaste som vooraf
gestipuleerde schadevergoeding is (ontwerp-D r u c k e r art. 60) ‘met den arbeider
hoofdelijk aansprakelijk degene, die dezen tot het onrechtmatig verbreken der
dienstbetrekking heeft verleid.’ - Solidair met den werkman, d.i. solidair verbonden
voor de door de staking aangerichte schade verklaart de wetgever hem, die, hoe dan
ook, den arbeider tot de onrechtmatige handeling ‘verleid’ heeft. De agitator, de
redenaar, de uitgezette post, die den weifelende tot het neerleggen van het werk heeft
overgehaald, staat met hem borg voor het den patroon te vergoeden nadeel.... Meer
nog: evenzoo
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hoofdelijk aansprakelijk is ‘de werkgever, die den arbeider in dienst neemt, terwijl
hij weet of moet weten, dat deze niet langer dan 30 dagen geleden een
dienstbetrekking onrechtmatig heeft verbroken, of den arbeider in dienst houdt, nadat
te zijner kennis is gekomen, dat deze niet langer dan 30 dagen geleden eene vorige
dienstbetrekking onrechtmatig heeft verbroken’ (ibidem). Ziehier door den wetgever
de solidariteit der werkgevers tot een wettelijk beginsel geproclameerd. Gij zult zoo spreekt hij tot dezen - geen staker binnen 30 dagen na zijn onrechtmatige
handeling in dienst nemen of houden, op straffe van anders met hem solidair voor
de door hem verschuldigde schadevergoeding te moeten opkomen. - Ziehier tegelijk
een wettelijk boycot over stakers uitgesproken; de straf, waarmee werkgevers bedreigd
worden die een staker binnen 30 dagen aan werk helpen, moet immers dit effect
hebben dat de staker overal het hoofd stoot.
Zoo luiden de wettelijke regels, die - ware het ontwerp-D r u c k e r niet ook in
1903 het ontwerp-D r u c k e r gebleven - ook tijdens de groote stakingen van 1903
zouden hebben gegolden. Dan had de wet dus uitdrukkelijk verklaard dat de werkman
verplicht is in geval van nood anderen arbeid dan den bedongen of gebruikelijken
voor den werkgever te verrichten; dat het niet door den werkman opvolgen van een
redelijk bevel des werkgevers voor dezen is een gegronde reden tot ontslag des
arbeiders, waarbij de laatste tot betaling van schadevergoeding, zelfs zonder eenig
bewijs van geleden schade, kan worden veroordeeld; dat eigenmachtige verbreking
der dienstbetrekking door den werkman, tenzij om speciale dringende redenen is een
onrechtmatige handeling, welke alweer een verplichting tot schavergoeding schept,
voor welke schadevergoeding met hem hoofdelijk aansprakelijk is zoowel degeen,
die hem tot die daad heeft verleid, alsook de werkgever, die den staker binnen 30
dagen na zijn verlaten van den vorigen dienst in 't werk neemt of houdt.
Men denke zich het geval, dat inderdaad deze regels hadden gegolden, dat dus het
gezag des wetgevers bevestigd
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had wat nu ook wel door velen als uit juiste rechtsbeginselen voortvloeiend werd
verkondigd, doch in stellige, opzettelijk daarop betrekking hebbende wetsbepalingen
geen steun vond: de redelijkheid van des werkgevers verlangen dat de arbeider in
geval van nood anderen arbeid dan den bedongenen of gebruikelijken verrichte; de
bevoegdheid van den werkgever tot ontslag van den werkman, die weigert een redelijk
bevel van den patroon op te volgen; de beperktheid van gegronde redenen, die aan
het eigenmachtig verbreken der dienstbetrekking door den werkman het karakter
eener onrechtmatige daad ontnemen; zijn aansprakelijkheid tegenover den patroon
voor schade, welke deze door die onrechtmatige daad lijdt; de mede-aansprakelijkheid
van hem, die den werkman tot zoodanige handeling heeft verleid of, door hem dadelijk
daarna in dienst te nemen, toont de gepleegde contractbreuk niet af te keuren;
...Wanneer beginselen als deze te lezen hadden gestaan in een wet, in een wet ‘tot
regeling van de arbeidsovereenkomst’, zouden dan niet ook onder de arbeiders velen
steviger grond onder hun voeten hebben gevoeld, krachtiger weerstand hebben
geboden aan de stemmen der verleiders, meer doordrongen geweest zijn van het
besef dat de aangegane arbeidsovereenkomst ook den arbeider verplichtingen oplegt?
Men vrage niet wat wetten baten zonder zeden, doch erkenne dat de zeden ook
naar de wetten zich richten. Was en is niet ook onder werkgevers, maar vooral onder
werklieden de overtuiging vrij algemeen, dat die zoogenaamde arbeidsovereenkomst
is een soort van afspraak, voornamelijk omtrent loon en arbeidsduur, een afspraak,
die men even gemakkelijk vernietigen kan (door eenvoudig het werk neer te leggen)
als zij tot stand werd gebracht (door het werk te gaan verrichten)? Maar wanneer nu
de wet, een speciale wet, met nadruk verklaart dat die afspraak is: een overeenkomst
in juridischen zin, die aan partijen bepaalde rechten geeft en hun bepaalde
verplichtingen oplegt; wanneer nu de wet die rechten en plichten omschrijft, daarbij
op den voorgrond stellend de beginselen, waarvan de wet-
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gever is uitgegaan; - gelooft men niet dat alsdan de zedelijke invloed van zoodanige
wet groot zal zijn?
De kennisneming dier beginselen, welker werking hierboven met het oog op de
sociale woelingen van dit voorjaar werd uiteengezet, zal wellicht dezen of genen
hebben verrast. Hoe? zoo zal men zeggen, bepalingen als deze komen voor in het
ontwerp-D r u c k e r ? De samensteller van dat ontwerp heeft blijkens zijn Memorie
van Toelichting (Alg. Beschouwingen § 1) als praemisse aangenomen dat bij de
arbeidsovereenkomst ‘steeds, bijna zonder uitzondering, dezelfde partij, nam. de
arbeider de zwakke is’; de wettelijke regeling zou, naar hij zich voorstelde,
‘bescherming tegen al te drukkende voorwaarden’ verleenen aan hen ‘voor wie
tengevolge van hun zwakken financieelen toestand toetreding tot het aangeboden
arbeidscontract een gebiedende noodzakelijkheid is’; hij achtte dwingende bepalingen
noodig omdat, zoo het aan partijen werd overgelaten van de wettelijke voorschriften
af te wijken, de arbeiders in zoodanige afwijking te hunnen nadeele zouden moeten
berusten... en het resultaat dezer voorafgaande overwegingen vindt men neergelegd
in zoo strenge bepalingen als de geciteerde!?
Het komt ons voor, dat hij, die aldus zou spreken, den aard en de strekking eener
wettelijke regeling van de arbeidsovereenkomst zou miskennen en tevens blijk zou
geven de bedoeling van de M.v.T. te hebben misverstaan.
Plaatst men zich op het standpunt dat zoodanige wettelijke regeling (ook)
noodzakelijk is omdat partijen bij deze overeenkomst niet gelijkwaardig zijn, omdat
veelal de werkgever minder onvrij is dan de werknemer in de keuze tusschen
aanvaarding of weigering van een aangeboden contract, dan kan uit die motiveering
der regeling als conclusie volgen de erkenning der noodzakelijkheid van dwingende
bepalingen om het misbruik te voorkomen, dat de werkgever van zijn krachtiger
positie zou kunnen maken door, voor den arbeider nadeelige, bedingen te stipuleeren.
Het dwingend recht, dat dus bedoelt den arbeider als
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zwakkere te beschermen, maakt door zijn werking de vroeger ongelijke partijen tot
elkaars gelijken; de overmacht des werkgevers, waardoor de arbeider tot het bewilligen
in voor hem onereuse bepalingen kon worden genoopt, valt weg doordat dergelijke
bepalingen kort en goed door den wetgever worden verboden. Van nu af aan
beschouwt de wetgever partijen als van eenzelfde postuur. Er kan dus geen sprake
van zijn dat hij - na eenmaal in zijn dwingende bepalingen met de ongelijkwaardigheid
van partijen te hebben afgerekend - die verder nog bij de regeling der wederzijdsche
rechten en plichten toch weer in rekening zou brengen, door b.v. eigenmachtige
verbreking der dienstbetrekking, door de eene partij als verschoonbaarder te
beschouwen dan wanneer de andere partij zich daaraan schuldig maakt.
De vraag, welke misbruiken, welke onereuse bedingen van de zijde des werkgevers
te duchten zijn, welke imperatieve voorschriften tot het keeren daarvan noodzakelijk
moeten worden geacht, blijft hier buiten beschouwing. Maar heeft eenmaal de
wetgever door zulke voorschriften de werking van de aanwezig veronderstelde zwakte
des arbeiders als partij vernietigd, dan blijft hem verder slechts over de regeling op
voet van gelijkheid der contractanten vast te stellen.
Men heeft - en zeker volkomen terecht - aan het ontwerp-D r u c k e r grooten lof
toegezwaaid: men heeft de belezenheid des auteurs bewonderd, waarvan de M.v.T.
de duidelijkste blijken gaf; de nauwgezetheid geprezen, waarmee dit stel van
bepalingen was ontworpen; eerbied gevraagd voor de diepgaande kennis van de
rechts-stof, die hier is bewerkt. Maar het zijn, meenen wij, eerst de groote
arbeidsgeschillen van dit voorjaar, het zijn eerst de toen zich zoo sterk op den
voorgrond dringende vragen omtrent rechten en plichten van werkgevers en
werklieden geweest, die door de mogelijkheid van eene toetsing dier vragen aan de
beginselen van dit ontwerp de - als men het zoo noemen mag - practische beteekenis
van prof. D r u c k e r 's arbeid in het helderst licht hebben gesteld. Uitgaande van
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de stelling dat de werkman-contractant wettelijke bescherming behoeft tegenover
den schier altijd economisch sterkeren patroon, heeft Mr. D r u c k e r , na deswege
dwingende regels ter voorkóming van misbruiken te hebben gegeven, zoozeer in het
oog gehouden dat partijen aan de binnen de perken der wet eenmaal gesloten
overeenkomst gebonden zijn, zoozeer ook den arbeider herinnerd aan de bij die
overeenkomst aangegane verplichtingen, dat zijn regeling de kritiek, welke de toetsing
aan de strijdvragen der groote stakingen daarop uitoefent, glansrijk doorstaat, daar
immers blijkt dat die regeling telkens een voor het rechtsgevoel bevredigend antwoord
op die strijdvragen geeft.
Wie nu zegt dat dit antwoord wel streng en hard is voor den werkman, moet ook
hard en streng vinden de bepaling van ons Burgerlijk Wetboek (art. 1374): ‘Alle
wettiglijk gemaakte overeenkomsten strekken dengenen die dezelve hebben aangegaan
tot wet. Zij kunnen niet herroepen worden, dan met wederzijdsche toestemming, of
uithoofde der redenen welke de wet daartoe voldoende verklaart. Zij moeten te goeder
trouw worden ten uitvoer gebragt.’ - Er is nu eenmaal ter wereld niets meer
ondenkbaar dan een ‘stakingsrecht,’ want dat zou zijn een recht tot ontrouw aan het
gegeven woord. En er is nu eenmaal niets meer... dubbelzinnig dan een
‘twee-beloftenleer,’ want zij houdt in dat het vrijstaat gelijktijdig twee met elkaar
strijdige beloften af te leggen. Een overeenkomst schept een ‘verbintenis,’ d.i. een
verbonden - een gebonden - zijn; binnen de perken dier ‘verbintenis’ is hij die de
overeenkomst heeft aangegaan, zoolang als deze duurt, niet vrij meer. Pacta sunt
servanda. De overeenkomst strekt tot wet.1)

1) Men herinnert zich wat in de Eerste Kamer (11 April 1903) door den heer V l i e l a n d e r
H e i n gezegd werd over ‘de oude spreuk: belofte maakt schuld.’ Hij sprak als volgt: ‘Op
den bodem van de geheele beweging die wij dezer dagen zien, ligt de zoogenaamde
twee-beloften-leer, de leer die zoo verleidelijk klinkt, dat namelijk de belofte die men aan
zijn vakvereeniging heeft afgelegd om getrouw te zijn aan hetgeen daar zal worden
gedecreteerd, primeert de belofte aan den werkgever gedaan, met wien men overeengekomen
is. Die twee-beloften-leer zal door niemand die even nadenkt anders dan als grondvalsch
worden betiteld. Er is maar één belofte die moet worden gehouden. Wanneer men een belofte
heeft gedaan, is men niet vrij meer om een overeenkomst aan te gaan, die daarmede in strijd
kan komen en ons in het gedrang zou brengen om de eerst afgelegde belofte niet na te komen.
Een eerlijk man heeft maar één woord en behoort dit na te komen.’
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De overeenkomst strekt tot wet. Van dat beginsel zal elke - ook de door het
tegenwoordig kabinet toegezegde - regeling moeten uitgaan. Dat beginsel zoo
nadrukkelijk als maar kan èn werkgevers, èn werklieden in te scherpen; daardoor
dus tevens een wettelijk ‘veto’ uit te spreken over alle praktijken, die met dat beginsel
strijden; door het een en door het ander de grondslagen der arbeidsovereenkomsten
hechter te maken; ziedaar de voornaamste taak des wetgevers, die deze materie ter
hand neemt.
Wat zal zoodanige regeling bovendien beteekenen voor den werkgever, wat voor
den werkman?
De wet zal door haar dwingende bepalingen zich stellen tegenover den werkgever,
of liever: de wetgever zal de vraag moeten oplossen of en in hoever dwingend recht
hier onmisbaar moet worden geacht, bij de vaststelling van welk punt hij deze drie
quaesties zal hebben te overwegen: is inderdaad de positie des werkgevers doorgaands
zooveel sterker dan die des arbeiders, dat, vaak genoeg om wetsdwang te kunnen
rechtvaardigen, de eerste ten nadeele van den laatste duurzaam bedingen kan
stipuleeren, welke de wetgever behoort te verbieden, of waarborgen achterwege
laten, die de wetgever behoort voor te schrijven? - worden inderdaad zoodanige
onoirbaar te achten bedingen gemaakt, of zulke waarborgen weggelaten, en welke
zijn zij? - kunnen dwingende rechtsregels gerekend worden een deugdelijk middel
te zijn om dergelijk uitwassen der vrijheid van overeenkomst af te snijden? - Wij
begeven ons thans noch in een meer algemeene beantwoording dezer drie vragen,
noch in een onderzoek van de desbetreffende bepalingen in het ontwerp-D r u c k e r .
Genoeg zij het hier op te merken dat het voorkómen van alle denkbare misbruiken
ook hier slechts mogelijk is door zóó groote inperking der vrijheid,
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dat van deze niets overblijft; wil men dit radicale uiterste niet, dan rijst de vraag van
meer of minder dwang. Maar in welken zin die vraag wordt beantwoord, de strekking
der stringente regels zal toch altoos moeten zijn den werkgever niet verder te binden
dan tot voorkóming van misbruiken wordt noodig geacht. En zelfs een vrij ruime
opvatting der mogelijkheid van misbruiken, zelfs een dienovereenkomstig vrij veel
omvattend stel dwingende voorschriften zal altijd toch een breede ‘marge’ laten, een
uitgestrekte ‘neutrale zône’, waarbinnen de vrijheid van overeenkomst onverkort
blijft bestaan.
Een wettelijke regeling der arbeidsovereenkomst zal dus door haar dwingende
bepalingen den werkgevers nooit zeer groote belemmeringen in den weg leggen.
Notoire misbruiken zal zij voorkomen; voorzoover deze in zwang mochten zijn, zal
de werking der wet zich zeker doen gevoelen; wie zich daarover beklagen durft,
bewijst daarmee de noodzakelijkheid der hem onwelkome bepaling. Het kan echter
zijn dat de wetgever op dit terrein verder gaat dan menig patroon te goeder trouw
nuttig of noodig acht; alsdan zal de werkgever, daardoor gebonden, zich beperkt zien
in een vrijheid, die naar zijn oordeel niet tot eenig misbruik leidde. Doch hoeveel
staat voor den werkgever daar niet tegenover! Zeker, de wet stelt ook hem
verschillende eischen, herinnert ook hem nadrukkelijk aan de verplichtingen, welke
de gesloten overeenkomst hem oplegt. Maar tegelijkertijd verschaft zij hem de
zekerheid, dat zijn mede-contractant, de arbeider, zich niet - of althans niet straffeloos
- zal onttrekken aan datgene, tot nakoming waarvan hij zich heeft verbonden.
En juist dit, wat men de feitelijke onaantastbaarheid van den werkman zou kunnen
noemen, juist die mogelijkheid van straffelooze dienstverbreking is het, waardoor
het besluit tot een werkstaking, d.i. tot een stoornis in het bedrijfsleven, zoo vaak
lichtvaardig wordt genomen. Wanneer de verplichting, de juridische en moreele
verplichting, die uit de gesloten overeenkomst voortvloeit, zoo weinig wordt gevoeld,
welk een onschuldig bedrijf schijnt het dan niet
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eenvoudig die verplichting te negeeren. En hoe komt het dat menig werkman
nauwelijks schijnt te beseffen dat hij, door binnen den opzeggingstermijn of zonder
tijdige opzegging vooraf het werk neer te leggen, d.i. door te staken, zich aan
contractbreuk schuldig maakt en de gevolgen daarvan behoort te dragen? Juist doordat
die gevolgen feitelijk nooit door hem worden gedragen. De werkstaking kan
ontberingen, honger, armoede, ellende met zich voeren, doch het odium daarvan
werpt de staker op den patroon, die immers dit alles over hem gebracht heeft, door
te weigeren aan de geuite verlangens of gestelde eischen te voldoen. Maar dat de
staking - de eigenmachtige verbreking der dienstbetrekking zonder dringende reden
- den werkman tegenover den werkgever aansprakelijk stelt voor de door dezen
geleden schade, de staker beseft dat daarom niet, wijl die vergoeding nooit van hem
wordt gevraagd. Zij wordt nooit van hem gevraagd, omdat zij nooit van hem wordt
verkregen, niet kan worden verkregen. De werkman, die nooit wordt aangesproken,
gevoelt zich niet-aansprakelijk, dus niet of nauwlijks gebonden. Wanneer nu echter
de wet tot den werkman zegt: weet wel, dat uwe eigenmachtige verbreking der
dienstbetrekking zonder dringende redenen is een onrechtmatige handeling, die u
aan veroordeeling tot schavergoeding blootstelt; - wanneer de wet tot den werkgever
spreekt: het is een volkomen geoorloofd beding, zoo gij bij de eerste loonuitbetalingen
zeker bedrag inhoudt, als door den werkman te stellen cautie voor u eventueel door
zijn staking toe te brengen schade; - dan zal bij den werkman het besef doordringen
of herleven, dat werkstaking is contractbreuk, dat contractbreuk tot schavergoeding
verplicht, en dat men aan die verplichting zich niet mag onttrekken. Preventief of
repressief kan de werking der wet geen andere zijn dan dat de werkman met klem
gewezen wordt op het verbindende der door hem gesloten overeenkomst.
Maar is het niet - zal men vragen - de werkliedenbeweging met machteloosheid
slaan in haar streven naar lotsverbetering der arbeiders, wanneer men het wapen der
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werkstaking maakt tot een zoo scherp tweesnijdend zwaard? - Er is op die vraag
slechts één antwoord: wanneer de lotsverbetering als doel moet worden nagestreefd
door een middel, dat contractbreuk is, kan de wetgever, die door zijn regeling der
overeenkomsten immers het bindend karakter daarvan wil waarborgen, het gebruik
van dat middel onmogelijk dulden. Of die contractbreuk een middel is om tot
lotsverbetering te geraken, ontneemt niets aan het onrechtmatig karakter der handeling.
Doch wat zullen dan de werklieden winnen bij een wettelijke regeling der
arbeidsovereenkomst? De werklieden....? Laat ons onderscheiden. Zij, die wel beseffen
dat het niet maar aangaat van den eenen dag op den anderen het werk neer te leggen,
die zich wel gebonden achten door de gesloten overeenkomst, zullen in de wet vinden
een zeer stellige bevestiging van hun overtuiging, een krachtige versterking van hun
positie tegenover de... andersdenkenden. En zoodanige versterking is wel niet
overbodig. Wanneer men zich herinnert de geweldige uitbreiding die de
Januari-staking plotseling verkreeg door een ‘paniek’, gelijk het verschijnsel terecht
werd genoemd1), te midden van welke paniek staande te blijven ‘meer zedelijken
moed en vooral meer plichtbesef in de dingen des gewonen levens’ vordert ‘dan onze
gemiddelde werkman bezit’, - dan beseft men eerst ten volle welke kracht er kan
uitgaan van een wet, die zoo nadrukkelijk tot de arbeiders zegt: uw staking is een
onrechtmatige daad, en wie u daartoe ‘verleidt’, is met u schuldig.
De arbeiders echter, die wat lachen om des wetgevers afkeuring van hetgeen zij
een volkomen geoorloofd middel achten in den klassenstrijd (waarin immers elk
middel geoorloofd is!), zullen - om in hun terminologie te spreken - zich door de wet
op de arbeidsovereenkomst hun stakingsrecht ontnomen zien; d.w.z.: zij zullen mogen
staken als voorheen, doch daarbij door een civiele actie of door het verlies der gestelde
cautie bedreigd worden. Hebben zij te

1) Zie mr. L.J. P l e m p v. D u i v e l a n d , Januari-April 1903, een overzicht der
stakingsgeschiedenis, Onze Eeuw Juli 1903, blz. 4 en 5.
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klagen? Te klagen omdat de gevolgen van hun contractbreuk hen treffen?
Zullen ook zij daarentegen niet iets winnen bij zoodanige wet? Zij immers zijn
het, die het luidst roepen om bescherming tegen de al te drukkende voorwaarden,
hun opgedrongen bij het arbeidscontract, welks aanbieding zij op straffe van
werkloosheid, d.i. van honger niet vermogen af te slaan. Welnu - en dit is niet als
ironie bedoeld - zij, zij ook, zullen metterdaad worden beschermd; ook ten aanzien
van hen zal de werkgever door stringente bepalingen genoopt worden af te zien van
onoirbaar geachte bedingen. Maar die bescherming zal tevens meebrengen regeling,
regeling niet enkel van hun rechten, maar ook van hun verplichtingen. Zoo zij meenen
bij dat laatste meer te verliezen dan bij het eerste te winnen, erkennen zij daarmee
één van deze drie: òf dat de ‘overmacht’ der werkgevers hen weinig drukte; òf dat
het zich onttrekken aan hunne verplichtingen een normaal ingrediënt was geworden
hunner taktiek; òf eindelijk dat zoowel het eene het geval was als het andere.
Maar allen te zamen zullen zij, de werklieden, door de wettelijke regeling verkrijgen
wat zij inderdaad tot nog toe niet zelden ontbeerden: de vastheid der positie, de
zekerheid in de rechtsbetrekking, de waarborg tegen willekeur in reglementen, tegen
te hooge of onbillijke boeten, tegen ongemotiveerd ontslag, tegen het misbruik van
gedwongen winkelnering... Is dat alles niet waard het offer der feitelijke
onaantastbaarheid, een offer slechts voor hen, die tegen contractbreuk niet opzagen?
Twee opmerkingen ten besluite.
Vooreerst deze: een wet op de arbeidsovereenkomst zal vooral door haar zedelijke
werking een gunstigen invloed op de arbeidsverhoudingen kunnen en moeten oefenen;
haar kracht zal meer in preventie dan in repressie gelegen zijn. Op groote schaal laat
de repressie zich kwalijk denken: men stelle zich voor dat de spoorwegdirecties tegen
de honderden, die 31 Januari staakten, civiele acties hadden inge-
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steld! Hoe meer het kwaad, dat de wet beteugelen wil, zich voordoet, des te meer
schijnt de wet juist tot feitelijke beteugeling onmachtig. En in dagen van groote
sociale beroering, van ‘paniek’ zal het allicht voor verraad aan de heilige zaak gelden,
wanneer de werkman om niet de gestelde cautie van twee weken loon te verliezen,
tot ‘onderkruipersdiensten’ bereid is, of weigert naar den eisch der solidariteit te
handelen. Moet men zich dus al van het repressief effect eener oplegging van
vergoedingsplicht geen te groote illusies maken, de zedelijke invloed, de preventieve
werking, kan - het werd boven reeds betoogd - zeer groot zijn. Het besef van de
onrechtmatigheid der daad zal worden versterkt door de wettelijke vaststelling van
de plicht tot schadeloos houden.
De tweede opmerking betreft de omschrijving der ‘dringende redenen,’ die aan
de eigenmachtige verbreking der dienstbetrekking het karakter van onrechtmatigheid
ontnemen. Reeds werd er boven aan herinnerd dat het ontwerp-D r u c k e r het begrip
‘dringende redenen’ omschrijft als: ‘omstandigheden, die ten gevolge hebben dat
van den arbeider redelijker wijze niet kan gevergd worden, de dienstbetrekking te
laten voortduren,’ terwijl voorts het artikel acht omstandigheden als voorbeelden
(‘onder andere’) opsomt. Die ‘typische voorbeelden’ strekken - gelijk de M.v.T.
verklaart - ‘tot nadere bepaling van het begrip en als leidraad voor de partijen en
voor den rechter.’ Een ‘uitputtend karakter’ heeft de lijst der acht omstandigheden
dus niet, de opsomming is niet limitatief.
Men gevoelt wel dat het hier een der - vooral ook voor de praktijk der wet belangrijkste punten der regeling geldt. Wat is, en wat is niet een dringende reden
tot het tusschentijds verlaten van den dienst? Naar het stelsel-D r u c k e r zal de
rechter die vraag hebben te beantwoorden: hij zal moeten beslissen of hetgeen de
werkman als dringende reden aanvoerde inderdaad als zoodanig moet worden
gequalificeerd. Bij die beslissing zal de rechter niet aan de lijst gebonden zijn, daar
de acht genoemde gevallen slechts voorbeelden zijn. Doch ze zijn ‘typische’, d.i.
typeerende

Onze Eeuw. Jaargang 3

537
voorbeelden, meegedeeld ‘tot nadere bepaling van het begrip’ en tot ‘leidraad’ ook
voor den rechter. Deze zal dus als dringende redenen in den zin der wet niet zulke
kunnen laten gelden, die geheel vallen buiten het kader, buiten het type der acht in
de wet genoemde. In zoover is hij door de voorbeelden wel gebonden. Wanneer een
arbeider eigenmachtig de dienstbetrekking verbreekt omdat zijn werkgever hem wil
laten werken met een niet-‘georganiseerde’ of een ‘onderkruiper’, zal - wij zouden
zeggen: ongetwijfeld - de rechter, die het ontwerp-D r u c k e r als wet heeft uit te
leggen en toe te passen, zoodanigen eisch des werkgevers niet mogen qualificeeren
als een omstandigheid, die tengevolge heeft dat van den arbeider redelijkerwijze
voortzetting der dienstbetrekking niet kan worden gevorderd, omdat die interpretatie
geen steun zou vinden in een anologie met een der ‘typische’, tot nadere bepaling
van het begrip en tot leidraad ook voor den rechter in de wet meegedeelde
voorbeelden.
Het Regeerings-ontwerp (van het vorig kabinet) week op het gewichtig punt van
de regeling der eigenmachtige verbreking in tweeërlei opzicht af van het
ontwerp-D r u c k e r . In het Regeerings-ontwerp vond men geen verklaring omtrent
het rechtmatige of onrechtmatige der handeling: ‘het aanvaardt deze als een feit,
waarvan alleen de gevolgen geregeld moeten worden’1). Die regeling was aldus: elke
der partijen, die van de dienstbetrekking wil bevrijd worden, heeft vooraf te overwegen
of grondige redenen daarvoor bestaan. Kunnen deze niet worden aangevoerd of
berusten zij slechts op vermoedens, die, hoewel in het dagelijksch leven van sterken
invloed, in rechte voor bewijs niet geldig zijn, dan zal zonder opgave van redenen,
doch met schadeloosstelling de dienstbetrekking kunnen worden beëindigd1).
Geen qualificatie dus der eigenmachtige verbreking. En een andere formuleering
der ‘gegronde’ redenen. In haar geheel luidden de desbetreffende bepalingen van het
Regeerings-ontwerp als volgt:

1) Regeeringsontwerp M.v.T. Vijfde afdeeling.
1) Regeeringsontwerp M.v.T. Vijfde afdeeling.
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‘Art. 1639. q. Eigenmagtige verbreking der dienstbetrekking door eene der partijen
doet deze wel eindigen, doch verpligt, indien zij zonder grondige, aan de wederpartij
medegedeelde, reden is geschied, de partij die de dienstbetrekking verbreekt, tot de
betaling eener schadeloosstelling.
Art. 1639. r. Als grondige reden voor den werkgever om de dienstbetrekking te
verbreken worden beschouwd eigenschappen, daden en gedragingen van den arbeider,
welke in strijd zijn met de zeden of welke, in aanmerking genomen des arbeiders
bekwaamheid, redelijker wijze van hem niet konden verwacht worden en in het
algemeen omstandigheden, welke, teweeggebragt door opzet of schuld van de zijde
des arbeiders, de verdere voortduring der dienstbetrekking voor den werkgever of
diens huisgezin in ernstige mate nadeelig maken. Het bestaan der grondige reden
moet ingeval van tegenspraak door den werkgever bewezen worden.
Art. 1639. s. Als grondige redenen voor den arbeider om de dienstbetrekking te
verbreken worden beschouwd eigenschappen, daden en gedragingen des werkgevers
welke in strijd zijn met de zeden of met eene behoorlijke behandeling van den arbeider
en in het algemeen omstandigheden, welke, teweeggebragt door opzet of schuld van
de zijde van den werkgever of van een der leden van diens huisgezin, de verdere
voortduring der dienstbetrekking voor den arbeider of diens huisgezin in ernstige
mate nadeelig maken. Het bestaan der grondige reden moet in geval van tegenspraak
door den arbeider bewezen worden.’
Wij kunnen de redactie dezer bepalingen onmogelijk bewonderen. Zij moge bondig
zijn, maar duidelijk is zij - vooral voor leeken - op het eerste gezicht niet. Wel bij
nadere overweging? Wat is een eigenschap, daad of gedraging des arbeiders, welke
in aanmerking genomen zijn bekwaamheid, redelijker wijze niet van hem kon worden
verwacht? Wat is ‘eene behoorlijke behandeling van den arbeider’? Ruim en - zoo
men wil - vaag was ook prof. D r u c k e r 's definitie: dringende redenen zijn
omstandig-
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heden, die ten gevolge hebben dat voortduring der dienstbetrekking redelijker wijze
niet van den werkgever (of arbeider) kan worden gevergd. Maar - en ziehier het
groote verschil - prof. D r u c k e r 's elastische omschrijving wordt door de typische
voorbeelden nauwer gebonden; die der Regeeringsvoordracht laat den rechter in
allen deele vrij. Zoo wij meenen dat prof. D r u c k e r 's bepaling de voorkeur verdient,
het is niet omdat wij van oordeel zouden zijn dat de wet zoo weinig mogelijk aan
den rechter moet overlaten, maar omdat zij een duidelijker verklaring is van wat de
wetgever wil, een duidelijker verklaring vooral voor de werkgevers en de werklieden.
Tot dezen richt zich de wet en dezen verwachten van haar een zeker geluid. Zal de
wet haar zedelijken invloed, die zeer groot kan zijn, ten volle doen gelden, dan moet
zij houvast bieden, moet bevattelijk zijn, niet zwemmen in vaagheden, moet zeggen
waar het op staat, wat zij bedoelt, wat zij wil en niet wil. Voor ons gevoel voldoen
de artt. 1639 q, r en s van het Regeerings-ontwerp aan dien eisch niet; zij laten alles
in het midden, zij laten alles over. Partijen moeten het zelf maar weten of er nu
eigenlijk een grondige reden is of niet; willen zij het probeeren, dan zal de rechter
hun straks wel doen weten of hij hun opvatting deelt; zoo zal er na jaren wel een
zekere min of meer constante jurisprudentie ontstaan, en wie die zorgvuldig
bestudeert, kan daaruit destilleeren wat de wetgever eigenlijk onder grondige redenen
schijnt verstaan te hebben....
Ons lokt de meerdere stelligheid van prof. D r u c k e r 's verklaring, wijl stelligheid
hier eisch is. Stelligheid mede ten aanzien der qualificatie van de ongegronde
eigenmachtige verbreking. Is zij onrechtmatig? Het Regeeringsontwerp bant dat
woord uit haar artikel, zegt in de toelichting dat het omtrent de quaestie zich niet
verklaart, enkel het feit als feit aanvaardt en de gevolgen regelt... Zoo gij ‘vermoedens’
hebt tegenover uw wederpartij, vermoedens van oneerlijkheid, onzedelijkheid enz.,
vermoedens waarvoor aanwijzingen kunnen bestaan, maar die geheel onvoldoende
zijn voor eenig bewijs in rechte, ja, dan moet de dienstbe-
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trekking kunnen worden verbroken, maar ‘niets is billijker’ dan dat ge - daar ge
immers geen redenen kunt aanvoeren - tot schadeloosstelling verplicht wordt. Aldus
de M.v.T. van het Regeeringsontwerp. Is dat het vaste richtsnoer, noodig waar de
wet aan leeken den weg gaat wijzen? Wegens vermoedens moet een dienstbetrekking
verbroken kunnen worden (dus niet onrechtmatig?), maar het is billijk dat alsdan
toch schadevergoeding gegeven wordt (nu weer wèl onrechtmatig?) En de wet....?
De wet zegt alleen dat schadevergoeding verschuldigd is, wanneer er geen ‘gegronde
redenen’ zijn. Voor ‘gegronde redenen’ zie 1639r en 1639s: de eigenschap, daad of
gedraging des arbeiders, die met het oog op zijn bekwaamheid redelijkerwijze niet
van hem kon worden verwacht! - de eigenschap, daad of gedraging des werkgevers
welke in strijd is met eene behoorlijke behandeling des arbeiders!
‘Indien de werkgever de dienstbetrekking eigenmachtig verbreekt door den arbeider
te ontslaan, eindigt de dienstbetrekking, doch de werkgever handelt onrechtmatig en
is verplicht tot schadevergoeding, tenzij hij bij het ontslag den arbeider te kennen
geeft dat hij dezen ontslaat wegens dringende redenen.’ Zoo leest men in art. 54 van
prof. D r u c k e r 's ontwerp en voor den arbeider geldt mutatis mutandis hetzelfde
(art. 57). ‘Dringende redenen’ zijn ‘onder andere’ de elf (resp. acht) bepaaldelijk
omschreven gevallen en voorts eventueel andere, mits dan van hetzelfde type. - En
dit nu mag een zeker geluid heeten; dit is verstaanbaar ook voor leeken; een klaar
en helder beginsel. Slechts zoo ge dringende redenen hebt - en de wet zegt u wat
dringende redenen zijn - is uw eigenmachtige verbreking geen onrechtmatige
handeling en leidt niet tot schadevergoeding; zoo ge er geen hebt, weet ge wat u
wacht.
Wil de wet tot regeling van de arbeidsovereenkomst het bindende dier
overeenkomst wel terdege aan werkgevers en werklieden inscherpen; wil zij hen wel
doen gevoelen dat een stakingsrecht juridisch onbekend is; dan kan zij met niet
minder dan met de duidelijkste en stelligste bepalingen toe.
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Pauperisme in Indië
Door E.B. Kielstra.
Verba valent usu: wanneer men spreekt van paupers en pauperisme, dan bedoelt men
daarmede geheel iets anders dan armen en armoede. Men schrijft uitvoerige stukken
over het armwezen èn het pauperisme (bij beide heeft men dan in Indië nog alleen
de Europeanen op het oog), en terwijl men, voor het eerste, de personen bedoelt die
afhankelijk zijn van de openbare of particuliere liefdadigheid, spreekt men van
paupers in den zin van personen die, tengevolge van onze wetten of van verwaarloosde
opvoeding, in een achterlijken socialen toestand verkeeren. Deze verdienen misschien
genoeg om niet van de liefdadigheid afhankelijk te zijn, maar zij konden het veel
beter hebben indien verschillende hinderpalen waren opgeruimd; als Europeaan
hebben zij ten slotte een treurig bestaan.
Wij weten niet, of met deze omschrijving het verschil tusschen armwezen en ‘het
zooveel omvangrijker en moeilijker begaanbaar terrein van het pauperisme’ duidelijk
genoeg geteekend is. Doch bezwaarlijk kans ziende om, al is het met grooten omhaal
van woorden, het onderscheid duidelijker te doen uitkomen, meenen wij ons tot het
bovenstaande te mogen bepalen, met de hoop dat de aard van het Indische
‘pauperisme’ door de onderstaande beschouwingen wel helderder te voorschijn zal
treden. Wij zullen daarbij
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alles, wat betrekking heeft op armenzorg in engeren zin, buiten sprake laten1)..
Het strekt ons koloniaal bestuur niet weinig tot eer, dat het bij geen wet onderscheid
maakt tusschen Europeanen en Indo-Europeanen. Tot in de hoogste rangen van leger
en burgerlijken dienst heeft men ‘kleurlingen’, afstammelingen van Europeesche
vaders en inlandsche of half-inlandsche moeders gehad, zonder dat iemand daarin
aanstoot vond. Op de huidskleur wordt niet gelet, wanneer slechts aan de voorwaarden
van bekwaamheid en geschiktheid wordt voldaan.
Maar het is niet altijd zoo geweest, en, vooral, aan tal van kleurlingen ontbrak en
ontbreekt nog maar al te zeer de gelegenheid om zich de noodige bekwaamheid en
geschiktheid te verwerven. Inderdaad is dus het pauperisme-vraagstuk in hoofdzaak
niet anders dan het kleurlingen-vraagstuk. Wanneer men vraagt wat gedaan moet
worden ter voorkoming van het Europeesche pauperisme in Indië, dan is de quaestie,
in andere woorden, slechts deze: hoe is te voorkomen dat kleurlingen zich niet op
hunne plaats gevoelen in de Europeesche maatschappij?
Deze vraag zou niet behoeven gesteld te worden, wanneer alles regelmatig, naar
de eischen eener beschaafde maatschappij, zonder geldelijke bezwaren toeging. Als
iemand trouwt met eene vrouw van vreemde afkomst - in casu b.v. eene Javaansche
-; zijne kinderen eene goede opvoeding geeft, zoo noodig, wanneer de moeder niet
in staat is daartoe in voldoende mate mede te werken, anderer hulp - gouvernantes,
kostscholen - inroepende, dan zullen de kinderen hunne plaats in de
Indisch-Europeesche maatschappij wel vinden.
Maar deze voorwaarden worden zeer dikwijls niet vervuld, en ziedaar de oorzaak
van de ellende. De vader erkent het uit ‘wilden echt’ voortgekomen kind als het zijne;
hij

1). Zie ‘Rapport der pauperisme-commissie’, ingesteld bij art. 2 van het Regeeringsbesluit van
29 Juli 1902 no. 9 (Batavia, Landsdrukkerij, 1903), en de daar aangehaalde bescheiden.

Onze Eeuw. Jaargang 3

543
heeft daarmede, meent hij, het kind een dienst gedaan, - doch hij trekt zich verder
van kind en moeder niets aan. Hij keert naar Europa terug, en de moeder ziet weinig
naar hare afstammelingen om. Zoo kan men spreken van ‘verwaarloosde,’ ja
‘verwilderende’ Europeaantjes... in de kampongs! Zijn deze eenmaal volwassen, dan
zijn het in werkelijkheid inlanders van het slechtste soort, met min of meer Europeesch
type, met min of meer pretentiën als Europeaan; een plaag voor de inlandsche
bevolking, een last voor het bestuur. Misschien, bij toenemend aantal, een gevaar:
zij haten allicht al wat Europeaan is en hen niet als mede-Europeaan beschouwt.
Aldus zou men de twee uitersten kunnen schetsen: de een, ontwikkeld en beschaafd,
geheel gelijkstaande met den ontwikkelden en beschaafden Europeaan, in Nederland
geboren; de ander, eigenlijk niets hebbende van een Europeaan dan den naam alleen.
Tusschen die twee uitersten nu vindt men natuurlijk alle mogelijke schakeeringen;
en zoodra de omstandigheden en de omgeving, waarin het kind verkeerde, zijne
moreele en intellectueele eigenschappen beneden een zeker peil doen dalen, is de
stof aanwezig waarover pauperisme-commissiën nu dikke verslagen schrijven...
Het ergst van al zijn, op dit oogenblik, misschien de misbruiken waartoe de bestaande
bepalingen aanleiding geven.
Met onze voorschriften van kindererkenning klakkeloos uit het Nederlandsch
Burgerlijk wetboek over te schrijven, (art. 335-344, Ind. B.W. art. 280-289) heeft
men, schijnt het, niet gedacht aan de geheel verschillende gevolgen, aan die erkenning
verbonden zoodra er eenig bedrog wordt gepleegd. Thans kan een Europeaan vrij
wel straffeloos een kind waarvan hij de vader niet is, een inlander zelfs, als het zijne
erkennen... en daarmede wordt de geheele staatsrechterlijke toestand van het kind
gewijzigd. Daarmede wordt het onttrokken aan de macht der inlandsche hoofden,
aan de belastingen in geld of in arbeid waaraan de inlanders onderworpen zijn, aan
het toezicht dat men alleen voor
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inlanders (b.v. ten aanzien van het bezit van vuurwapenen) noodig achtte; wil het
soldaat worden, het ontvangt hooger handgeld, hooger soldij, meer pensioen... in een
woord, het is wel duidelijk dat de ‘erkenner’ - de Indische verslagen spreken zelfs
van ‘beroepserkenners’! - den erkende een dienst meent te bewijzen en daarvoor,
rechtstreeks of middellijk, belooning ontvangt. Een rijksdaalder is, zegt men, het
tarief, maar veelvuldig geschiedt de erkenning ook gratis: men heeft er immers verder
niet den minsten last mee en doet de moeder een genoegen... Een variatie, zooals
men ziet, op het bekende woord, op een anderen vorm van standverheffing toegepast:
‘ça nous coûte si peu et ça leur fait tant de plaisir’.
In ons land is uit den aard der zaak van dergelijk misbruik geen sprake, - maar in
Indië des te meer.
Zie hier een officieel bericht uit Batavia van recenten datum. Het is getiteld ‘Hoe
men paupers kweekt’, en terecht wordt het genoemd ‘Een voorbeeld uit vele.’
‘Heden morgen (31 Juli 1903) werden door den schout een drietal kinderen
van de straat opgeraapt, welke hun bestaan danken aan een Europeesch
militair die zijn kroost eenvoudig achterliet toen hij met pensioen naar
Nederland vertrok, en aan eene inlandsche vrouw als moeder, die liever
met een ander soldaat naar Atjeh vertrok dan voor hare kinderen te
zorgen.’...
Die kinderen, zouden wij zeggen, zijn ten minste nog ‘opgeraapt’ en komen nu
misschien op eene plaats waar voor hen gezorgd kan worden: een weeshuis of
daarmede gelijk te stellen inrichting. Erger nog zouden zij er aan toe zijn, wanneer
zij in het gezelschap bleven van de zedelooze moeder, die hen zoude grootbrengen
in strijd met alle Europeesche begrippen van opvoeding. Zij zouden dan later toch
Europeanen heeten, ten minste zoolang zij niet openlijk den Islam belijden (art. 109
Reg. Regl.)
Aan de lichtzinnige kindererkenning moet een einde komen. De omvang van het
kwaad kan niet beter blijken dan uit een paar cijfers: op Java en Madura had men in
1902 tegenover 1759 wettige en 163 door opvolgend huwelijk gewettigde, niet minder
dan 245 onwettige en 802 erkende
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kinderen. Twee van deze laatsten waren bij de erkenning reeds 39 jaar oud!
Op de Buitenbezittingen waren de genoemde categorieën achtereenvolgend 523,
37, 65 en 188.
Nu moge hier nog de opmerking worden gemaakt, dat de onwettige kinderen in
den regel eene kleurlinge tot moeder hebben; de 990 ‘erkende’, doch voor een deel
‘verwilderde en verwaarloosde’ kinderen leveren natuurlijk, wat de vrouwelijk kunne
onder hen betreft, een zeker aantal die, als zij volwassen zijn, de door de moraliteit
verboden paden bewandelen.
Het totaalcijfer der onwettig geborenen - die zoogenaamd Europeesche moeders
hebben - drie honderd en tien per jaar, mag, tegenover de andere genoemde cijfers,
óók tot nadenken leiden!
Om op de erkenning terug te komen: men kan het slechts toejuichen wanneer de
Europeesche vader zijn natuurlijk kind niet aan zijn lot overlaat, het verzorgt, het
opvoedt tot een nuttig lid van de maatschappij waartoe die vader behoort. Onder
zulke voorwaarden is tegen de erkenning niet het minste bezwaar, en geldt zeker de
regel dat het kind zoo weinig mogelijk het slachtoffer mag zijn van verkeerd geachte
daden der ouders. Waren er niet anders dan vaders die, aldus hun plicht beseffende,
aan bedoelde voorwaarden voldeden; die, met de erkenning van hun kroost, het ook
als een heiligen plicht beschouwden in alle opzichten daarvoor te zorgen totdat het
op eigen beenen kon staan, - niemand zou andere wetten wenschen.
Maar we zeiden het reeds: het misbruik is groot. Van een betrekkelijk groot aantal
erkende kinderen mist men de zekerheid, dat de man die hun zijn naam gaf in
werkelijkheid de vader is; weet men wèl met zekerheid, dat hij alle begrip van
vaderplicht ter zijde schuift... Wat moet er van zulke kinderen worden?
Het spreekt van zelf, dat de omstandigheden dergelijke toestanden in de hand
werken. Daar worden jaarlijks een paar duizend, jonge mannen, in de volste kracht
van hun leven,
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als soldaat naar Indië gezonden; velen blijven er eenige jaren en keeren dan terug.
Aan trouwen kunnen de meesten niet denken: de militaire eischen, hunne
maatschappelijke positie, het gemis aan vrouwen die voor hen werkelijk geschikt
zouden zijn, - alles verzet zich er tegen. En... het zijn nu eenmaal geen asceten; de
Javaansche vrouwen staan ook al niet op een hoog-zedelijk standpunt; is het wonder,
dat de ontucht bij beide partijen niet achterwege blijft?
Men moge dit - evenals de waarlijk hier te lande, onder zooveel gunstiger
omstandigheden ook niet uitgeroeide ontucht - betreuren, men erkenne ook dat het
samenleven van de Europeesche militairen met inlandsche vrouwen de eerste voor
menige andere, evenzeer of nog meer te veroordeelen uitspattingen vrijwaart. Het
concubinaat moge nòg zoo afkeurenswaardig zijn in beginsel, - de bestrijders mogen
er angstvallig voor waken dat zij niet, den Duivel uitdrijvende, tegelijkertijd Beëlzebub
aanroepen.
Dit concubinaat vond men vroeger, ten gevolge van de de niet-aanwezigheid van
een genoegzaam aantal ‘gelijkstandige’ vrouwen, veelvoudig onder ambtenaren,
officieren en particuliere personen, die de middelen bezaten en ook aanwendden om
hunne kinderen eene behoorlijke opvoeding te geven. Voor dezen had het alzoo niet
de nadeelige gevolgen, welke voor zoovele erkende, maar feitelijk verlaten kinderen
zijn weggelegd. De ‘allengs zich wijzigende levensomstandigheden der Europeesche
bevolking in Indië hebben het voorheen naast het huwelijk zeker burgerrecht genietend
concubinaat meer en meer tot een zeer wel te vermijden misstand teruggebracht’,
zoo lezen wij in een der verslagen, en inderdaad, in de laatste veertig jaren is
gaandeweg eene evolutie gekomen in de denkbeelden te dien opzichte. Maar wat de
Europeesche militairen betreft en de personen die daarmede kunnen worden gelijk
gesteld, - bij hen is van zoodanige evolutie nog weinig te bespeuren. En aldus worden
jaarlijks honderde kinderen geboren, waarvan een goed deel, indien geen krachtige
maatregelen werden genomen, bestemd is de gelederen der paupers te vermeerderen...
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Die krachtige maatregelen kunnen niet gericht worden tegen het concubinaat, dat
niet dan zeer voorzichtig en met moreele middelen kan worden bestreden, - maar
wel tegen de lichtvaardige kindererkenning.
De Indische Regeering heeft daaromtrent de meening gevraagd van een rechterlijk
hoofdambtenaar, die op den voorgrond stelde dat ‘bij voorkeur zoo weinig mogelijk
in de bestaande wetgeving moet worden ingegrepen’, en daardoor kwam tot
voorstellen welke, werden zij aangenomen, het kwaad o.i. slechts eenigermate zouden
temperen. Wie een kind als het zijne erkent, moet ook door de wet verplicht zijn en dus strafbaar zijn als hij het nalaat - dat kind te verzorgen zoolang zulks noodig
is. Hij mag dus dat kind niet, door zelf voor goed naar Nederland te vertrekken,
eenvoudig achterlaten, gelijk nu dagelijks geschiedt.
Wellicht kan invoering van het in 1898 reeds afgekondigde Wetboek van Strafrecht
van Europeanen, welks art. 263 overeenkomt met art. 255 van ons strafwetboek, hier
redding brengen?
Hoe dit zij, - dat aan de erkenning door hen, die er geen oogenblik aan denken
verder hun vaderplicht te vervullen, een einde moet worden gemaakt, staat vast; en
dat kan alleen geschieden door afdoende maatregelen. Wil men geen pauperisme
aankweeken, dan moet gezorgd worden dat niet meer waar blijve wat de bekende
godsdienstleeraar J o h . v a n d e r S t e u r in 1900 schreef: ‘De gemakkelijke wijze,
waarop de erkenning kan geschieden, is een der hoofdoorzaken, vooral in het leger
en onder gepensioneerde militairen, dat vele Javaansche kinderen als Europeanen
werden ingeschreven. Verschillende voorbeelden zijn bekend dat inlandsche
huishoudsters, alleen om een Europeaan aan zich te binden, dezen hare
volbloed-Javaansche kinderen laten erkennen; dat inlandsche vrouwen in verschillende
garnizoensplaatsen eenzelfde kind doen erkennen, zoodat dit soms drie geboorteacten
bezit, waarvan de overtollige later gretig koopers vinden onder Europeanen welke
geen papieren hebben, of onder Hollandsch sprekende Javanen en Amboneezen die
als Europeaan dienst willen nemen’.

Onze Eeuw. Jaargang 3

548
Laat men den regel huldigen dat kinderen, die in werkelijkheid geen vader kunnen
aanwijzen, den staat hunner moeder volgen!
Wanneer aldus aan het lichtvaardig opnemen onder de Europeanen van personen die
óf door geboorte, òf door opvoeding daartoe niet gerekend kunnen worden paal en
perk is gesteld, zal natuurlijk, in de toekomst, het aantal paupers verminderen. Maar...
daar zullen er nog genoeg overblijven! Het kwaad, dat eenmaal gesticht is, woekert
voort en ook de ‘paupers’ van heden krijgen weder kinderen wier toekomst, bij
verwaarloosde verzorging en opvoeding, thans nog vrij duister is.
Het is staatsbelang, dat daarin belangrijke wijziging komt.
Wat is daartoe te doen?
In de eerste plaats, dunkt ons, staatszorg, rechtstreeks of middellijk, voor alle
kinderen van Europeanen, die overleden of uit anderen hoofde buiten staat zijn zelf
voor de opvoeding dier kinderen te zorgen.
Door de Indische regeering van 1831 (Gouverneur-Generaal Va n d e n B o s c h )
werd dezelfde meening gehuldigd. Op haar - zoo heette het destijds - rust de zedelijke
verplichting om in het algemeen te voorzien in het lot van zoodanige kinderen (van
Europeesche vaders en inlandsche moeders) die door het overlijden van hunne vaders
en soms van hunne moeders tevens, dan wel als geheel door hunne ouders verlaten,
in de kampongs of elders ten laste van de inlandsche bevolking rondzwerven. Die
kinderen werden derhalve voor gouvernements-rekening in de weeshuizen
opgenomen. Het aantal ‘gouvernements-weeskinderen’ in het Protestantsch en het
Katholiek weeshuis te Samarang bedroeg in 1841, 400; in 1861, 460... Het zou, met
de toeneming der Europeesche bevolking, verder gestegen zijn, indien de ministers
van Koloniën ook na dien tijd het door Va n d e n B o s c h ingenomen standpunt
hadden gehandhaafd, maar dit was, helaas, niet het geval. Toen de
Gouverneur-Generaal S l o e t v a n d e n B e e l e , op grond dat het toegestaan
maximum weder te klein was geworden, een kleine verhooging (tot 480) voor-
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stelde, maakte in 1864 de minister F r a n s e n v a n d e P u t t e bezwaren. De
jaarlijksche uitgaven zouden met f 1920, - stijgen... en Indië betaalde dat jaar 22,8
millioen gulden aan het moederland!
Het begrip, dat het belang van den Staat met de weezenverpleging gemoeid was,
werd geheel op den achtergrond gedrongen toen de minister de verpleging van verlaten
kinderen de taak achtte der particuliere liefdadigheid; schoot deze te kort, dan zoude
in de verpleging door plaatselijke middelen moeten worden voorzien. En... zoo heette
het verder, het was ook in strijd met de scheiding van kerk en staat, die in Indië werd
voorbereid, om op landskosten kinderen te doen verplegen in een protestantsch en
katholiek weeshuis! Derhalve moest men het aantal gouvernements-weeskinderen
trapsgewijze verminderen en de zorg voor de ongelukkigen langzamerhand op de
particuliere liefdadigheid overdragen, of geen nieuwe pupillen voor landsrekening
meer aannemen.
Die ‘particuliere liefdadigheid’ laat zich in Indië waarlijk niet onbetuigd; maar de
Europeanen, die haar op eenigszins ruime schaal kunnen beoefenen, zijn gering in
getal. De verwijzing naar ‘plaatselijke middelen’ schijnt eene bespotting, nu haast
veertig jaren later nog geen plaatselijke besturen bestaan. En wat te zeggen van het
argument, op de voorgenomen ‘scheiding van kerk en staat’ gegrond, die beletten
zou dat de kinderen in den godsdienst der vaders worden opgevoed? Heeft het niet
iets van eene persifflage van het neutraliteitsbegrip?
De Indische Regeering bleef niet in gebreke, tegen 's ministers standpunt op te
komen, en aan te dringen op de handhaving der tot dusver aangenomen beginselen:
de verzorging der verlaten kinderen van Europeesche afkomst was steeds behartigd
‘als een zeer gewichtig staatkundig belang, daarin gelegen om die kinderen niet als
eene voortdurende bedreiging van de Europeesche maatschappij te doen opgroeien,
maar daarentegen de banden welke aan haar hechten te versterken’. Maar het mocht
niet baten; de minister D e Wa a l achtte in 1868 de tijd gekomen
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om het besluit van 1831 in te trekken; de toen uitgesproken zedelijke verplichting
mocht vroeger bestaan hebben, dat zij nog, en voortdurend, bestaan zou betwijfelde
hij ... Alle vertoogen der Indische regeering tegen deze meening mochten niet baten.
Onder den minister Va n B o s s e werd eindelijk, in 1872, een soort van compromis
gesloten; de vroegere regeling werd in hoofdzaak bevestigd, maar het maximum der
pupillen in de beide Samarangsche weeshuizen werd bepaald op 400, welk cijfer in
1847 reeds onvoldoende gebleken was!
In hoofdtrekken is de zaak aldus gebleven. Wel is, met de reorganisatie van de
militaire pupillenschool, bepaald dat de jeugdige pupillen in de weeshuizen zouden
worden opgevoed voor landsrekening; wel is in menig opzicht de regeeringszorg
uitgebreid, door toekenning van subsidiën aan instellingen, zooals die van Va n
d e r S t e u r te Magelang, welke de opneming van verlaten kinderen van Europeesche
vaders beoogen... maar sedert het ingrijpen van den minister Va n d e P u t t e in
1864 is de staatszorg voor die kinderen onvoldoende geweest.
Het mag wel verwondering wekken dat èn die staatsman, èn de minister D e
Wa a l , beide met Indische toestanden bekend, tegen de adviezen der hoogste
autoriteiten in Indië hunne zienswijze doordreven. Dat het gevolg hiervan in hooge
mate bedroevend is geweest, kan thans bezwaarlijk meer worden betwijfeld.
Meer dan voorheen zijn de Indo-Europeesche paupers aan hun lot overgelaten; de
particuliere liefdadigheid was niet bij machte, de door de Regeering afgewezen
‘zedelijke verplichting’ over te nemen. Aldus werd ten slotte noch de humaniteit
betracht, noch gedaan wat in het algemeen belang zoo noodig was. Het was reeds
jaren geleden, zoo door de Indische Regeeing als in de Tweede Kamer
(M i r a n d o l l e , 1874) gezegd: Indo-Europeanen met totaal verwaarloosde opvoeding
zijn op den duur eene bedreiging voor orde en rust. De Indische Regeering sprak
reeds in 1872 van het zich voortdurend uitbreidende pauperisme; de toen benoemde
commissie gewaagde van ‘een zeer groot
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aantal Indo-Europeanen te Batavia die, door gebrek aan middelen, door onkunde,
door gemis aan goede zeden geheel onbekwaam zijn om hunne kinderen eene
behoorlijke opvoeding te geven. Ontevreden, naijverig op andere Europeanen, vormen
zij een ongewenscht element’...
Hun aantal is sedert ongetwijfeld, in geheel Indië, belangrijk toegenomen; en ook
onder den druk van economische crises, welke onze koloniën in de laatste twintig
jaar doorleefden, laat hun toestand zeer veel te wenschen.
Noodig is dus, met dubbele inspanning te doen wat vele jaren werd verzuimd. Alle
Indo-Europeesche kinderen, die gevaar loopen verwaarloosd te worden of te
verwilderen, moeten kunnen worden opgenomen in inrichtingen waar zij, naar
Europeesche begrippen, eene behoorlijke opvoeding ontvangen, waar zij gevormd
worden tot nuttige leden der Europeesche maatschappij. En de Staat schrome niet,
voor zoover dat noodig blijkt, dergelijke inrichtingen, onder de de noodige
waarborgen, financiëel te steunen; een groot staatsbelang staat op het spel.
Naast de even bedoelde kinderen, die, worden zij aan hun lot overgelaten, het meeste
gevaar loopen maatschappelijke schipbreukelingen te worden, staat eene andere
categorie, afstammelingen meest van Indo-Europeesche paupers, die, ja, het ouderlijke
huis niet ontberen, maar wier opvoeding grootelijks wordt verwaarloosd. Op dezen
is van toepassing de evenvermelde schets der Bataviaasche Commissie van 1872:
bij de ouders financiëele onmacht, onkunde, gemis aan goede zeden, - bij de kinderen
nog dieper wegzinken in den modder.
Wat is hiertegen van Staatswege te doen? Goedkoop en doelmatig onderwijs!
Het mag met dankbaarheid worden erkend, dat in de laatste 30 of 40 jaar aan het
lager onderwijs in Indië de meeste zorg is besteed. Tegenover 7662 betalende, stonden
op het eind van 1901, 8509 niet-betalende leerlingen; en onder de ‘betalenden’ kan
men nog bijna geheel de 2263 niet-Europeanen (inlanders en Chineezen) rekenen,
die de
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Europeesche school bezochten. Men kan nu wel zeggen dat, voor zoover de
omstandigheden dat slechts eenigszins toelaten, overal deugdelijk lager onderwijs
beschikbaar is.
Doch daarmede is lang niet genoeg gedaan. De kinderen, in hunne eerste
levensjaren vrijwel aan hun lot overgelaten, profiteeren niet zooveel van het onderwijs
als zoude kunnen geschieden. Wil men dat de school goede vruchten levert, dan mag
de voorbereiding niet verwaarloosd worden; noodig zijn bewaarscholen of
Fröbelinrichtingen, waar de jonge kinderen gebracht worden in eene beschaafde
omgeving, de Nederlandsche taal goed leeren spreken, veel leeren begrijpen, - in een
woord, geschikt gemaakt worden voor het onderwijs op de lagere school.
Aan het bewaarschoolwezen is tot dusver ‘geen plaats toegekend als onmisbare
factor in het streven tot tegengang van het pauperisme’, - men heeft er slechts in
gezien eene paedagogische quaestie, en haar buiten afdoening gelaten. Waarom zoo heette het bij den minister C r e m e r in 1901 - zou in Indië tot de taak van den
Staat gerekend moeten worden wat in het moederland aan de bemoeienis der ouders
en der gemeenten was overgelaten?
Het antwoord zou kunnen luiden: omdat het zoo goed mogelijk onderricht der
Indo-Europeesche jeugd, voor zoover deze tot de paupers behoort, een staatsbelang
is; omdat de ‘bemoeienis der ouders’ van die jeugd eene averechtsche werking heeft,
omdat, eindelijk, er vooralsnog geen Europeesche gemeenten zijn.
Naar onze meening moet aan het voorbereidend onderwijs in Indië, vooral voor
de arme klasse, bijzondere aandacht worden gewijd, opdat de kinderen behoorlijk
ontwikkeld en tot werkelijke Europeanen gevormd kunnen worden.
Particuliere scholen, voor zoover noodig met staatssubsidie, zullen hiertoe
vermoedelijk het beste kunnen dienen.
Wanneer daarmede een vruchtdragend lager onderwijs is verzekerd, is voor de
kinderen zoo goed doenlijk gezorgd tot hun 12e of 13e levensjaar.
Wat dan?
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De kinderen - jongens en meisjes - kunnen, wanneer zij de lagere school goed hebben
doorloopen, het klein-ambtenaarsexamen doen, hetwelk alleen rekenen, schrijven
en de ‘beginselen’ der Nederlandsche taal omvat. Zij zijn dan benoembaar tot velerlei
betrekkingen waaraan geene bijzondere wetenschappelijke eischen zijn gesteld, en
vangen hun loopbaan aan als klerk... dikwijls om haar, na tal van jaren, in dezelfde
betrekking te besluiten.
De examen-manie is in Indië waarlijk niet gering: wie zou er in Nederland aan
denken, voor kinderen van 12 of 13 jaar zelfs de gelegenheid open te stellen, een
soort staatsexamen af te leggen, dat nooit meer door een ander gevolgd wordt? Velen
achten nu zelfs toelatingsexamens voor Hoogere Burgerscholen of gymnasia niet
gewenscht, omdat examens bij kinderen een slechte maatstaf hunner bekwaamheid
zijn....
Dat men waarborgen eischt van geschiktheid, ook bij landsdienaren van lageren
rang, - uitmuntend; maar zou het dan toch niet beter zijn, geen
‘kleinambtenaars-examen’ af te nemen van jongelieden beneden de 16 of 18 jaar, en
voor de verschillende takken van 's lands dienst verschillende eischen te stellen? Nu
zijn er betrekkingen die met 9- à 12000 gulden 's jaars worden betaald, en waarbij
alle officiëele wetenschappelijke bagage van hen, die ze bekleeden, bestaat uit een
bewijs dat zij kunnen rekenen, duidelijk schrijven en de beginselen der Nederlandsche
taal machtig zijn.... geweest misschien.
In de practijk worden, natuurlijk, de bezwaren wel voor een goed deel opgeheven;
wie niet meer weet dan wat zijn klein-ambtenaarsdiploma aanwijst, brengt het niet
ver. Maar dat diploma zelf is, in onze oogen, een dwaasheid.
Wij laten dit punt nu rusten en komen terug op hetgeen van Staatswege verder
wordt gedaan voor de Indo-Europeanen, die de lagere school naar behooren hebben
doorloopen. Zij kunnen gaan naar de Hoogere Burgerscholen, waar echter, naar wij
vermeenen, de gelegenheid tot gratis-toelating van leerlingen te beperkt is; naar de
Koningin Wilhelmina-school (hoogere burgerschool met drie-
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jarigen cursus en technische school); naar den ‘ambachtscursus’ te Batavia; naar de
Landbouwschool te Buitenzorg; naar de burgeravondschool te Soerabaja; naar eenige
particuliere, door den Staat gesteunde ambachtsscholen; naar de Bataviaasche
industrieschool voor meisjes. Aan sommige lagere scholen zijn voorts nog cursussen
verbonden voor meer uitgebreid lager onderwijs.
Wanneer men dit alles vergelijkt met hetgeen nog betrekkelijk weinige jaren
geleden bestond, is er alle reden van erkentelijkheid. Het moge waar zijn dat nog
lang niet het laatste woord is gesproken, - de Regeering blijkt doordrongen van het
besef, dat de verdere ontwikkeling en de vakopleiding der jongelieden van veel
belang is. Op die wijze voortgaande en financiëele bezwaren, waar die bestaan, uit
den weg ruimende, zal zij een volgend geslacht der in dit opstel besproken
Indo-Europeanen, die anders ‘paupers’ zouden worden, beter hebben toegerust tot
het voeren van den strijd om het bestaan.
Bijzondere instellingen, zooals de militaire pupillenschool, laten wij kortheidshalve
buiten bespreking; uit het vorenstaande zal wel voldoende kunnen blijken wat, naar
onze meening, in het algemeen, met het oog op de toekomst, noodig is: beperking
van het aantal Indo-Europeanen, door in deze categorie niet toe te laten die er niet
in behooren, en zorg voor de deugdelijke opleiding van allen, die anders groot gevaar
loopen van verwaarloozing en erger.
Wij herhalen het nadrukkelijk: van de Indo-Europeanen, die nu reeds door de
ouders voldoende worden verzorgd en dientengevolge in moreele en intellectueele
ontwikkeling niet ten achter staan, is hier geen sprake; zij zijn Europeanen, en staan
met anderen geheel gelijk.
Maar... zal aldus, wat de overige categorieën betreft, voor de toekomst een ander
geslacht worden gevormd, dat niet in de gelederen der ‘paupers’ behoeft plaats te
nemen, daarmede is voor het oogenblik nog weinig gewonnen; en de vraag rijst, wat
gedaan kan worden voor hen, die reeds in die gelederen staan?
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Allereerst zal moeten worden gezorgd dat hun aantal niet vermeerdert: dat
tegenwoordig elk militair na afloop zijner dienstverbintenis in Indië kan blijven, ook
al is zijn gedrag steeds berispelijk geweest, schept de gelegenheid om het pauperisme
te bevorderen. Het is winst voor Indië, wanneer daar menschen blijven, die, moreel
en intellectueel voldoende krachtig, zonder veel bezwaar een behoorlijk stuk brood
kunnen verdienen; maar het is een groot nadeel, wanneer daar lieden zich ophouden
die b.v. aan den drank verslaafd zijn of om andere redenen gerekend kunnen worden
tot de ‘Europeesche vagebonden.’ Zij doen kwaad aan het leger waarvan zij eenmaal
deel uitmaakten, en leven anders ten koste der inlandsche maatschappij. Noodig is
het dus wel, dat alleen aan die gewezen militairen vergunning tot verblijf in Indië
wordt verleend, van wie men voldoende zekerheid heeft dat zij tot de eerste categorie
behooren; dat al de anderen tijdig, vóór ommekomst van hun diensttijd, naar
Nederland worden teruggevoerd en daar gepasporteerd of gepensioneerd. En
overigens, waarom niet, zoo noodig, een ruim gebruik gemaakt van het recht tot
uitzetting van personen die door hun aanstootelijk gedrag eene voortdurende
bedreiging zijn van orde en rust?
Wat nu de overige reeds volwassen ‘paupers’ betreft, die - in het ergste geval niets geleerd hebben, geheel gedemoraliseerd zijn enz., voor hen is van staatswege
weinig te doen. Het is de taak der politie, hen voldoende te controleeren, en de taak
der gewone armenzorg, er tegen te waken dat zij niet verhongeren; maar het zal niet
dikwijls gelukken, hen nog tot geregelden en voldoend loonenden arbeid te brengen.
Gelukkig zal hun aantal niet zeer groot zijn; de meerderheid der tegenwoordige
‘paupers’ is niet zoo zwart te schilderen; het zijn meer wat men zoude kunnen noemen
ongelukkige sukkels, zonder veel kennis en zonder veel wilskracht, maar die - tot
zekere hoogte - toch nog wel te verheffen en te helpen zijn.
Aan de klerken in 's lands dienst kan meer aandacht worden gewijd, hun toekomst
kan beter worden verzekerd;
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sommigen, daarvoor geschikt, kunnen eene plaatsing vinden bij het leger, de politie
enz.; anderen kunnen misschien nòg tot oppassende en degelijke werklieden en
opzichters worden gevormd. Maar wat ons betreft, - van den goeden uitslag der
pogingen om in het lot der tegenwoordige paupers nog afdoende verbetering te
brengen, stellen wij ons niet heel veel voor; het kwaad zal bij velen reeds een te
vasten vorm hebben aangenomen om het nog te kunnen verwijderen. Afkeer van
handenarbeid, van kleinhandel, van alles wat in hunne oogen voor den ‘Europeaan’
vernederend is, is bij hen te diep ingeworteld. Wat, mag men vragen, hebben tot
dusver de pogingen gebaat om hen tot de beoefening van handenarbeid, van landbouw
en tuinbouw te brengen? Men moet, of men het wil of niet, wel rekening houden met
de Indo-Europeesche standsvooroordeelen; men doe wat mogelijk is, maar vergete
niet dat in een der officiëele verslagen over den tegenwoordigen toestand gezegd is:
‘De Indo-Europeesche maatschappij telt tal van elementen die onverbeterlijk zijn’.
Het blijft dus, ook naar onze meening waar, wat de pauperisme-commissie aan het
slot van haar verslag zegt:
‘In het pauperisme-vraagstuk is en blijft het kind het hoofdobject van
beschouwing’.... het is alleen dàn denkbaar, iets blijvends tot stand te brengen wanneer
niet wordt verzuimd te beginnen bij het begin, en dit kan geen ander zijn dan de
onttrekking der kinderen, zoo vroeg mogelijk, aan de opvoeding in de ouderlijke
woning’.
Dat de Staat zorge, de Indo-Europeesche jeugd de gelegenheid te bieden ‘een
geestelijk en zedelijk kapitaal te vergaren, dat de individuen op den verderen
levensweg voor afdwalen kan behoeden’. Dan kan, ook al moge het pauperisme nooit
geheel verdwijnen, de toekomst der Indo-Europeesche maatschappij met vertrouwen
worden te gemoet gezien en zullen de Indische Nederlanders, die in meerdere of
mindere mate inlandsch bloed in de aderen hebben, nietalleen naar de wet, maar ook
in de algemeene schatting geheel met Europeanen gelijk staan. Ja, misschien hen
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in sommige opzichten overtreffen, want zij bezitten óók eigenschappen die hen bij
vergelijking in een gunstig licht plaatsen.
Wat nu den paupers onder hen ontbreekt, is opvoeding, ontwikkeling,
karaktervorming; de Regeering, die het ontbrekende op doelmatige wijze weet aan
te vullen, heeft aanspraak op de dankbaarheid van alle bewoners van Indië. Ook van
de inlanders, wien de Indo-Europeanen dàn een groote steun zullen kunnen zijn.
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Vittorio Alfieri
17 Januari 1749-8 October 1803.
Door Anna Polak.
In 't Piemonteesche stadje Asti wordt dezer dagen feest gevierd. Feest zooals alleen
een Zuidelijk volk dat begrijpt. Geestdrift zal er stralen uit de oogen, trotsche liefde
gloeien in de harten, omdat V i t t o r i o A l f i e r i , Italia's roemrijke zoon wiens
eeuwfeest men herdenkt, in één van hun eigen heerenhuizen is geboren. Fleurig zal
de aanblik zijn van straten en kerken, waar het droomerige jongske ter vroegmis
placht te gaan, peinzend in aanbidding verzinkend voor de zachte meisjesgezichten
der koorknapen, wier kaarsen geheimzinnige schaduwen wierpen, terwijl het altaar
wegdoezelde in wolken van wierook.
Ook tot ons niet-Italianen, in de landen die de jonge A l f i e r i slechts vluchtig
doorkruiste op zijn rustelooze zwerftochten, weerklinkt een nagalm van het
feestgedruisch ginds. Want de kunstenaar niet minder dan de man van wetenschap
vindt overal zijn vaderland, waar men in staat is zijn werk te verstaan.
A l f i e r i 's werk! Hoe goed gezien van Italië, om den meester meer dan door iets
anders te eeren door een herdruk zijner geschriften en een hernieuwde opvoering
van de aangrijpendste zijner tragediën. Biografieën, uitgaven van brieven, heel dat
wroeten in iemands persoonlijk leven,
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heden ten dage een zoo geliefkoosde sport, is er niet iets onzegbaar stuitends in, iets
beleedigends bijna voor den gestorvene dien het geldt? Even onontbeerlijk als voor
het juist waardeeren van een kunstwerk eenige kennis is van den tijd, het land, de
omgeving en de omstandigheden waarin het geschapen werd, even nutteloos is het
om 's kunstenaars gemoed op de ontleedtafel uit te strekken.
Niet alleen nutteloos, maar ook onbescheiden. Aandoeningen, door hemzelf te
teer of te intiem geoordeeld, dan dat een vreemde blik er op mocht rusten; gevoelens,
te ijl om ze in de kluisters eener omlijning te sluiten, zullen daar worden blootgelegd
voor de oogen van het nageslacht? Bespied, doorvorscht, en gecommenteerd? Wij
weten wel dat ook de grootsten onder de grooten hun zwakheden hebben gehad, hun
kleinen kant, maar moeten we daarom elk vlekje zien en elke onregelmatigheid tasten,
om ons toch vooral te overtuigen dat hij, dien de faam zoo hoog boven ons verheft,
een mensch was van gelijke beweging als wij zelven? Ach, het lage, het middelmatige,
we hebben het immers voor 't grijpen in de alledagswereld om ons heen. Is het niet
een verkwikking om, ons verdiepend in de ontdekkingen van den wetenschappelijken
onderzoeker, grondslag of hoeksteen waarop komende geslachten kunnen verder
bouwen, of genietend van de kunstgewrochten die 't getij der eeuwen hebben
getrotseerd, eens een pooze te ontkomen aan den druk van het banale, en ons gedragen
te voelen door het beste en verhevenste in die geesten, aan wie de menschheid dit
hoog genot te danken heeft?
Zoo willen wij vreemdelingen het door A l f i e r i 's vaderstad gestelde voorbeeld
volgen, en liever dan den mensch die mag worden vergeten, den kunstenaar herdenken
die van alle tijden is.
A l f i e r i 's werk! Aan velerlei heeft deze eerzuchtige zijn krachten beproefd.
Sonetten en satiren, blijspelen en vertalingen ontvloeiden zijn nooit rustende pen.
Maar slechts in één genre, in het genre dat wellicht terecht als het hoogste wordt
aangemerkt in de kunst van het woord,
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voelen wij den vleugelslag kleppen van het scheppend talent. Het vaststellen van
den aard en de grenzen van dit talent, en het bepalen van de blijvende waarde zijner
tragediën, zij onze hulde aan de nagedachtenis van deze merkwaardige
persoonlijkheid.

I.
‘Het is voor mij altijd een kenmerk van ware grootheid, wanneer een mond die het
recht zou hebben te verkondigen: deze zaak is zoo, zich vergenoegt met te zeggen:
het schijnt mij toe aldus te zijn. Dat is de taal van hem die weet; maar wie zich slechts
verbeeldt te weten, spreekt gansch anders.’
Aldus schreef V i t t o r i o A l f i e r i den 6den September 1783 aan een vriend die
hem in dank voor zijn vier eerste treurspelen een lijvig epistel had gezonden, vol
opmerkingen over oudere en nieuwere litteratuur, welke een niet onaardig kijkje
geven op de ontwikkeling van een Napolitaansch edelman van het einde der achttiende
eeuw. En verder gaande hekelt A l f i e r i op de hem eigene, korte, puntige wijze de
machtspreuken, welke ook te zijner tijd in de letterkundige critiek maar al te vaak
de plaats innamen van een degelijke, op grondige kennis geveste, en met redenen
omkleede beoordeeling, en die volgens hem ‘dikwerf de kinderen zijn van
onwetendheid, soms van nijd, en altijd van onbeschaafde aanmatiging.’
Indien het geen chronologische onmogelijkheid ware, zou men geneigd zijn in
deze strenge woorden een afkeuring te zien van de wijze waarop over A l f i e r i 's
stukken de staf is gebroken door A u g u s t W i l h e l m S c h l e g e l , op zijn beurt
door H e i n e 's scherpe pen, voor deze bijzondere gelegenheid in bijtend venijn
gedoopt, aan den spotlust overgeleverd der komende geslachten. Zelden is H e i n e
zóó boosaardig, om niet te zeggen zoo beneden zijn waardigheid persoonlijk geweest,
als in bedoelde bladzijde uit de Romantische Schule. Maar verwondering baren kan
het niet dat de schrijver van critieken als die over A l f i e r i er eene
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is, bij sommige naturen een onverzoenlijken haat moest opwekken. Apodictischer,
meedoogenloozer afbreken laat zich niet denken. Al wie A l f i e r i 's tragedies slechts
uit deze beoordeeling kent, moet noodzakelijk den indruk mededragen van
alleronverkwikkelijkste producten, ruw van compositie, zonder schakeering in de
karakterteekening, zonder diepte en fijnheid van gevoel, zonder locale kleur, zonder
eenige bekoring van klank of rhythme. Als de ongemotiveerde zweepslagen van een
harteloozen despoot vallen slag op slag de koude, snijdende volzinnen. ‘Heel en al
valsch is A l f i e r i 's opvatting van tragische kunst; smakeloos zijn groepeering; zijn
stijl zonder de minste harmonie. Zachtere aandoeningen zijn bij dezen schrijver niet
te vinden; schril teekent hij naast elkander zwart en wit. Zijn booswichten dragen
den stempel van hun afschuwwekkenden aard op het voorhoofd; en - erger dan dit zijn edele karakters zijn niet beminnelijk.’ In de negentien stukken welke in Italië
het nationale treurspel hebben geschapen, heeft de heer S c h l e g e l niets, hoegenaamd
niets te waardeeren gevonden.
Toch is het feit, dat een niettegenstaande zijn reizen door half Europa tot op laten
leeftijd vrijwel onontwikkeld edelman, die luttel anders tot voorbeeld had gehad dan
S e n e c a en de Fransche klassieken - van S h a k s p e r e kende hij niet veel en dat
weinigje nog in Fransche vertaling - drama's heeft kunnen dichten van zulk een sterk
persoonlijk karakter dat ze bij geen andere te vergelijken zijn, op zichzelf reeds
merkwaardig genoeg. En nog merkwaardiger wordt dit verschijnsel, wanneer men
weet dat de schrijver, opgevoed in het toenmaals meer Fransch dan Italiaansch
sprekend Turijn, zich met het zuiver Toscaansch als met een vreemde taal vertrouwd
heeft moeten maken, terwijl tevens de geestelijke verarming van zijn land hem noopte
als 't ware te scheppen uit het niets, volgens een, bij wijze van protest tegen wat hem
in anderer werk onwenschelijk leek, door hemzelven opgesteld program.
Noch in de Latijnsche, noch in de Fransche tragedie vond de beginneling
aanknoopingspunten of steun, en in
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de voortbrengselen van eigen bodem minder nog dan in de uitheemsche. Sedert
T r i s s i n o 's Sofonisba tot op A l f i e r i toe was, met uitzondering der Merope van
M a f f e i , geen enkel tooneelproduct levensvatbaar gebleken. Stelt men zich daarbij
voor hoe deze prachtstukken ten gehoore werden gebracht, dan mag zonder
overdrijving worden beweerd dat voor het achttiende-eeuwsche publiek het tooneel
geen machtige factor was tot ontwikkeling en beschaving. Vaste troepen kende men
in 't geheel niet. Tot het baantje van acteur, bedroefd weinig in aanzien en bitter
slecht bezoldigd, daalde alleen hij af die voor iets anders ongeschikt was; en een
vrouw die aan het tooneel ging verloor aanstonds en onherroepelijk haar goeden
naam.
In de meest verschillende dialecten, erbarmelijk gearticuleerd, werden de versregels
uitgegalmd. Van opvatting en typeering eener rol miste men zelfs het meest vage
begrip. Slechts één gezelschap, dat van S a c c h i , vertolkte op niet onverdienstelijke
wijze de teeder melodieuze opera's, die P e r g o l e s e en anderen componeerden op
de teksten van A p o s t o l o Z e n o en bovenal van den ‘grooten’ M e t a s t a s i o ,
die tevens één van A l f i e r i 's grootste antipathieën was. Sinds hij eens, Oostenrijk
doortrekkend, den gevierden auteur te Schönbrunn met het vleiend glimlachend
gelegenheidsgezicht de knie had zien buigen voor M a r i a Te r e s a , absolute vorstin,
was in A l f i e r i 's ongedisciplineerden, onafhankelijken geest M e t a s t a s i o 's vonnis
geteekend.
Niet minder sterk dan van den hoveling was zijn afkeer van den dichter. En het is
wellicht de tegenzin van zijn eerlijke natuur tegen het door en door verweekelijkte
en conventioneele in M e t a s t a s i o 's werken, die A l f i e r i 's kenmerkende
eigenschappen van stroefheid en kernachtigheid, van nimmer offeren aan uiterlijke
bekoring, tot zulk een uiterste gedreven heeft. Hij schijnt zich ten doel te hebben
gesteld, zich zoover mogelijk van M e t a s t a s i o verwijderd te houden. Is bij deze
de spil van al zijn weëig slappe ‘melodrama's’ de eene of andere ideale liefde, bij
A l f i e r i is op een enkele uitzondering na deze zoete
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waanzin gebannen. Terwijl M e t a s t a s i o het tragische zoekt in den strijd tusschen
liefde en plicht, vinden wij bij A l f i e r i zelden of nooit sporen van inwendigen
strijd. Berust bij M e t a s t a s i o , op 't voorbeeld van C o r n e i l l e en R a c i n e , de
dialoog voor een groot gedeelte in handen van vertrouwden, wordt er bij hem steeds
verhaald, wordt door tal van kunstgrepen het naderend onheil telkens afgewend,
A l f i e r i beperkt tot in 't overdrevene de handeling tot de vier of vijf onmiddellijk
er in betrokken personen, laat de gesprekken der vertrouwden vervallen, of vervangt
ze, zoo noodig, door korte alleenspraken, vermijdt zorgvuldig elke toevalligheid die
den loop der zaken, natuurlijk volgend uit den aard zijner karakters en den gegeven
toestand, verstoort, en laat zooveel mogelijk alles geschieden voor de oogen der
toeschouwers. Terwijl M e t a s t a s i o 's eenvormig ideale gestalten, zich wiegend op
de kwijnende tonen zijner lier, alle zweven door eenzelfde droomenland, staan
A l f i e r i 's mannen- en vrouwenfiguren met beide voeten op den vasten bodem niet
alleen, maar zelfs alle in het land en de omgeving waar hun tragisch lot zich heeft
vervuld - met slechts één enkele uitzondering: waar hij Grieken heeft geteekend.

II.
Het is één der weinige juiste opmerkingen in S c h l e g e l 's bovengenoemde critiek,
hoe onder A l f i e r i 's handen stukken als de Orestie ‘häuslich und beinahe bürgerlich
modern werden.’ In wellicht nog hooger mate geldt dit van zijn Antigone. Van datgene
wat aan de Grieksche tragedie haar hoogste waarde verleent, de heilige, onwrikbare
overtuiging der twee hoofdpersonen, beiden even onomstootelijk doordrongen van
hun goed recht, is in A l f i e r i 's drama geen spoor overgebleven. Zijn K r e o n is
een lage intrigant, die eerst opzettelijk den haat tusschen de beide broeders, waaruit
de vreeselijke strijd ‘der zeven tegen Thebe’ is ontstaan, heeft aangewakkerd, ten
einde zelf den door dubbelen broedermoord ledig gebleven troon te bestij-
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gen; en die daarna, om zich ook van A n t i g o n e , het laatste kind zijner rampzalige
zuster I o c a s t e , te bevrijden, op straffe des doods het begraven van P o l y n i c e s
heeft verboden, zeer wel wetende dat de fiere maagd wier onafhankelijk karakter hij
sinds jaren kende, het lijk van haar meest geliefden broeder niet aan honden en
roofvogels ten prooi zou laten liggen op het open veld. Ook A n t i g o n e zelve, ook
H a i m o n , in het Grieksche stuk zulk een sympathieke figuur, geslingerd tusschen
kinderlijken eerbied, en afschuw van het geweld, door zijn vader gepleegd jegens
haar die hij liefheeft, hebben bij den Italiaanschen dramaturg veel verloren van hun
oorspronkelijken glans. De wondermooie koren zijn vervallen, en het geheel maakt
bij S o p h o c l e s ' schepping vergeleken den indruk van een werk van lagere orde.
Een wonderlijke aantrekkingskracht schijnt er uit te gaan van die overoude
Grieksche sagen. In de meeste onzer moderne litteraturen heeft men, met een
zonderling gebrek aan piëteit, de schendige hand geslagen aan de onsterfelijke
voorbeelden van kunst, om te pogen met eigen zwakke krachten na te bootsen wat
éénmaal gewrocht is, zoo volmaakt als menschenwerk kan zijn.
Wat A l f i e r i betreft, heiligschennis van dit soort mag men hem billijkerwijze
niet ten laste leggen. Zijn letterkundige bagage was over 't geheel niet bijster groot.
De zoogenaamd deftige opvoeding dier dagen zou een modern paedagoog, in wiens
voorstelling het beste voor onze kinderen nog niet goed genoeg is, de haren te berge
doen rijzen. In een reusachtig gebouw, waar behalve een ‘accademia’, een soort van
op ruime schaal ingerichte godsdienstige kostschool, ook het koninklijk archief en
de schouwburg waren gevestigd, leefde de negenjarige A l f i e r i nagenoeg geheel
op zichzelf, onder de hoede van een ruwen ouderen man, half zijn gouverneur en
half zijn knecht. Van opvoeding in den waren zin, van voorbereiding tot het leven,
was uit den aard der zaak geen sprake. Van 's morgens 5 uur af werden de
kinderhoofdjes volgepropt met de dorste schoolgeleerdheid. ‘Als een ezel te midden
van ezels en onder
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een ezel’ bracht de kleine V i t t o r i o eindelooze, zotte Latijnsche thema's op schrift,
leerde ontelbare versregels uit het hoofd, en vertaalde N e p o s , zonder dat leermeester
of leerling eenig begrip hadden van de landen waarin, en den regeeringsvorm
waaronder de mannen leefden, wier lotgevallen zij bezig waren te interpreteeren.
Zoo ontwikkelde hij zich als een Sjaalmannetje in den dop, lui, pedant en ziekelijk.
Geholpen door zijn voortreffelijk geheugen maakte hij een redelijk figuur in meeten natuurkunde, vakken waarvan hij zelfs de elementen nooit begrepen heeft; en in
de les van peripatetische filosofie daalde van den katheder 's meesters Latijn in
gedempte cadans, te midden van een algemeen, harmonisch gesnurk. Dat de
veertienjarige knaap, volgens de Italiaansche wet niet langer bevoogd, en de
beschikking hebbend over de rente van een aanzienlijk vermogen, zichzelf voor
volleerd verklaarde, zal niemand verwonderen. Evenmin dat er in zijn Luilekkerland
van lang slapen, toilet maken, theaterbezoeken, en woeste toeren te paard, welke
laatste zijn zwakke gezondheid zeer te stade kwamen, geen boek meer werd open
gedaan. Lange jaren moesten er verloopen, eer de omgang met ontwikkelder vrienden,
tegelijk met het schaamtegevoel over zijn eigen onkunde, den dorst naar weten in
hem prikkelde. Wat men het kind had doen verzuimen, moest de volwassen man van
meet af inhalen. Hij die letterlijk niets gelezen had dan wat modern Fransch en
Ariosto, met het viermaal opofferen van zijn Zondagsche halve kip indertijd van een
schoolkameraad gekocht, moest zich nu stelselmatig inwerken in de Fransche, de
Italiaansche, de Latijnsche klassieken. En eerst lang nadat hij zich ‘de tooneellaars
had afgebonden’, begon hij zich bezig te houden met de Grieksche taal en letteren.
Hij had dus voor zijn scheppingen uit Helleensch materiaal alleen latere bewerkingen,
hoogstens slechte Latijnsche vertalingen onder de oogen gehad, en dat is wellicht
mede een reden waarom zijn Grieken zoo jammerlijk weinig op Grieken gelijken.
Daar waar ze geen banale tooneeltypen zijn, gedweeë tolken van A l f i e r i 's
lievelingsdenkbeelden, vertoonen zij
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nog de meeste overeenkomst met de oude Romeinen. De Romeinsche republiek met
haar wijze wetten, haar orde en haar burgerzin was het ideaal voor A l f i e r i 's
aristocratisch onafhankelijken geest, die even sterk als de tirannie van den absoluten
vorst de anarchie der revolutie verfoeide.
Een land als Rusland begreep hij niet. Voor een misdadigster als K a t h a r i n e
I I verkoos de hooghartige edelman niet de knie te buigen. Slechts weinig minder
minachting dan voor de Russi gevoelde hij voor de Prussi. Berlijn, architectonisch
nog al in zijn smaak vallend, leek hem een reuzenkazerne, en het militair genie van
den grooten F r i t s beschouwde hij geenszins met bewondering. Toen de graaf,
geparenteerd aan de voornaamste gezanten, aan den koning werd voorgesteld, keek
hij hem eerbiedig aan, oog in oog, en dankte inwendig den hemel die hem er voor
behoed had, als slaaf van dien man geboren te worden. Ook Frankrijk beoordeelde
hij onwelwillend. Trouwens dit land behoorde tot zijn heftigste kinderantipathieën.
De onnavolgbare gratie der Fransche vrouwen heeft de Italiaan nooit kunnen
waardeeren, en de met rouge opgemaakte gezichten boezemden hem walging in.
Zijn oor, aan vollere tonen gewend, werd geprikkeld door den mageren u-klank. En
een geaffecteerde Fransche dansmeester deed zijn afkeer nog toenemen, en maakte
het hem onmogelijk om in de politieke bewegingen van ‘la douce France’ ooit iets
anders te zien dan ‘een voortdurende en dikwijls slecht gedanste menuet.’
Engeland, Holland, Denemarken, waren de landen die hem bevielen. Een verstandig
beheerde republiek, of een alleen in naam daarvan verschillend constitutioneel
koningschap, achtte hij het best in staat de volkeren gelukkig te maken - van elken
regeeringsvorm immers het eenige doel! Van Denemarken heet het: ‘er heerscht
bedrijvigheid in handel en industrie, waaruit weder een zekere algemeene welvaart
voortspruit, altemaal dingen die men in Pruissen niet ziet, al zou de groote Frits ook
letteren, kunsten en welvaart bevelen te bloeien onder zijn hooge bescherming.’ En
dieper nog dan voor deze landen met Germaansche
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bevolking, wortelde A l f i e r i 's sympathie voor het oude Rome, waaraan hij zich
niet alleen door karakterovereenkomst, maar daarenboven nog door stamverwantschap
onverbrekelijk verbonden gevoelde. Daar leefden de naturen die hij het volledigst
begreep, wier daden en gevoelens hij met de innigste voorliefde schetste, en wier
woorden zich het best voegden naar zijn eigenaardigen stijl. Een meesterstuk in dit
genre is zijn bewerking der door L i v i u s verhaalde Virginia-legende, misschien
minder aandoenlijk, maar ongetwijfeld grootscher en echter Romeinsch dan
Macaulay's quasi-vertaling van deze ‘Lay of ancient Rome.’
Hier ademen wij onmiskenbaar de lucht in van het forum Romanum. De jonge
tribuun I c i l i u s , zijn door A p p i u s belaagde bruid en haar beide ouders zijn
Romeinen van den echten stempel, vrije plebejers die allen tirannen een doodelijken
haat hebben gezworen.
....Vaderland kan 't heeten
Waar één gebiedt en alle andren buigen?
O vaderland en vrijheid, kindren, eer,
Voorheen geliefde namen, thans misplaatst
In onzen slavenmond, zoolang hij ademt,
Die ons dat alles rooft.

In maar al te letterlijken zin is dit hier het geval. A p p i u s C l a u d i u s (‘Appio
tiranno’) heeft een hevigen hartstocht opgevat voor de schoone V i r g i n i a , en de
tegenstand dien zijn verleidingskunst bij het kuische meisje ondervindt, heeft het
liefdevuur, door de brandstof der gekwetste ijdelheid gevoed, te feller doen
opvlammen. Nog één middel rest hem om de weerspannige in zijn macht te krijgen,
en hij aarzelt niet het aan te wenden. Zijn cliënt M a r c u s eischt V i r g i n i a op als
zijn slavin, onder voorwendsel dat zij niet N u m i t o r i a 's dochter, maar een
ondergeschoven kind is, in zijn huis uit één zijner slavinnen geboren.
Met spanning volgen wij de schijnrechtspraak op het forum, waar het volk zich
verdringt om de groep der handelende personen, A p p i u s en M a r c u s ter ééne,
I c i l i u s met de beide vrouwen ter andere zijde. Fier en forsch
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klinkt I c i l i u s ' woord tot de menigte, die meer en meer partij kiest voor de verdrukte
onschuld, en ten slotte luide eischt dat de zitting verdaagd worde tot ook de vader,
die in het kamp toeft, aanwezig kan zijn. Een renbode wordt uitgezonden om
V i r g i n i o te halen; een tweede, door A p p i u s heimelijk gestuurd met een
tegenbevel, komt gelukkig te laat.
Nog één nacht is dit Romeinsche gezin, innig verbonden door een liefde die gewoon
is zich meer in daden dan in woorden te toonen, geschonken om te weenen over het
verstoorde geluk. Toch hebben zij nog alle hoop niet opgegeven. I c i l i u s zal
beproeven wat zijn invloed op het volk vermag, N u m i t o r i a zal aan zijn gespierde
taal haar moedertranen paren. En in het ergste geval - ze zijn Romeinen en zullen
weten te sterven.
Het uur der tweede zitting is gekomen, en andermaal zal op het forum worden
rechtgesproken. A p p i u s ' hartstocht is heviger dan ooit, door 't mislukken van zijn
poging om den grijzen V i r g i n i o om te koopen. Ook voelt hij zich sterker dan den
dag te voren, nu het volk, door zijn handlangers opgeruid, den dapperen jongen
I c i l i u s in de straten van Rome heeft vermoord, in de waan gebracht dat hij zich
tot koning wilde verheffen. En wanneer wij dan nog M a r c u s met gekochte getuigen
en schijnbewijzen zien aankomen, dan voelen wij het onheil naderen, al dichter en
dichter, tot de tiran het vonnis uitspreekt dat aan M a r c u s de volle beschikking
geeft over V i r g i n i a , zijn slavin....
Een gemompel van afkeuring, een siddering van angst vaart door de saamgedrongen
drommen, doch niemand verroert zich. Daar ziet men eensklaps den beroofden vader
zijn kind voor 't laatst in de armen sluiten, en haar tegelijkertijd het laatste bewijs
zijner liefde schenken, de vrijheid en den dood. En nieuwe geestdrift, nieuwe moed
bezielt de schare, het bruisende Romeinsche bloed is door die daad in gisting geraakt,
en onder den kreet van ‘Appio muoia’, ‘Appius sterve’, dringen zij als één man aan
op den tiran. Een verward gedruisch en gekletter van
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wapenen weerklinkt er van 't tooneel, nadat het scherm reeds gevallen is....

III.
Dat er over weinig zaken zooveel meeningverschil heerscht als over de gelijkenis
van een portret vindt zijn oorzaak in het sterk persoonlijke van een ieders wijze van
zien. Een overeenkomst van lijn, een glans, een lichtspeling, waardoor den één
aanstonds herinneringsbeelden worden voorgetooverd, wekken in eens anders geest
dikwerf geenerlei gewaarwording. Zoo zal de waardeering van de intensiteit der
locale kleur in A l f i e r i 's Virginia voor een groot deel afhangen van de gedaanten,
die de Romeinen uit den republikeinschen tijd in onze eigen voorstelling hebben
aangenomen. Doch dàt de juiste kleur door den kunstenaar getroffen is, kan evenmin
geloochend worden, als de liefde waarmede hij deze stoere figuren ten voeten uit
penseelde, in ongetemden vrijheidszucht, in trots, en in afschuw van wat naar dwang
of onderdrukking zweemt, wonderwel overeenstemmend met zijn eigen natuur.
Deze gezindheid is 't die het levenwekkende merg vormt van al zijn drama's, welke
een staatkundig onderwerp behandelen. Warm straalt 's schrijvers sympathie ons
tegen voor den ongelukkigen koning A g i s die in het door weelde verslapte Sparta
de strenge wetten van L y c u r g u s weder in wil voeren, doch in die poging te gronde
gaat; voor den vrijheidlievenden T i m o l e o n , ter wille van het geluk zijner stad zijn
eenigen broeder doorstekend, die zich tot tiran van Corinthe had verheven, met al
de gebreken welke - volgens A l f i e r i - voor den alleenheerscher onvermijdelijk
zijn; voor R a i m o n d o d e ' P a z z i , het hoofd der samenzwering tegen het
wanbestuur van L o r e n z o en G i u l i a n o d e ' M e d i c i , met wier zuster B i a n c a
hij innig gelukkig was gehuwd; voor den eersten B r u t u s die uit een hoog begrip
van rechtvaardigheid zijn beide zonen offert, omdat zij, zij het dan ook door sluwe
verleiding en om bestwil, hadden willen medewerken tot de machtsherstelling
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der juist verdreven Ta r q u i n i i . En geboeid door diezelfde verkondiging van
geliefkoosde denkbeelden ziet de dichter in zijn laatste tragedie, den Bruto secondo
een bekoring welke zij waarschijnlijk op niet velen der tegenwoordige lezers nog
zal oefenen.
Het moge dikwijls de aanleiding zijn tot een onbillijke critiek, maar wanneer
eenzelfde thema meer dan één kunstenaar tot scheppen bezield heeft, dan dringt een
vergelijking dier verschillende bewerkingen zich als vanzelf op. Men kan den Bruto
secondo niet lezen zonder er in gedachten S h a k s p e r e 's Julius Caesar naast te
leggen, en - onbillijk is in zooverre de vergelijking omdat dit stuk wel tot de
allerongelukkigste van A l f i e r i behoort - dan verliest de Italiaansche dichter het
in alle opzichten.
Er bestaan ongetwijfeld tegen S h a k s p e r e 's uitbeelding bezwaren: eenheid van
handeling ontbreekt, en reeds in het midden der derde acte sterft de hoofdpersoon,
terwijl de tweede helft van het drama een geheel nieuw stuk schijnt te vormen. Maar
superieure geesten, en ook deze alleen, kunnen zich de weelde veroorloven van met
de meest fundamenteele schoonheidswetten den spot te drijven. En niemand zal zijn
bewondering weigeren aan de fijne karakterteekening, zoowel van C e s a r als van
C a l p u r n i a , van B r u t u s en P o r t i a , van C a s s i u s en C a s c a en A n t o n i u s .
In ieder hunner voelen wij het woelen eener menschenziel. Met hoe weinige trekken,
hoe schijnbaar los ook aangegeven, toch zien wij hen allen voor ons geestesoog zich
bewegen, leven en lijden.
A l f i e r i heeft in deze, zooals in al zijn tragedies, de eenheid van handeling streng
in acht genomen, zorgvuldig vermijdend wat met het hoofdmotief, hier C e s a r 's
vermoording, niet in het nauwste verband staat. Bij den Italiaan is B r u t u s
hoofdpersoon geworden; niet evenwel als het onbaatzuchtigste, belangwekkendste,
meest gecompliceerde karakter, gelijk S h a k s p e r e hem voorstelt, maar als de
krachtige leider van het complot, door alle anderen blindelings gevolgd en als een
godheid aangebeden. Van karakterteekening geen spoor. C e s a r is een verachtelijke
tiran,
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B r u t u s een verkondiger van vrijheidsidealen, en de overigen naar eenzelfde model
ontworpen poppen. C a l p u r n i a wordt niet genoemd, en ook P o r t i a , van wie ons
niet anders verhaald wordt dan dat zij zich vrijwillig een wonde in 't dijbeen heeft
toegebracht, houdt zich bescheiden achter de schermen. In de beide B r u t u s -tragedies
missen wij het bijna altijd onmisbare, het vrouwelijk element.

IV.
Dat A l f i e r i 's teekenstift beter geschikt is tot het omlijnen van mannen- dan van
vrouwenfiguren, valt niet te loochenen. De weeke bevalligheid van vrouwelijk schoon
moge hem van jongsaf onweerstaanbaar hebben aangetrokken, het zelf toonen, het
uitspreken van zachtere aandoeningen is stuitend voor zijn zoo pijnlijk stroeve natuur.
Het ziekelijke ventje dat niet te bewegen was in het openbaar excuus te vragen, en
dat meende het te zullen besterven, toen hij eens - o onpaedagogische straf! - met
zijn slaapmuts op ter kerke moest gaan, behield ook als volwassen man die abnormaal
fijngevoelige zenuwen, en dien schier overdreven angst voor schaamte, die maar al
te dikwijls valsche schaamte was.
Vandaar zijn voorliefde voor 't schetsen van krachtige mannelijke gestalten; vandaar
ook zijn voortreffelijke teekening van heldhaftige vrouwenfiguren, zooals de
Spartaansche A g e s i s t r a t a , de moeder van A g i s , de Romeinsche V i r g i n i a
en N u m i t o r i a , S o f o n i s b a , A n t i g o n e .
Des te dieper ontroert het, wanneer een forsch gespierde hand de snaren van
teederheid somwijlen zachtkens doet trillen. Hoe weldadig treft ons de teere
aanhankelijkheid van M i c h a l , D a v i d s liefhebbende vrouw, S a u l s medelijdende
dochter. Hoe trilt ons hart mede van spanning, wanneer E l e c t r a , sidderend van
vrees dat haar moeders zwart geheim zal worden onthuld, en vol mededoogen voor
den na tien jaren van afwezigheid en bloedigen krijg teruggekeerden vader, door
haar tactvolle woorden die zijn aandacht telkens weer van C l y t e m n e s t r a 's somber
zwijgen
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af en naar zijn kinderen leiden, den nevel tracht te verdrijven die A g a m e m n o n 's
vreugde over zijn eindelijke thuiskomst dreigt te verduisteren. Met welk een
aandoenlijke teederheid dringt A g a m e m n o n er op aan bij de vrouw die hem
bedriegt en met den minnaar reeds zijn moord besloten heeft, dat ze hem de smart
zal klagen die aan haar leven knaagt.
Het wordt toch waarlijk tijd,
Mijn lieve vrouw, dat gij mij deel laat nemen
In 't droeve leed dat zwaar u 't hart moet drukken,
Naar wat ik zie gegrift op uw gelaat.
Wie wilt ge 't klagen, als ge 't mij verzwijgt?
Ben ik soms de oorzaak van uw bittre tranen,
Wie beter dan uw man kan ze weer drogen,
Verzachting brengen in uw schrijnend wee,
Of 't met u dragen?

Maar ach, hij weet wel wat haar deert! Heeft niet E l e c t r a 't hem verhaald? Het
moederhart kan de verloren dochter, I p h i g e n i a , niet vergeten, en niet vergeven
wie haar kind geofferd heeft. Maar is haar rouw niet ook de zijne? Brengt 't geen
verlichting als men samen weent?
Wat kan ik zeggen dat gij niet reeds weet?
In ieder ander hart wekt meegevoel
Mijn gruwlijk lot. - Maar mocht ontspanning vinden
Uw nooit gestilde smart in tranenstroomen,
In woesten toorn, of snijdend scherp verwijt,
Waarom op mij uw woede niet gekoeld?
Schoon onverdiend, ik zal 't geduldig dragen.
Of waarom laat gij mij niet met u weenen?
Gij weet dat 'k bij 't herdenken van ons kind
Mij mijner tranen niet zal schamen....

En zoo groot is de invloed van een vriendelijk woord, dat het zelfs bij deze verblinde
zondares, door een lagen hartstocht voor betere aandoeningen onvatbaar, een vluchtige
ontroering te weeg brengt.
Overmaat van zachtheid vinden wij in A l f i e r i 's gansche letterkundige
nalatenschap slechts eens geteekend, en wel in de figuur van O c t a v i a , N e r o 's
rampzalige vrouw. Het naar haar genoemde treurspel stelt ons N e r o voor, reeds
bijna het einde naderend van zijn met bloed
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doorweekt pad. Steeds dieper heeft hij door 't bloed gewaad; steeds tracht hij zijn
met bloed bevlekte handen in nieuwe plassen bloed te reinigen. Doch niet te stillen
onrust drijft hem voort. Naar innerlijken vrede snakkend, meent hij dien slechts dàn
te kunnen bereiken als hij het onbetwist bezit heeft van den troon. Zonder aarzelen
wordt een ieder uit den weg geruimd die hij een beletsel daartoe waant. Het bloed
van B r i t a n n i c u s , van A g r i p p i n a , is reeds vergoten. O c t a v i a alleen is nog
in leven, zijn wettige echtgenoote, door 't Romeinsche volk op de handen gedragen.
Dit is reeds schuld genoeg in N e r o 's oog. Eerst werd zij gebannen uit hof en
hoofdstad, en zonder morren is zij heengegaan. Straks door haar wreeden heer
teruggeroepen in 't paleis, waar P o p p e a oppermachtig heerscht over N e r o 's hart,
keert zij daar weder zonder wrok. En al wat N e r o 's hand haar aan wou doen: den
moord van haar verwanten, miskenning, vertrapping, verstooting ten slotte, onder
het voorwendsel dat zij den staat geen erfgenamen schonk, de diepgesmade vrouw
heeft het zwijgend aanvaard. Geen klacht over haar droevig lot is ooit over haar
lippen gekomen. Ook thans is haar eenige zorg voor den man dien zij nog altijd
liefheeft, haar eenige wensch voor zijn geluk, haar eenige angst dat zijn daden hem
ten verderve zullen voeren, haar eenig verdriet de zekerheid dat de vrouw die in haar
rechten is getreden, alleen den keizer liefheeft, niet den man.
Maar nog wacht haar het grootste leed dat de reine vrouw, de op den troon
geborene, kon wedervaren: N e r o , de inblazingen volgend van T i g e l l i n u s , den
tot aanzien geraakten vrijgelaten slaaf die met P o p p e a den keizer beheerscht, werpt
haar de beschuldiging voor de voeten, de huwelijkstrouw te hebben geschonden, en
dat nog wel uit lage liefde voor een slaaf. Eén heelen dag wil hij haar schenken om
zich vrij te pleiten; lukt haar dit niet, dan wacht - zij weet het wel - de smadelijkste
dood. In droeve gepeinzen en niet minder droevige gesprekken met S e n e c a , haar
eenigen vriend aan dit hof, gaan de uren voorbij. Haar zaak schijnt aanvankelijk niet
kwaad te staan;
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reeds zijn verscheiden harer trouwste dienaren onder de marteling bezweken, maar
allen hebben tot het laatst haar onschuld volgehouden. Het duurt echter niet lang, of
een vrijwillig aanklager verschijnt - niet te vergeefs heeft T i g e l l i n u s het goud
zijns meesters kwistig rondgestrooid - niet slechts van ontrouw, ook van verraad
jegens het rijk en van het spreiden van netten voor P o p p e a , wordt de rampzalige
thans beticht. En overtuigd dat niets haar meer kan redden van den vreeselijksten
dood, maakt zij met het vergif dat S e n e c a haar reikt een einde aan haar lijden. En
stervend schenkt zij nog vergeving aan haar beul, en wenscht hem voorspoed, vrede
en geluk.
Wat gij mij aandeedt, ik vergeef 't u alles.
Wil mij vergeven ('t is mijn een'ge schuld)
Dat 'k door 't vervroegen van mijn stervensuur
't Genot der volle wraak u heb ontnomen.
'k Heb, op mijn eer na, alles u gegeven;
Behalve schande 't zwaarste juk getorst....
Geen leed zal voor u, Nero, naar ik hoop,
Mijn... sterven... baren. Moge in zachten vrede
Gij thans van d'u verworven troon genieten....
En waar gij op uw bloedge sponde rust....
Zal ik... ik zweer het u... als droeve schim....
Uw zoete... sluimring... niet verstoren...

In de gansche persoonlijkheid van O c t a v i a , in al haar woorden, is iets dat pijnlijk
aandoet. De oorzaak daarvan hebben we te zoeken in haar gemis aan waardigheid.
Daar is een deemoed die verheft: het zacht bescheiden edelmoedig mededoogen
eener sterke ziel, vrijwillig buigend voor een zwakkere. D a v i d s houding tegenover
S a u l getuigt van zulk een deemoed. A l f i e r i 's O c t a v i a daarentegen gedraagt
zich als een hond, zich krommend aan de voeten van den meester die hem met wreed
genot kastijdt en wegschopt, om straks de hand te komen likken die hem geranseld
heeft. O c t a v i a 's lot wekt schrijnend medelijden, haar vertrapte persoonlijkheid de
diepste deernis, maar achting wekken vermag zij niet. Zij is de eenige van A l f i e r i 's
hoofdpersonen die een slavennatuur heeft.
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V.
Geen geringe verdienste van A l f i e r i boven R a c i n e dunkt het mij, in tegenspraak
ook hier met den heer S c h l e g e l , dat wij in zijn N e r o steeds den keizer blijven
zien. In den Britannicus evenals in de Ottavia staat Rome's machtig hoofd onder den
invloed van ondergeschikten. Maar terwijl de Fransche tragicus dit sterk naar buiten
laat treden door N e r o 's uitgesproken onzelfstandigheid, zijn kinderachtig raadvragen
of te kennen geven van besluiteloosheid, verliest A l f i e r i geen oogenblik het
decorum uit het oog, dat den keizer uiterlijk tot de handelende en beslissende persoon
maakt, en den leiband waaraan T i g e l l i n u s hem laat loopen voor hemzelven ten
minste geheel verbergt. Onder alle tirannen, door A l f i e r i 's scherpe naald gegrift,
staat N e r o vooraan in algeheele verdorvenheid en verachtelijkheid. Naast zijn
afzichtelijke gestalte beschouwen wij de sombere figuur van F i l i p s II bijna met
een soort van sympathie. Hier vertoont zich met al zijn wreedheid althans een gesloten,
zelfstandig mannenkarakter. Hier is de vorst de ware leidsman, en zijn vertrouwde
niet meer dan de geheime uitvoerder zijner bevelen.
Het oordeel van den schrijver zelven over zijn F i l i p p o luidt uiterst ongunstig.
Koelheid in de aandoeningen, stroefheid in den versbouw, onbeholpenheid in de
compositie, verwijt hij zijn eersteling. Toch kan dunkt mij een onbevangen blik geen
diepgaand onderscheid bespeuren tusschen zijn vroegere en zijn latere werken. Zijn
talent als tragediedichter dat zich eerst laat heeft geopenbaard, vertoont nagenoeg
geen sporen van groei. Tusschen zijn dertigste en zijn veertigste jaar, in de volle
kracht van den mannelijken leeftijd, nadat zijn persoonlijk karakter zich gevormd,
zijn levensbeschouwing zich gerijpt had, en eer de matheid van den ouderdom
verkillend en verstijvend heen kon strijken over dit hartstochtelijk gemoed, werden
A l f i e r i 's drama's geschapen, gespeeld en gedrukt.
Een eigenaardige wijze van werken was de zijne. Een scheppen in drie tempo's,
waaraan hij zelf de namen geeft
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van plan maken, uitwerken en in vers brengen (ideare, stendere e verseggiare), en
dat volgens hem het onschatbare voordeel opleverde, dat het hem tijd schonk tot het
behoorlijk voldragen zijner geesteskinderen, welke zich zoo bezwaarlijk laten recht
zetten, wanneer ze eenmaal misvormd zijn ter wereld gekomen. Luisteren wij een
oogenblik naar 's schrijvers uiteenzetting zijner methode. ‘Onder plan maken versta
ik de verdeeling van het gegeven in bedrijven en tooneelen, het vaststellen van het
aantal personen, en het opkrabbelen in een paar bladzijden en in het meest barbaarsche
proza van wat deze in de verschillende tooneelen hebben te zeggen en te doen.
Uitwerken noem ik het vervolgens, wanneer ik met dat eerste vel als leiddraad de
tooneelen geheel ga vullen, in proza-dialoog, zonder een enkele gedachte te weren,
met den meest mogelijken spoed doorschrijvend zonder op den vorm te letten. En
tot het in vers brengen ten slotte reken ik niet alleen het feitelijke versifieeren van
dat proza, maar ook het kiezen, een geruimen tijd later en met een frisschen blik, van
de beste gedachten uit de verbijsterende woordenreeksen van het eerste ontwerp.’
En daarna kwam dan nog het omwerken, het veranderen, het vijlen, het herplaatsen
honderd malen op 't getouw!
Tot de stukken die de meeste kunstbewerkingen hebben ondergaan, behoort zeer
stellig de Filippo; maar schaaf noch vijl is bij machte geweest om de compositiefouten
te herstellen, of verzachting te brengen in de hinderlijke stroefheid van versbouw en
woordenkeus. Niettemin ligt er, voor den eenzamen lezer wellicht meer dan voor het
theaterpubliek, een eigenaardige bekoring over dit stemmingsvolle, gedachtenzware
drama, dat niettegenstaande alle diepgaand verschil toch één punt van overeenkomst
vertoont met S c h i l l e r 's Don Carlos, de romantische idealiseering van den
Spaanschen Infant. Zoo sterk treft de gelijkenis der beide ridderlijke jonge gestalten,
dat de gedachte aan copie zich een oogenblik aan ons opdringt. Copie in geen geval
van de zijde van A l f i e r i , al ware het slechts om de eenvoudige reden dat zijn
Filippo in 1782, dus vijf jaar vroeger dan S c h i l l e r 's Don Carlos het licht
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zag. Dat omgekeerd de Filippo tot model heeft gediend, behoort geenszins tot de
onmogelijkheden, te minder wanneer men bedenkt dat S c h i l l e r zich geheel thuis
voelde in de Italiaansche tooneellitteratuur, getuige één van Gozzi's
sprookjes-blijspelen, het Chineesche verhaal van T u r a n d o t , dat hij in Duitsch
gewaad heeft ‘umgekleidet’. Een afdoend bewijs is dit evenwel in geenen deele, en
het blijft waarschijnlijk dat beide kunstenaars, onafhankelijk van elkander, uit bronnen
als den door A l f i e r i genoemden roman ‘Don Carlos’ van den abbé de Saint-Réal,
hun gelijke gegevens hebben geput, zoowel omtrent het karakter van den Infant, als
omtrent zijn door latere geschiedvorschers onwaarschijnlijk geachte liefde voor
E l i s a b e t h v a n Va l o i s , zijn jeugdige stiefmoeder.

VI.
De liefde speelt in A l f i e r i 's stukken een zeer bescheiden rol. Hij deelde in dit
opzicht Vo l t a i r e 's meening, op meer dan ééne plaats door dezen uiteengezet, en
in den brief aan M a f f e i voor zijn M e r o p e -bewerking aldus geformuleerd: ‘als
de liefde niet tragisch is, is ze kinderachtig; en als ze wèl tragisch is, dan moet zij
alleen heerschen; tot een ondergeschikte plaats leent zij zich niet.’ Daarom heeft
dezelfde A l f i e r i die zoo gaarne de teeder trouwe genegenheid tusschen man en
vrouw een motor laat zijn van zijn treurspelen, den vurigen hartstocht, het ‘aimer
d'amour’ op een enkele uitzondering na gebannen.
Zelfs in den Filippo is veeleer de ontdekking der liefde van zijn zoon voor zijn
vrouw het hoofdmotief, dan die liefde zelve. Zij is de aanleiding tot de tragische
verwikkeling, niet het tragisch element. Toch is één van A l f i e r i 's drama's, de
Mirrha, geheel aan de liefde gewijd; maar in tegenspraak met den schrijver die niet
weinig met deze schepping was ingenomen, dunkt mij deze tragedie op zichzelf een
even groote misgreep als de opdracht er van aan haar, die hij na een leven van
smartelijk woedende hartstochten ten einde toe heeft aangebeden, de gravin L o u i s e
Stolberg van Albany.
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A l f i e r i 's bewerking van het afstootende gegeven, de oude Mirrha-sage, is zoo
ingetogen, zoo vergeestelijkt als 't slechts mogelijk was. De fout ligt dan ook in de
keuze van het onderwerp. De tegennatuurlijke, bloedschendige hartstocht van
C y p r u s ' kroonprinses voor C y p r u s ' koning, in het edeldenkende, fijnbewerktuigde
meisje slechts ten deele aannemelijk voorgesteld als Venus' wraak over den smaad,
haar aangedaan door M i r r h a 's moeder, is volkomen ongeschikt tot behandeling in
welke kunst 't ook zij. Wanstaltigheden als deze, die zich in de donkerste schuilhoeken
zwijgend verborgen moesten houden, zichtbaar alleen voor het vorschend ernstig
oog der wetenschap, ze ontwijden de kunst die ze meende te hullen in de plooien
van haar goddelijk gewaad.
Maar wie zich waagt aan de pijnlijk schokkende indrukken van dit stuitende drama,
hem wacht bij het lezen der koren, die ter opluistering der afgebroken
huwelijksplechtigheid in rijmende verzen zingen van liefde, een genot dat door zijn
zeldzaamheid nog in waarde stijgt. Er is A l f i e r i meermalen verweten dat hij
onmuzikaal was. En inderdaad, wanneer men zijn stroeve blankverzen vergelijkt met
de zoet zangerige, rijmende strophen van M e t a s t a s i o , dan schijnt zulk een verwijt
wel gerechtvaardigd te zijn. Toch is het volkomen ongegrond. Volgens zijn eigen
getuigenis - en er bestaan geen termen hoegenaamd om zijn geloofwaardigheid in
twijfel te trekken - was A l f i e r i zoo gevoelig voor muziek, dat hij er dagenlang
van leefde in een droomenwereld, wegzwevend boven de dingen dezer aarde, gedragen
door een eindelooze, zacht droevige melancholie. Al zijn treurspelen, verzekert hij,
zijn onder den bevruchtenden invloed der tonen ontkiemd. Ook zal een oor dat niet
door te weeke en te oppervlakkige melodie is verwend, wanneer het zich eenmaal
geoefend heeft in A l f i e r i 's doorwerkte endecasyllabi, niet doof blijven voor hun
strenge harmonie en hun niet zelden verheven welsprekendheid. Te vleiende bekoring
van den vorm, die de aandacht van den inhoud zou kunnen aflokken, of dienst moet
doen als betooverende dekmantel voor innerlijke holheid, was deze
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vóór alles ware natuur een ergernis. Hij gispte dit gebrek in anderen, met name in
M e t a s t a s i o , en streefde er zorgvuldig naar zelf deze klip te vermijden. Slechts
tweemaal, en dan nog onder voortdurende waakzaamheid van zijn critischen geest,
verwisselde hij het elf-sylbige, rijmlooze vers voor een wegsleepender maat: in de
bovengenoemde koren der Mirrha en in D a v i d s zang voor S a u l .

VII.
De Saul is 't, in dit opstel reeds herhaaldelijk genoemd, die door verschillende
recensenten van A l f i e r i 's tooneelwerken terecht als de hoogste uiting zijner kunst
wordt beschouwd. Het zeldzaam aantrekkelijke onderwerp is met warmte behandeld;
de karakters zijn als altijd scherp en krachtig omlijnd, doch ditmaal met ongewoon
fijne nuanceering, vooral van den hoofdpersoon; een Oostersche gloed glanst over
de tooneelen. De eerste koning van Israël in de donkere jaren van argwaan en waanzin,
nadat hij opgehouden had te wandelen voor het aangezicht des Heeren, is een bij
uitnemendheid tragische figuur. Hij heeft Hollands tragedie-schilder geïnspireerd
tot een aangrijpend doek, zooals hij den Italiaanschen tragedie-schrijver van ruim
een eeuw geleden inspireerde. En beide kunstenaars hebben gevoeld dat naast den
S a u l een D a v i d hoort te staan.
Met een alleenspraak van D a v i d opent A l f i e r i 's stuk. Nog is het nacht, maar
weldra zal de zon haar stralen zenden over het kamp van Gilboa, waar heden een
beslissende slag zal worden geleverd tusschen Israël en de Filistijnen. Daarom is
D a v i d teruggekeerd van zijn zwerftochten over rotsen en heuvels, waarheen S a u l s
vervolging hem gedreven had; dezelfde S a u l die vroeger hem zijn liefde, zijn
vertrouwen, zijn eigen kind tot gade had geschonken. Thans, nu hij in gevaar verkeert,
zal D a v i d nog eenmaal het zwaard voor hem zwaaien zooals vroeger, nog eenmaal
met Godes hulp voor hem de overwinning behalen, en dan zijn loon ontvangen:
nieuwen haat, den dood wellicht. En luide daagt hij den vijand ten strijd.
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Aan den klank zijner stem herkent hem J o n a t h a n , die den krachtiger, kundiger
schoonbroeder, den lieveling des Heeren, aanhangt met een aan vereering grenzende
genegenheid; en hartelijk begroeten zij elkaar. En J o n a t h a n verhaalt van den
treurigen toestand van het volk, gehoond en geminacht door de Filistijnen, den ouden
vijand die D a v i d s sterken arm niet langer vreest; zuchtend onder het onrechtvaardig
bestuur van A b n e r die den ongelukkigen S a u l geheel beheerscht. En het droevigst
van allen is M i c h a l , D a v i d s gade, dag en nacht weenend om den vervolgden
man. Straks nadert zij zelve, de ongeordende haren met asch bedekt, de bleeke wang
besproeid met tranen. Sinds lang ziet zij voor 't eerst haar D a v i d weer. Doch weinig
tijds slechts kunnen zij van 't samenzijn genieten, slechts afgebroken woorden
wisselen: 't gevaar kan daar zijn iedere minuut. In een afgelegen grot zal D a v i d
zich verbergen voor ieders oog, totdat J o n a t h a n en M i c h a l het oogenblik gunstig
achten om zich te vertoonen voor den vertoornden koning.
Dien morgen is S a u l iets rustiger dan anders opgestaan. Kalm droevig spreekt
hij met A b n e r over de smart van zijn tegenwoordig leven: zijn jonge kracht, zijn
zelfvertrouwen, de hulp des Heeren, het is alles weg, voor goed. En D a v i d betreurt
hij, den dappere. En hij spreekt van zijn kinderen die hij zoo liefheeft, en die hem
toch soms door een woord, een liefkoozing tot razernij kunnen vervoeren, zooals
soms alle zoet in gif voor hem verkeert, en alles hem een last, een ergernis, een
wanhoop is. Zelfs zijn er tijden dat hij siddert voor de krijgstrompet...... En hij verhaalt
hem van den droom die hem reeds vele nachten heeft bezocht: een wondre stem had
hem geroepen, de stem van S a m u e l , en hij zag zichzelf staan in een diep en donker
dal, en den profeet hoog boven op een bergtop, stralend van licht, en D a v i d knielde
voor hem neder. De heilige grijsaard zalfde hem het hoofd met de ééne hand, en de
andere strekte lang zich uit, al verder, verder, tot hij de kroon hem rukte van de haren,
en plaatsen wilde op D a v i d s versch gezalfde kruin. Maar deze boog zich vol

Onze Eeuw. Jaargang 3

581
erbarmen naar omlaag, en wees haar af, en wilde haar herplaatst zien op het hoofd
van S a u l . Zou D a v i d toch zijn vriend nog zijn, zijn zoon, zijn trouwe onderdaan?
Maar wee wie hem zijn kroon ontnemen wilde - wie, wie waagde dat? Doch neen nog drijft hij den waanzin dien hij weer voelt naderen terug. De kalme stemming is
evenwel geweken, en als zijn kinderen hem vrede wenschen dezen dag, dan klinkt
de sombere klacht hun tegen: ‘met mij is altijd smart.’
De oude prikkelbaarheid heeft hem weder in haar macht. De tranen van M i c h a l
die haar D a v i d terugverlangt, wekken zijn toorn; de opgewekte woorden van
J o n a t h a n , die spreekt van blijde overwinning, evenzeer; hij is de speelbal zijner
rusteloos wisselende stemmingen... Daar plotseling verschijnt voor zijn blik de
veelgeliefde, veelgehate: D a v i d heeft geen geduld gehad langer te wachten. En hij
spreekt met de zachte fierheid van de onschuld; alle betichtingen, door A b n e r op
zijn hoofd gestapeld, weet hij van zich te werpen; en evenals in vroegere gelukkiger
dagen brengt de kalme, klare stem ook in S a u l s ziel de rust en het bewustzijn weer.
Hij ziet voor 't oogenblik zijn dwaling in, en schenkt aan D a v i d , als geringe
vergoeding voor 't leed hem aangedaan, het opperbevel dat anders A b n e r s deel
zou zijn.
D a v i d wil echter het opperbevel met A b n e r deelen. Deze zet hem zijn plan
van den slag uiteen, dat D a v i d zonder voorbehoud goedkeurt, alleen den raad er
aan toevoegend, geen slag te leveren voor tegen den avond, wanneer de vijand door
de stralen der dalende zon en het door een heftigen wind opgedwarrelde zand dubbel
verblind moet worden. Aldus wordt er besloten. Maar van den tusschentijd maakt
A b n e r gebruik om S a u l van inzicht te doen veranderen. En hoezeer hij daarin is
geslaagd komt M i c h a l haastig vertellen aan haar man, dien zij zoolang heeft moeten
missen en voor wien zij zooveel angst en kommer heeft doorstaan. Teeder is hun
gesprek; vol van den bitterzoeten weemoed van hen die door het dragen van veel
leed het onbezorgd genieten niet meer kennen...
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Daar nadert S a u l , door J o n a t h a n in de frissche buitenlucht geleid. Somber klinkt
de oude zware stem:
Wie zijt gij? - En wie sprak van wijde, vrije lucht?
Wie?... Dit!... 't Is ondoordringbre dichte nevel 't Zijn zwarte schaduwen des doods... O, zie,
Kom dichter - zie - de zon draagt weer haar gordel,
Een onheilspellend rooden kring... als bloed...
Hoor!... Hoort ge 't sombre zingen van de vogels?...
Een droeve smart hangt over alles - zwaar En schokt mijn ziel - en doet mij tranen storten Maar hoe? - Ook u, ook u zie 'k weenen?...

Weder brengen de zachte woorden van D a v i d S a u l s gemoed tot kalmte. Een
oogenblik schijnt het alsof hij wil luisteren naar de stem die hem spreekt van den
Heere, die altijd is met wie Hem zoekt, en altijd steunt wie slechts op Hem vertrouwt.
Maar daar ontdekt S a u l s oog het zwaard aan D a v i d s zijde, het zwaard waarop
G o l i a t h 's bloed nog geronnen zichtbaar is, en dat als een heilige reliquie bewaard
was in den tabernakel te Nob. Hoe is dat in D a v i d s bezit gekomen? En als deze
verhaalt hoe hij, ongewapend vluchtend - voor wien weet S a u l maar al te goed den tabernakel bereikte, en als verdediging tegen roovers en moordenaars die de
wegen onveilig maakten, van A c h i m e l e c h zelf het zwaard ontving, dan barst de
waanzin los, woester dan ooit, en in duistere wanhoop klaagt de oude koning dat
alles hem ontnomen is, zijn rijk, zijn kinderen, rust en vrede... Allen verlangen naar
zijn dood, en sterven wil hij, sterven... En langzamerhand lost de woede zich op in
smartelijke tranen.
En daar klinkt een zachte welluidende stem, den lof des Heeren zingend en om
zijn bijstand biddend, ‘want wij zijn duisternis en rouw...’ Geroerd smeekt S a u l
een ander lied, dat hem herinnert aan zijn jonge jaren. En D a v i d zingt een vurig
krijgsgezang; van S a u l die oprukt aan het hoofd zijner dapperen; een slag zal er
geleverd worden; van het krijgsgedruisch davert de lucht; aan alle zijden schittert en
flikkert het staal, en alles vliedt henen voor S a u l 's jeugdige kracht, die als een
bergstroom in het vroege voorjaar al wat weerstand waagt te bieden mee-
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sleurt en verwoest. En S a u l voelt zich een korte poos weer leven in dien zaligen
tijd van moed en zelfvertrouwen. Maar aanstonds bekruipt hem weder het bewustzijn
van zijn ouderdom, zijn onmacht, en hij wil hooren van vergetelheid en rust. En
D a v i d zingt van vrede. Een liefelijk tafereel van huiselijk geluk toovert hij voor
de oogen zijner hoorders. De oude krijger keert weder in den schoot van zijn gezin.
Met de teederste zorgen wordt hij omringd. Een edele wedstrijd vangt aan wie hem
het meest zal koesteren. En als de zon ter kimme neigt, sluimert de koning zachtkens
in, rustend op zijn welverdiende lauweren. Aangedaan heeft S a u l geluisterd, 't is
of een zoete stroom van melk hem door de aadren vloeit. Doch weldra verrijst weer
de argwaan. Wat wil die zang? Wil hij S a u l 's kracht dooden in verweekelijkend
nietsdoen? En weer ruischen de tonen, in sterk gerhythmeerde terzinen ditmaal. Al
rust de leeuw een korte pooze, al zwijgt zijn hol waar anders 't luid gebrul uit klinkt,
toch vreezen niet minder de kudde en de herder: van nog grooter bloedbaden is die
stilte de bode. Ook de koning rijst op uit zijn slaap en wee den vijand die hem thans
nog weerstand durft bieden. Een reuzenleger is op de been gebracht, en verpletterend
zal de neerlaag zijn van de hooners van den eenigen God. En van verre volgt de
zanger den koning, en strijdt mede tegen den gemeenschappelijken vijand, die weldra
merkt hoe Israëls volk twee zwaarden telt.... En daar breekt andermaal de zoo
moeizaam bedwongen waanzin los. Wie is de vermetele die zich met hem op ééne
lijn durft stellen? Met eigen hand zal hij hem dooden, den gehate! En terwijl D a v i d
ijlings vlucht, houden J o n a t h a n en M i c h a l met moeite den ouden vader tegen
die op 't punt staat een moord te begaan.
Langer is D a v i d niet veilig in de nabijheid van S a u l . In een donkeren schuilhoek
verbergt zijn gade hem voor de woede des konings, die niet verminderd is met het
terugkeerend bewustzijn. In den breede bespreekt hij met J o n a t h a n de zonderlinge
bekoring welke D a v i d op hem oefent, terwijl hij hem toch nimmer heeft liefgehad,
en
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zich in zijn nabijheid altijd klein voelt als een kind. Vergeefs poogt J o n a t h a n hem
zachter te stemmen jegens den zwager die hem in alles overtreft, en dien hij te liever
heeft naarmate hij hooger staat. Vergeefs wijst hij zijn vader op het ondoorgrondelijke
van de raadsbesluiten van dien Eénen, die den hoogmoed breekt, en over den nederige
van harte zachtkens, zachtkens heenstrijkt...
Doch daar nadert A b n e r , S a u l 's booze geest, met woorden vol venijn. Het leger
wordt opgesteld voor den slag die welhaast zal worden geleverd, maar nergens te
vinden is D a v i d , de dappere opperbevelhebber. In zijn plaats heeft hij echter een
ander gevonden, gehuld in het witte priestergewaad, dat alleen reeds voldoende is
om S a u l in woede te doen ontsteken. Maar feller dan ooit slaat zijn toorn uit,
wanneer hij uit 's priesters mond den naam A c h i m e l e c h verneemt, denzelfden
die D a v i d het heilige zwaard heeft durven schenken; en in gierende woede slingert
de oude krijgsman hem zijn haat en verachting in 't gelaat, voor de nuttelooze secte
die in witte gewaden gewikkeld met zang en ceremonieën het leven verknoeit, nog
minder in waarde dan werkelooze vrouwen. En even onbarmhartig luiden de
beschuldigingen van den godsman tegen den koning in de oogen der wereld, die voor
het aangezicht des Heeren niets dan stof is. Hij keere tot zichzelven in, want de Heer
heeft zijn wraak in het marmer gegrift - reeds zweeft het vlammende zwaard hem
boven 't grijze hoofd - zijn huis heeft hij gebouwd op d' ongewisse baren - het wankelt
reeds - het valt - het zal welhaast verdwenen zijn.... S a u l 's toorn is tot razernij
gestegen. De kracht zijner jeugd is voor een oogenblik teruggekeerd. Bloed ziet hij,
niets dan bloed, en van zijn lippen wordt 't bevel gehoord dat A c h i m e l e c h 's dood
het werk der wrake zal beginnen, dat eerst voltooid zal wezen als gansch Nob zal
zijn verdelgd, de woningen verbrand, vermoord de moeders en de kinderen en de
knechten en het vee, zoodat de priestersecte zeggen kan: ‘Daar is een S a u l !’ En in
een opwelling van walging van ieder menschelijk gelaat, drijft hij ook J o n a t h a n
henen, en
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gelast hem verre van hem, niet aan zijn zijde, te strijden in de gelederen van Israël.
Alleen voor zichzelf nog siddert hij niet.
Intusschen heeft M i c h a l haar D a v i d opgezocht, en smeekt hem haar toch mede
te nemen op zijn vlucht. Door overreding brengt hij haar van dat plan terug. Zij zou
met haar vrouwenkleeren zijn tocht immers bemoeilijken, zij die niet gewend is
zooals hij te leven als een opgejaagd hert tusschen rotsen en kloven. En dan, wie zal
den zieken vader troosten en oppassen wanneer ook zij hem verlaat? Sterk moet zij
zijn - op God vertrouwen - en haastig maakt hij zich uit haar omhelzing los. Vóór
zij het weet is hij reeds uit 't gezicht verdwenen. M i c h a l is alleen met haar
wanhopige smart. Hem volgen? Zij kan en mag het niet. Daar treft haar oor een
zonderling gedruisch, het krijgsgedruisch dat dreunt en klettert van het veld. Nu reeds
de slag? Doch zie, wie is het die daar nadert, aan een waanzinnige gelijk? Afgebroken
klanken hoort zij stamelen, niet tegen haar, tot een denkbeeldigen vervolger gericht,
door den lijder in doodsangst bezworen, hem toch met rust te laten. En eigen leed
vergetend in de deernis met haar vader, spreekt M i c h a l hem kalmeerend toe. Maar
niet langer herkent de rampzalige zijn dochter. S a m u e l s stem meent hij te hooren,
en roerend smeekt hij om erbarmen... Nog zal hij herstellen wat hij misdeed tegen
D a v i d , zijn lieveling - hij wil het boeten met den dood... Weder verandert het
tooneel voor den blik van zijn waanzin: stroomen, zeeën van bloed ziet hij, honderden
lijken die op hem aanstormen, aandringen, zijn leven eischend met luide, bevelende
stem... Hij zal het offeren, zijn leven, maar op het veld van eer. Hoort hij niet van
verre het gekletter van wapenen? Daar wil hij heen: zijn helm en zijn schild en zijn
speer moet men hem brengen - op het veld wil hij sterven... De verschijning van
A b n e r , die met eenige vluchtelingen op hem toetreedt, brengt hem tot 't besef der
werkelijkheid terug. Te vroeg is er slag geleverd, een bloedige nederlaag heeft Israël
geleden; het leger is weg; gesneuveld zijn allen behalve A b n e r die ook S a u l tot
de vlucht tracht te bewegen. Doch éénmaal
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nog voelt deze zich koning. Streng klinkt zijn bevel, M i c h a l te redden, mede te
sleuren desnoods tegen haar wil... hij wil alleen zijn... En dan rest den rampzaligen
vorst, die al zijn getrouwen, zijn vrienden, zijn zoon verloren heeft, niets dan zijn
zwaard, zijn laatste vriend.. En hij stort er zich in met de borst op het oogenblik zelf
dat de Filistijnen met bebloede zwaarden en brandende fakkels op hem losstormen....
Het is dunkt mij niet mogelijk om deze tragedie anders dan met den diepsten
eerbied en sympathie te lezen. Het is een kunstwerk van den eersten rang - realistisch
in de hoogste beteekenis van het maar al te vaak misbruikte woord. Zoowel in de
keuze als in de behandeling van het onderwerp, zoowel in opvatting als in uitbeelding
der karakters, mag het zijn plaats hebben naast het allerschoonste, dat volgens het
getuigenis der eeuwen de dramatische kunst heeft voortgebracht. Ook is in geen
ander van A l f i e r i 's werken de uitdrukking in zoo volkomen en voortdurende
harmonie met de gevoelens en gedachten die zij vertolkt. Inhoud en vorm, klank en
rhythmus smelten hier samen tot een wondermooi geheel. En wat aan dit treurspel
een bekoring schenkt boven de andere, dat is de meerdere gecompliceerdheid der
handelende personen, reeds door den dichter zelven in dit werk opgemerkt, en een
voordeel geacht.
Zijn eigen karakter, zoo wordt terzelfder plaatse ons verhaald, miste grootendeels
die soort gecompliceerdheid.
Niettegenstaande zijn vele afwijkingen en zijn neiging tot bespiegeling, was hij
wat men gewoon is een man uit één stuk te noemen. In geen enkel opzicht geleek
hij op de hypermoderne, hun eigen ziel ontledende en aanbiddende artisten die - niet
er in kunnende berusten, om het onbewuste, het instinctmatige, datgene wat leeft in
ieder menschenhart, doch dat valt buiten onze zintuiglijke indrukken en onzen
gedachtenkring, op te wekken door middel van het zinnelijk waarneembare - trachten,
en uit den aard der zaak immer er in falen, om, met hun toch altijd stoffelijke
hulpmiddelen, het onstoffelijke, ‘het wezen der dingen’, niet slechts te benaderen,
maar weer te geven.
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Hoewel hij, de mode volgend van zijn tijd, waaraan ook de hoogststaande zich nooit
geheel schijnt te kunnen onttrekken, M é m o i r e s heeft nagelaten met vele
bijzonderheden omtrent zijn leven en vele op zelfonderzoek geveste algemeen
psychische beschouwingen, in zijn eigenlijke werken, zijn objectieve kunst, loopt
hij nimmer met zijn ziel te koop. Uit zijn voorstelling van menschen en dingen moge
voor den scherpzichtige of den zich verwant gevoelende de persoonlijke physionomie
van den schrijver doorschemeren, hij zelf heeft zijn ziel met haar nooden en
verlangens, haar lief en haar leed, met fijnvoelende bescheidenheid op den achtergrond
gehouden.
Ook aan een andere eind-achttiende-eeuwsche gewoonte, de in onze oogen
eenigszins comische zelfcritiek, heeft A l f i e r i geofferd. Verklaringen van eigen
werk, zooals ze tegenwoordig aan de orde van den dag zijn, waren toen niet noodig:
het uiterlijke der toenmalige kunstwerken was begrijpelijk voor een ieder, en het
innerlijke zal te allen tijde, met uitlegging en zonder uitlegging, slechts weerklank
vinden bij wie in conceptie zooal niet in uitbeeldingsvermogen aan den kunstenaar
verwant is. En de beoordeeling van eigen scheppingen, hetzij ze geschiedde op de
slinksche mystificeerende wijze waarin Vo l t a i r e behagen schepte, hetzij eerlijk
en onder eigen vlag zooals het fiere karakter van A l f i e r i voorschreef, heeft heden
ten dage nog slechts zeer weinig critische waarde. Wellicht zijn wij nooit geheel
billijke, maar in allen gevalle over eigen werk al hoogst onbillijke recensenten. Hoe
onpartijdig wij ook trachten te zijn, het ontbreekt ons aan een betrouwbaren maatstaf.
Hier prijzend, omdat de fantaizeerende geest zich het gevoelde doch niet uitgedrukte
er bij denkt, en daardoor een indruk krijgt van volheid waar een ander slechts schraalte
ontdekt, laken wij weder ginds, juist door de vergelijking van wat wij gaven bij wat
wij geven wilden. Zoo doet ook A l f i e r i 's meening omtrent de meeste zijner drama's
allerzonderlingst aan, en bevredigt ons tegenwoordig allerminst. De latere lezer die,
zonder vooringenomenheid vóór of tegen zijn revolutionnaire denkbeelden, en niet
onder den invloed van
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betere of slechtere vertolkingen, de blijvende waarde dezer sinds lang geschiedenis
geworden treurspelen tracht te bepalen, zal niet vele van 's dichters uitspraken nog
willen onderschrijven. Menigmaal zal hij van hem verschillen in waardeering van
hoofd- en bijzaken, van schakeering van licht en bruin; somwijlen zelfs een geheel
tegenovergestelden indruk ontvangen. Maar in één opzicht, in iets dat A l f i e r i na
aan 't harte lag, hebben latere geslachten hem ten volle gelijk gegeven: in het zich
voelen van een eigenaardige, een geheel op zichzelf staande persoonlijkheid in de
rijen der Italiaansche letterkundigen. Herhaaldelijk heeft hij het uitgesproken, hoe
hij wenscht en meent, dat zijn opvatting, zijn uitbeelding van karakters, zijn wijze
van uitdrukken - ze moge dan beter of slechter zijn dan van een ander - een van allen
verschillenden stempel dragen.
Inderdaad is deze kunstenaar een merkwaardige verschijning geweest. In het land
van zonneglans en zinnenbekoring vertegenwoordigt hij de gedachte in de kunst.
Niet zonder opzet werd in deze bladzijden steeds gesproken van schetsen en teekenen:
zeer weinig beeldrijk, gansch zonder kleurenpracht is zijn krachtige stijl. Een zeldzaam
voorbeeld is in de Italiaansche letteren zulk een volheid van denkbeelden in een zoo
beknopten vorm geperst. Een zeldzaam voorbeeld zulk een doorwerkte compositie,
zulk een artistieke zelfbeperking, zulk een zorgvuldig vermijden van allen wansmaak.
Een zeldzaam voorbeeld ook zulk een fijn gevoel voor het betamelijke.
Dezen lof, zooal geen anderen, den lof dien hij zelf heeft begeerd, schenkt het
nageslacht en de vreemdeling aan V i t t o r i o A l f i e r i .
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Verzen
Van C.A. Wienecke.
Geboorteliedje.
'k Ben in September blij geboren,
op 't lest, toen scheen de zon als goud
door de eikenblaren - 't heuv'lig woud
zag rood en geel van 't zonnegloren;
'k ben in September blij geboren
op eenen zondag; 't blinkend ooft
hing zwaar, en mijn geelharig hoofd
ving 't zonnestraaltje als 't rijpe koren;
'k ben in September blij geboren
vóór de' avond; bij dien rossen gloed
kreet spart'lend ik in overmoed......
zon, zomer, zondag ging verloren.
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Verheerlijking.
'k Hield duizend duizenden al witte paarden
in éénen greep, en dreef ze met den glans
en flonk'ring van mijn oog den hemel langs
waar alle starren in verwond'ring staarden,
wijl 'k in mijn wagen staande, de kadans
van ieders hoefslag voelde en de eigen waarde en
kracht van elk ros...... o mijn lichtende paarden,
uw manen glanzen als des melkwegs glans,
uw lijve' als 't zonnelicht aan de' avondtrans.
Ik jaag u aan: gelijk een star verschiet gij,
mijn diamanten wagen - dan vervliet gij,
langzaam, een dalrivier in maanlichtglans.
In hare went'ling luistert de oude aarde
naar 't hoefgetrappel mijner gouden paarden.
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Twijfel.
Zij nad'ren weer die rave' in krijgsgezang,
de scherpe vlerken slaande in wilde vlucht,
de een na den ander gaat voorbij, de lucht
een wijl verdonkerende, krijschend lang.
Ik zie elks bek, elks spotoog, elks gerucht
klapvleug'lig hoor ik, 'k merk elks lijfsbedwang,
zelf willoos zijnde...... o keer, ik blijf zoo bang
- geloove ik nog? - keer ravenduiv'lenvlucht!
Zij zwermen, zwermen, dan vervaalt de vlucht,
en trekt gelijk een lange vogelslang
geluidloos door de nevelige lucht,
verijlt, verdwijnt, als ware twijfel: klucht.
Maar in mijn ziel blijft bang' herinn'ring lang:
nauw zie ik 't Licht, nauw hoore ik de' eng'lenzang.
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Georg von Ompteda
Door Geertruida Carelsen.
Tien jaar geleden kreeg ik eens, ten huize van een bevriende berlijnsche familie, een
bundeltje novellen in handen, getiteld: Freilichtbilder, von Georg Egestorf.
De keus van den titel toonde dat hier moderne kunst en dus vermoedelijk een jonge
auteur aan het woord was. Kennismaking met den inhoud overtuigde mij dat ik met
een der besten van de nieuwe duitsche schrijvers te doen had.
‘E g e s t o r f is een pseudomien’, vertelde men. ‘Hij heet G e o r g v o n
O m p t e d a .’
Er waren er onder de aanwezigen, die met dien naam geen raad wisten: niet
begrepen of de nadruk op de eerste of de tweede lettergreep behoorde te vallen. Men
zei tenslotte dat ik het moest beslissen, omdat het een naam van nederlandschen,
zegge van frieschen oorsprong was.
‘Dan op de eerste lettergreep,’ zei ik natuurlijk.
‘Ja, zoo spreekt hij hem zelf ook uit,’ verklaarden verschillende familieleden, die
hem persoonlijk goed kenden.
En nu begon men mij te plagen, dat ik hem daarom niet voor een Nederlander
mocht aanzien. ‘Want hij is een echte Duitscher, een petekind van den laatsten koning
van Hannover, bij wien zijn vader hofmaarschalk was.’
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Ik liet mij nog allerlei omtrent hem vertellen. Zijn voorouders moeten reeds in den
inquisitietijd uit Friesland naar Hannover uitgeweken en daar in den adelstand
verheven zijn en voorname ambten bekleed hebben. Hij zelf, door den ondergang
van zijn eigenlijk vaderland, als kind feitelijk Pruis geworden, groeide nochtans op
in Oostenrijk, waarheen zijne ouders den blinden koning in de verbanning gevolgd
waren. Door allerlei omstandigheden kwam hij in het Kadettencorps te Dresden en
trad - 1883 - als huzaren-officier in saksischen dienst.
‘Hij was officier met hart en ziel,’ betuigde men. ‘Hij behoorde in allen deele tot
degenen die uitmuntten. Als dat ongeluk niet gebeurd was, zou hij stellig een brillante
carrière gemaakt hebben....’
Het ongeluk bestond dààrin dat hij, tijdens een verblijf aan de berlijnsche
‘Kriegsacademie,’ een noodlottigen val van een paard had gedaan, dientengevolge
doof was geworden en, op het punt van tot ritmeester te worden bevorderd, den dienst
had moeten verlaten.
De teleurstelling was pijnlijk. Maar toch in de gevolgen voor hem minder erg dan
zij voor menigeen zou geweest zijn, omdat hij sedert lang zich nog op iets anders
dan zijn eigenlijk vak had toegelegd. De pen, tot dusver een middel ter ontspanning,
werd hem thans eene troosteres in zijn leed.
‘Hij zal zich nu wel heelemaal aan de literatuur wijden,’ zoo besloot men. ‘En nu
hij geen actief officier meer is, kan hij ook zijn pseudoniem laten vallen en onder
zijn eigen naam schrijven.’
Door deze mededeelingen was ik op G e o r g v o n O m p t e d a opmerkzaam
geworden en dacht aan het gehoorde, zoo vaak ik dien naam aantrof op boeken of
in tijdschriften. En dat gebeurde nog al dikwijls. 's Mans dubbelganger E g e s t o r f
had voorgoed afgedaan en hij zelf wierp zich niet slechts met grooten ijver, maar
ook met open vizier, in de letterkunst-arena.
Hij heeft van den beginne af het gezond verstand gehad, bij voorkeur te schrijven
over stof, waarin hij goed
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thuis was. En omgekeerd kan men zeggen: de werken waarmee dit het meest het
geval was, zijn ook het best uitgevallen. Zijn kracht ligt minder in sterke fantasie,
dan wel in tactvolle verwerking van hetgeen de ondervinding hem aanbiedt.
Dit is de groote charme van zijn veelgelezen ‘ruiterbeeld’, getiteld: ‘Unser
Regiment’.
Vijf jaar lang heeft hij als luitenant der blauwe huzaren in het saksische stadje
Grossenhain in garnizoen gelegen. ‘Daar heb ik dienst gedaan’ - schreef hij onlangs
- ‘en alles mee doorleefd wat er voorkwam. Daar was ik lustig en jong en gelukkig
in den kring mijner kameraden’. Toen het lot hem noodzaakte de uniform af te leggen,
is het afscheid van dit kameraadschappelijk leven hem zeer zwaar gevallen.
En.... in zijn verdriet beurde hij zich op: door ze met veranderde namen allemaal
uit te teekenen: van den commandant en de commandeuse af, tot zijn oppasser en
diens aanhang, ja tot zijne paarden en honden toe.
In hoever hier waarheid en verdichting door mekaar gevlochten zijn, is natuurlijk
niet precies te zeggen. Maar wie twaalf jaar in Duitschland gewoond heeft, leerde
menigeen kennen, die sprekend aan O m p t e d a 's figuren, zoo uit deze schetsen als
uit zijn eigenlijke romans, herinnert. Tot de Grossenhainsche officieren behoorde
toen de door zijne ‘Ernste Gedanken’ in ruimen kring bekend geworden
luitenantkolonel M o r i t z v o n E g i d y , omtrent wien O m p t e d a onlangs dit
getuigenis gaf: ‘Ich habe weder seine religiösen, noch seine späteren socialen
Ansichten geteilt; aber für mich ist er der vornehmste Character, der edelste Mensch
gewesen, dem ich je begegnet bin. Wenn mir einmal eine dunkle Stunde käme, in
der mich böse Erfahrung schmerzte: der Gedanke dass es einen kindlich reinen,
wundervollen Mann gegeben hat wie diesen einstigen Kameraden, müsste mich
aufrichten und trösten’. (Zie over v.E: ‘Mannen van Beteekenis’, Haarlem, T j e e n k
W i l l i n k 1899. le Afl).
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Een fijn geteekende roman, allicht minder van ervaring dan van zuivere en liefdevolle
observatie, is: ‘Der Zeremonienmeister’.
Deze speelt in de Dresdensche wereld. Dresden geldt, in tegenstelling met het
meer cosmopolitische Berlijn, als een stad die, in verhouding tot haar grootte, tamelijk
kleinsteedsch van karakter is. In de toongevende kringen is het leven zeer stijf,
etiquette-matig ingedeeld en beweegt zich binnen tamelijk enge banen. Het eenige
wat zeker tegenwicht oplevert, zijn de vrije bewegingen van de vele vreemdelingen,
die er, voornamelijk om artistieke bedoelingen, uit alle windstreken bij gansche
zwermen komen neerstrijken en hun eigen zeden en gebruiken, gewoonten en
opvattingen, mitsgaders hun geld meebrengen. Een heele stadswijk draagt den naam
van ‘amerikanisches Viertel’.
In de ontmoeting van deze twee elementen der Dresdensche samenleving ligt het
piquante van deze karakterstudie: voornaam van behandeling als een portret van
van Dijck.
O m p t e d a 's hoofdwerk tot nog toe is een drietal romans, een klaverblad - een
triptychon zou men het kunnen noemen - door hem saamgevat onder den bijtitel:
‘Deutscher Adel um 1900.’
Afzonderlijk heeten zij: ‘Sylvester von Geyer’, ‘Eysen’ en ‘Caecilie von Sarryn’.
‘Sylvester von Geyer’ is de levensgeschiedenis van een zoon uit den alouden
‘Armee-adel’, niet te verwarren met den veel jongeren ‘Schwert-adel’. Door afkomst
en omstandigheden werd hij tot officier bestemd; en in die bestemming vervult hij
zijne plichten tot den einde. Betrekkelijk kort en nuchter als dit leven is - de jonge
luitenant sterft op zijn vier en twintigste jaar aan een heel prozaische ontsteking in
de ingewanden - zoo is nochtans het verhaal treffend en boeiend door de
karakteristieke teekening en door de warme menschelijkheid die er in tintelt.
De schrijver, door en door op de hoogte van de dingen, die hij hier zoo
rustig-artistiek behandelt, doet ons mee-
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leven in den kring, waarin S y l v e s t e r geboren wordt, zich als kind, als kadet, dan
als luitenant beweegt, - met de moeielijkheden, waarmee hij en zijn ouders en de
naaste bijpersonen te worstelen hebben.
Soms komt het in ons op, of zij niet wijzer zouden doen, wat minder te offeren
aan hunne standvooroordeelen, minder gebukt te gaan onder den druk van
twijfelachtige noodzakelijkheden. Dat zij zoo weinig geld tot hun beschikking hebben,
is op zich zelf niet de oorzaak van de deernis die wij voor hen voelen: voor honger
zijn zij wel gevrijwaard. Maar het erge is, dat zij, naar verhouding van hun middelen,
zooveel moeten doen om hun stand op te houden: altijd in het knellende geval
verkeeren van precies op de bovenste puntjes van hun inkomsten te moeten leven.
Het kost zooveel hersenkracht, altijddoor in gedachten te houden, hoe men zal
rondkomen! De volle harmonische ontwikkeling der individuen lijdt - dunkt ons in deze kringen zoo erbarmelijk onder de eischen van den stand, als stand!
Niet onmogelijk was het de bedoeling van den schrijver, ons tot deze opmerkingen
te dringen. Maar hij spreekt ze zelf niet uit.
‘Eysen’ is een omvangrijker werk, gewijd aan de geschiedenis der in het laatste deel
der negentiende eeuw levende graven en baronnen uit het fictief geslacht v o n
Eysen.
Een hoofdpersoon bestaat hier niet. A l l e E y s e n s hebben gelijk recht genoemd
te worden, al valt slechts aan enkelen de eer te beurt van meer op den voorgrond te
verschijnen, precies als in de werkelijkheid.
De meesten hunner zijn of worden alweer officiers; sommigen hebben gestudeerd;
één heeft zelfs een roemrijken naam gemaakt als professor; één heeft zich naar het
tooneel vergaloppeerd; eenigen mislukken heelemaal.
Eén tak van de familie woont buiten, op het riddergoed Poltze. De schildering van
hetgeen dààr gebeurt en niet gebeurt is een der interessantste gedeelten van het
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boek. Baron E r n s t v o n E y s e n , meestal, naar zijn woonplaats, ‘der Poltzer’
genoemd, representeert een veelvuldig voorkomend type van den oost-elbischen
landjonker en is als zoodanig, in de modern-duitsche literatuur, een waardig
tegenhanger van W. v o n P o l e n z 's ‘Grabenhäger’. Het groot deel schuld dat de
aristocratische ‘agrariers’ zelf hebben aan hunnen ‘agrariernood’, wordt hier
onomwonden aangeduid. De arme P o l t z e r gaat te gronde aan zijn eigen wanbeheer
en meer nog aan de liederlijkheid van zijn oudsten zoon. Zijn dochter doet een
verstandshuwelijk met een parvenu, die de bezitting opkoopt. Een der jongere zoons
ontdekt het geheim om, ondanks den bestaanden ‘nood’, bij den landbouw een eerlijk
stuk brood te verdienen, omdat hij, bij wijze van reactie, al datgene afgeschud heeft
wat den typischen landjonker kenmerkt.
O m p t e d a is te zeer met hart en ziel baron, om den adel niet lief te hebben, zelfs
in zekere eigenaardigheden die hij afkeurt. Daarom is er dikwijls zooveel treffende
humor in het spiegelbeeld dat hij, juist uit liefde, zijnen standgenooten hier ter
waarschuwing voorhoudt.
Het is een zwakke zijde van het boek, dat er - blijkbaar om telkens de disponibele
E y s e n s de revue te laten passeeren! - te veel begrafenissen en te veel familiedagen
in voorkomen. Zonder twijfel had de roman er bij gewonnen, als de schrijver zich
de moeite had gegeven, dit doel met vermijding dier veelvuldigheid te bereiken.
Doch de allerlaatste familiedag, als terugslag op den eersten, die tot introductie
diende, heeft zijn volle reden van bestaan. Te meer omdat daar, bij wijze van
slotaccoord, onder woorden wordt gebracht wat als de pointe van 't geheele werk
beschouwd mag worden. R u d o l f v o n E y s e n , de officier die, in den loop van
het verhaal, van majoor tot generaal is opgeklommen, houdt bij die gelegenheid een
toespraak, die hem ongezocht tot tolk maakt van O m p t e d a 's eigen gevoelens op
het stuk van ‘noblesse oblige’.
Na zekere treurige voorvallen uit de jongste familiekroniek ter sprake te hebben
gebracht, breidt hij naar
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aanleiding daarvan het oude woord, dat adel verplichtingen oplegt, aldus uit:
‘Wij zijn de edelsten der natie slechts zoolang als wij bovenaan staan overal, op
elk gebied van menschelijk kunnen.
Wij leven in een tijd, dat het aan alle kanten gist. Nog nooit heeft eene eeuw zulk
een omwenteling van beschouwingen, levensopvattingen, zeden, gebracht als de
onze. Wat vijftig jaar geleden geldig was, is het nu reeds niet meer. Een nieuwe
wereld is ontstaan.
Wij, oudere generatie van Duitschers, hebben de politieke zwakheid en oneenigheid
afgeschud en het Duitsche Rijk gesticht met bloed en ijzer. Wij moesten vechten;
wij hadden voor niets anders tijd. Maar nu is het Rijk gevestigd en er is vrede. En
gij, het jonger geslacht en het toekomstige, dient naar andere dingen te streven. Wat
voor ons paste, dat past niet meer voor u.
In onze kringen speelt de representatie, de aristocratische vormendienst een
voorname rol. Zij mogen niet de hoofdrol spelen. Verliest niet uw zenuwen, uw
bloed, uw merg, uw hersens in de verstrooiingen, die zoo vaak in vredestijd de vloek
van onzen stand geworden zijn. Verwarmt uw hart in gezond familieleven.... en
werkt.
Vóór alle dingen: werkt. Wie werkt stijgt omhoog; wie niet werkt, zinkt onredbaar
omlaag. Daarom zeg ik u: werkt:
Grijpt overal aan. Weest overal bij, waar wat te werken valt. Niet zooals tot nog
toe: uitsluitend op eigen grondbezit, òf in staatsdienst, òf in 't leger.
De eigen grond kan niet meer alle adellijken onderhouden. Laat één uit een gezin
het land bebouwen; maar eischt niet dat allen daarvan teren. Gaat de wijde wereld
in, nadat gij iets degelijks geleerd hebt. Woekert met uw eigen talenten en beschouwt
het ouderlijke huis op het familielandgoed als een band met uw geboortegrond, waar
gij u af en toe aan den aardgeur verkwikken kunt, maar beschouwt het niet als een
melkgevende koe.
De adel ga in staatsdienst als vroeger, maar minachte daarom niet andere beroepen.
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En de adel blijve trouw aan het leger. Wordt officiers; want het leger is, om er het
oude koningswoord op toe te passen: ‘un rocher de bronze.’ God beware ons het
leger, met zijn spartaansche opvoeding, die mannen schept met weinig behoeften,
mannen vol vaderlandsliefde, eenvoud, eerlijkheid, koningstrouw,
kameraadschappelijkheid, arbeidslust, kunde en duitsche kracht. God beware ons
het leger, zooals het is, - hoort gij: zooals het is. Want anders: finis Germaniae.
Maar niet allen moeten officiers worden. De adel mag geen officiersproletariaat
scheppen, tot schade van het vaderland, waarvan het leger eeuwen lang de rechterhand
geweest is. Dat zeg ik u, ik pruissisch generaal. Ik durf verklaren dat mijn beroep
mij heilig is, zoowel als zijn traditiën. Doch ik ben niet zoo bekrompen, het boven
alle andere vormen van eerlijken arbeid te stellen. Daarom wil ik ook mijn zoon niet
dwingen het zwaard in de vuist te nemen. Hij heeft zijn hart op de moderne machines
gezet: laat hem beproeven met den hamer zijn geluk te smeden. Het viel mij niet
licht, daartoe mijn vergunning te geven; maar: wij leven in een nieuwen tijd en die
stelt nieuwe eischen. Bij het afscheid van de eeuw die ten einde loopt, behooren wij
ons te zeggen: eert de overlevering, maar wordt niet haar knechten.
Als wij, E y s e n s , niets anders doen dan achteruit staren op onze
achthonderd-jarige geschiedenis, dan geven wij ons gevangen, terwijl wij toch
baronnen, vrije heeren wenschen te zijn. Het prestige van middeleeuwsche rechten
en toestanden verzinkt meer en meer in het niet. De nieuwe eeuw zal het ons leeren.
Willen wij nu met alle geweld op het oude standpunt blijven staan? De handen in
den schoot leggen en stilzwijgend de veranderingen afwachten? Langzaam-aan ons
laten aflossen door andere menschen? Werkeloos en pruttelend toekijken, te voornaam
om mee te doen? Beleven dat de tijd ons over 't hoofd groeit, tot wij op zekeren dag
verbaasd erkennen moeten, dat wij niets meer beteekenen, nergens meer toongevend
zijn? Niet ééns op het erfdeel der vaderen, in den landbouw, zijn wij de eersten meer;
telkens wordt er een landgoed aan nieuwe
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familiën verkocht. En weldra zullen wij uit de armee verdreven worden, omdat ons
het noodige geld voor de officiersuitrusting ontbreekt!
E y s e n s , zorgt dat gij mannen van ijzer blijft en niet op den oudroest-hoop gegooid
wordt!
Dat mag niet gebeuren. Neen, neen, neen!....
De geslachten die eene beschaving van vele eeuwen vertegenwoordigen, moeten
ook in de nieuwe eeuw op het appèl zijn.
Wenscht gij niet mee te helpen als de techniek nieuwe waarden schept? Als aan
de industrie nieuwe banen gewezen worden? Moogt gij ontbreken op de slagvelden
van het geestelijke, intellectueele, artistieke leven?
Zouden de zonen der geslachten, die Duitschland vrijgemaakt hebben, niet in de
werken des vredes lauweren kunnen behalen?
Wie uwer kunstenaarsgaven bezit, werke zich op tot het hoogste wat zijn kunst
vermag.
Wie uwer in de rechten studeert, bepale zich niet tot het najagen van ambten, maar
oefene zich in de verdediging van onschuld en toone dat zijn tong bevleugeld is en
zijn hersens gezond zijn en dat, gelijk de vaderen er op in sloegen met het zwaard,
de zonen dat kunnen met verstand, oordeel, geest en scherp onderscheidingsvermogen.
Neemt het gereedschap der natuurwetenschap ter hand; verovert u door uw kunde
een plaats onder de namen, die de heele wereld eert als lichten der duitsche
wetenschap.
Zet u op de kantoorkruk: niet om daar levenslang te blijven zitten boekhouden,
maar om eenmaal uwe schepen naar alle werelddeelen uit te zenden, tot eer en
voordeel van den duitschen naam.
Waar de raderen der machines snorren, en fabriekschoorsteenen rooken en hersens
noodig zijn om die te verbeteren en organiseerende karakters om aan het hoofd van
groote ondernemingen te staan, - daar toone zich de adel bereid tot den wedstrijd.
Als, rondom in de wereld, geld wordt verdiend door handel en nijverheid, - wat
verhindert den adel daarnaar

Onze Eeuw. Jaargang 3

601
ook mee te dingen? Ik wil het geld niet overschatten. Geld alleen doet het hem niet.
Maar geld kan goed gebruikt worden. Geld, - niet dat van den pronker en verkwister,
maar van den weldoener in den ruimsten zin des woords - geld in de handen van den
man die zich respecteert, is een middel tot vrijmaking. En geld verdient men door
werken. Arbeid hoeft zich niemand te schamen. Arbeid adelt.
Gaat met den tijd mee. Laat uw zonen weer een stap verder voorwaarts gaan.
Behoudt door kennis, kunde, werkkracht, den rang, dien gij geërfd hebt; blijft nu
beslissen over de lotgevallen van uw natie; helpt haar toenemen in eer, macht en
grootheid.
Alleen dan zult gij met U l r i c h v o n H u t t e n mogen juichen: ‘“Eeuw, het is
een lust in u te leven!”’
Alleen als gij in dien geest uw adellijke roeping opvat, zal ons familiewapen in
de twintigste eeuw zijn prestige behouden. Dan zal er een tijd komen, dat gij kunt
zeggen: Wij hebben een poos stilgestaan; wij waren op een dood punt gekomen;
maar wij hebben ons daaroverheen gewerkt, wij, Mannen van IJzer, dat niet verroest
is, maar nog even deugdelijk als toen het, nu haast duizend jaar geleden, gesmeed
werd!’
Ik heb dezen toast bijna geheel vertaald, omdat hij mij van groot belang dunkt, ter
karakteriseering van O m p t e d a 's geest.
‘Cäcilie von Sarryn’ schildert een vrouwetype uit dezelfde kringen.
Vrouwefiguren zijn er natuurlijk ook in de vorige romans talrijk genoeg verspreid
voorgekomen: lieve en nare, begaafde en meer alledaagsche.
't Ligt voor de hand, dat de genoemde stand-cultus op de vorming der
vrouwekarakters een nog sterker invloed oefent dan op die der mannen. En, plus
royalistes que les rois, overdrijven de vrouwen het gewicht van dien cultus doorgaans
nog meer.
De meesten onderwerpen zich aan de streng-conventio-

Onze Eeuw. Jaargang 3

602
neele eischen en geboden, haar van kind af ingeprent, als of het natuurwetten waren.
In eene familie als die van de G e y e r s schijnt de eenige reden van bestaan van
het heele vrouwelijke personeel te wezen: moeders en bruiden en echtgenooten en
weer moeders van officiers te zijn.
In het geslacht der E y s e n s is de speelruimte een beetje grooter, maar niet veel.
Als de middelen bekrompen zijn naarmate van den rang der mannen, dan drukken
de zorgen nog zwaarder op de vrouwen dan op hen. De ‘militaire dames’ voegen
zich daarnaar als naar iets wat van zelf spreekt. Zij weten dat er jaarlijks heel wat af
moet voor de ‘liefdemalen’ en dergelijke verplichtingen; en later, dat er lang vooruit
gespaard moet worden voor de noodzakelijke toelage van de luitenants in spe.
Zijn zij naar haar hart getrouwd, dan accepteeren zij dit alles met liefde en den
daaruit voortvloeienden lust. Ontbreekt de liefde, dan ontbreekt ook heel dikwijls de
lust; maar dan komt het ‘heilige moeten’; en menigeene oefent zich in de kunst van
kromliggen met ware heldhaftigheid. Pruttelen doen ze wel eens; of ze worden er
kleingeestig en slaperig en drenzerig onder, zooals des Poltzers wederhelft,
bijgenaamd ‘die Henne’, naar wier gekakel niemand meer luistert; doch per slot
schikken zij zich onder de omstandigheden, omdat het zoo hoort. Wie dat niet doen,
zijn uitzonderingen.
Trouwen zij niet, dan worden zij gewoonlijk stiftsdames. Zoo eene wordt ons
voorgesteld in de persoon van freule E l i s a b e t h v o n E y s e n . Als wij haar leeren
kennen, is het al een goede kwarteeuw geleden dat haar vader op haar
zeventien-jarigen rug een wandelstok kapot sloeg, toen zij het gewaagd had een blik
te werpen naar een niet-adellijken opzichter. Destijds zal zij daar wel erg verdriet
van gehad hebben. Maar zooals de zaken thans staan, is zij eigenlijk de genoegelijkste
van de heele familie. En als, in dit over het geheel ernstige boek, de toestand
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plotseling gëillumineerd wordt door een geestig woord, dan komt dat meestal uit
háár mond. Freule C ä c i l i e is volstrekt niet geestig, maar ook wel genoegelijk, althans ten
slotte, als haar leed overwonnen is. Zij was, van den beginne, de minst schitterende
uit een gezin. Het egoïsme der anderen maakt misbruik van hare goedhartigheid en
zoo wordt zij van lieverlede min of meer asschepoester. Drie zusters troonen aan
eigen haard als gevierde jonge vrouwen; C ä c i l i e moet dienst doen in al de jonge
huishoudens. Als het in haar opkomt, ook aan een huwelijk te denken, tracht men te
betoogen dat zij daarvoor, op haar zevenentwintigste jaar, al te oud is, ofschoon de
zusters, in zelfbewuste matronenwaardigheid, haar steeds min of meer als kind blijven
behandelen. En wanneer het eindelijk tot een beslissing moet komen tusschen haar
en een professor, wiens portretten zij in stilte aanbidt, dan zit zij reeds zóó
vastgenageld in haar tanteplichten, dat er geen ontsnappen meer aan is.
Zulke dingen zijn meer gebeurd, en niet alleen onder den duitschen adel van
omstreeks 1900. Maar de vormen, die ze speciaal dààr aannemen, en de redeneeringen,
waarmee ze daar plausibel gemaakt worden, en de eigenaardige verwikkelingen,
waartoe ze daar aanleiding geven, - krijgen wij hier, naar het leven geëtst, met een
rijkdom van handig uitgekozen details.
Tweemaal, in de laatste jaren, heeft O m p t e d a 's pen een noordduitschen jonker in
April naar de Riviera gezonden.
Beide malen bekomt die reis den held van het verhaal slecht; maar beide malen
danken wij daaraan een stukje letterkunst, waarover de schrijver tevreden mag zijn.
Het eerste heet ‘Montecarlo’. Het is gloeiender, fantazievoller geschreven, dan
wij 't van hem gewoon zijn. Allicht hangt dit voor een deel samen met het zuidelijk
klimaat, voor een ander met den hartstocht van het spel, die hier in al zijn
overweldigende macht geschilderd werd.
Het slachtoffer is een jonge landeigenaar van de allerbeste soort. Hij gaat volstrekt
niet naar het speelcentrum
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om te spelen, allerminst in de hoop van door spelen de gaten van een verwoest fortuin
te stoppen. Integendeel, hij is tot nog toe een zoo nauwgezet financier geweest, dat
hij nooit een buitenlandsch plezierreisje heeft willen ondernemen alvorens er het
geld kontant voor op zak te hebben.
Thans kan 't er eens op staan. Het seizoen bepaalt zijn reisroute. Hij heeft zooveel
gehoord van de schoonheid der zuid-fransche zeekust; zooveel Duitschers gaan er
heen in 't voorjaar; hij wil de mode volgen. Hij verheugt zich op Cannes, op Nizza.
Montecarlo.... ja dat 's waar ook: daar speelt men..,.
Hij neemt zich vóór, in 't geheel niet te spelen.
Maar, wèlbezien, vindt hij dàt toch te onnoozel. Een kleinigheid wil hij er aan
wagen. Dat zal hem niet schaden.
En ziet.... de schade bestaat dààrin, dat hij wint. Dat winnen, dat blijven winnen,
de zonderlinge emotie van zich zoovele, en telkens weer meer goudstukken
toegeworpen te zien, - die ervaring verwart hem, maakt hem duizelig en dronken.
En als dan de beurt aan het verliezen komt, en het verlies ver boven de winst gaat,
en de angst om het verlorene weer in te halen hem geen oogenblik rust laat en hij in
volhouden een plicht van standvastigheid begint te zien.... dan gaat hij reddeloos te
gronde, naar geest en naar lichaam.... En hij wordt een der vele slachtoffers der passie,
waarvan Montecarlo leeft, - wier martelingen en wier wanhoop tot de attracties van
Montecarlo behooren. Het andere boekje heet ‘Traum im Süden’. Er wordt daarin geen rouge-et-noir
gespeeld en geen zelfmoord gepleegd; en het tragische element blijft binnen de
grenzen van het humoristische.
Herr We r n e r v o n R i n g s t r a n d gaat met zijn twee honden, Weidmann en
Boncoeur, op de jacht, maar ontmoet vlak bij huis den landelijken postlooper, die
hem een brief met een fransch postzegel ter hand stelt. Een buitenlandsche brief is
een heele gebeurtenis in het eenzame leven van den bijna veertigjarigen jonggezel,
- en dan deze vooral!...
Een nichtje, in zijn ouderlijk huis opgevoed, de liefde zijner
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jongensjaren, van wie hij weleer stellig meende dat zij voor hem en voor niemand
anders bestemd was, is hem als achttienjarig meisje ontsnapt om gravin F o u r r a i s
te worden. Graaf F o u r r a i s nu was wel een graaf en een rijk man, maar hij was
veel ouder dan zijn vrouw en ziekelijk; en nu is hij gestorven. En de bewuste brief
is van het weduwe geworden nichtje, om dit feit aan haar neef te berichten, met
bijvoeging van een invitatie om haar te bezoeken in haar villa te Nizza.
Herr v o n R i n g s t r a n d neemt de invitatie aan, regelt zijne economische zaken
en trekt naar het Zuiden.
Maar och, hij is in- en uitwendig zoo groen als het gras zijner weiden! Zóó erg,
dat de jonge weduwe, die werkelijk met zekere eerlijkheid naar den vriend harer
jeugd heeft verlangd, zich nu over hem schaamt voor haar Nizza'sche vrienden. Het
conflict tusschen die twee gevoelens is heel lastig voor haar, heel pijnlijk voor haar
logé, maar heel amusant voor den lezer.
Amusanter is het nog, als er, na eenige preleminarien, besloten wordt dat zij, op
haar beurt, hem bezoeken zal, op zijn hannoversch landgoed Brösum, waar ook voor
haar zooveel herinneringen liggen. Door die herinneringen hoopt hij haar terug te
winnen.
Hij reist weg, om thuis alles tot een harer waardige ontvangst te prepareeren. Hij
ziet nu voor het eerst, hoe uitgewoond en versleten het meubilair is, waarin hij, na
zijn ouders dood, onveranderd is blijven zitten. Thans moet er een groote opknap
plaats hebben. De eetkamer en de salon moeten gemoderniseerd worden. Vooral wil
hij wat extra zorg besteden aan een kamertje, dat als meisje Marie's heiligdom was,
en dat zij nu weer betrekken zal. Van een en ander profiteert een behanger uit de
naaste stad, om hem een zoodje ouderwetsche prullen aan te smeren, die hij heel
mooi vindt en eigenhandig helpt aanspijkeren.
Maar och, het baat niet! De verwende, elegante Marie komt en vindt het
verschrikkelijk op Brösum. Misschien zou het beter gegaan zijn, als zij alleen gekomen
was. Maar fatsoenshalve heeft zij eene nog eleganter, nog verwender
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vriendin meegebracht, die bij al wat de goede man doet, fluistert: ‘qu' il est drôle!’
En dan treffen ze zulk heel ongunstig weer, alle dagen regen met stralen. En ze
hebben een kamenier bij zich, die met de bedienden van den huize heelemaal niet
kan opschieten en zich bij de dames beklaagt over het totaal gebrek aan onontbeerlijk
comfort.... Kortom, na eenige dagen van allerkostelijkst beschreven verveling en
spanning, gaan die twee zoo geheel tegenstrijdige menschen maar weer uit elkaar:
als goede vrienden, doch in 't vol bewustzijn dat ze, ondanks hun droom in 't zuiden,
in de werkelijkheid van 't noorden niet voor mekaar passen.
Wij lezers, zijn dat, na afloop der lektuur, volkomen met hen eens. Het spijt ons
van 't frivole weeuwtje, dat zij zoo weinig voelen kan voor het geluk, dat haar werd
aangeboden; wij wenschen mijnheer We r n e r een vrouw toe die hem en zijn Brösum
beter waard is. En bovenal bedanken wij den schrijver, die ons dit alles zoo
vermakelijk verteld heeft, als een sprookje uit de hedendaagsche wereld.
Waarlijk, wie Ompteda's muze van haar aardigsten, gezelligsten, beminnelijksten
kant wil leeren kennen, dient met dit bescheiden boekske1) te beginnen!
De jongste roman, ‘Aus grossen Höhen’, steekt in sommige opzichten sterk tegen
de vorigen af.
Dat, als ter afwisseling, de hoofdpersonen niet tot den duitschen adel, maar tot de
beschaafde burgerij behooren, mag als bijzaak beschouwd worden. Hoofdzaak is dat
het milieu, waarin de roman speelt, ditmaal zooveel gewicht in de schaal legt.
O m p t e d a was van jongsaf een liefhebber van al wat men onder het woord ‘sport’
samenvat. Als knaap oefende hij zich daarin, als officier muntte hij er in uit. Jaren
en omstandigheden hebben in zijn keus eenige wijziging gebracht, maar onder andere
vormen geniet hij opnieuw den zegen van krachtige lichaamsbewegingen. Officieel
te Dresden woonachtig, brengt hij echter een groot deel van het jaar

1) (Berlin, Fontane & Co. 1902). Alle v. Ompteda's werken verschenen bij deze firma.
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met vrouw en zoontjes door op een kleine bezitting in de tiroler bergen: 1250 meter
boven de Adriatische zee en met het uitzicht op de fantastische kammen der
dolomieten. Daar, op die groote hoogte, in de zuivere lucht, is hij fietser en
gemzenjager en bergklimmer geworden.
Op den bodem nu van dit sport, tusschen sneeuw en ijs, rotsgevaarten en gletschers,
afgronden en pieken, waar hij zelf zijne liefste zomer-uitspanning vindt, laat hij een
berlijnsch echtpaar rondklauteren, in gezelschap van een derden persoon, die in dit
geval blijkt een zeer fâcheux troisième te zijn. Het motief van dezen touristenroman
zweeft, naar meer dan één kant, eenigszins in de lucht; nochtans heeft het in zijne
details, gelijk alles wat O m p t e d a schrijft, veel psychologische fijnheid. In den loop van den zomer is nog een bundel novellen verschenen, waarvan de
titel: ‘Nerven’, genoeg zegt.
Men ziet dat het G e o r g v o n O m p t e d a voorshands niet aan materiaal ontbreekt.
En hij werpt zich daarop met al de macht en rijpheid van een krachtig, veertigjarig
man.
Behalve zijn gelukkig talent, staat hem eene rijke ervaring ten dienste.
Het achtereenvolgens wonen in verschillende duitsche landen en het opmerkzaam
reizen in den vreemde heeft zijn horizon heel wat ruimer gemaakt dan dien van den
gemiddelden Duitscher.
Wat hem in dit opzicht vooral van dienst is geweest, dat was de kennismaking met
fransch leven en fransche toestanden. Zelf schreef hij daarover eens:
‘Uit het schoone Tourraine heb ik mijne vrouw gehaald. Door haar en hare
nabestaanden leerde ik in Frankrijk stad en land kennen. Dat indringen in het karakter
eener van de onze verschillende cultuur - niet als tourist, maar intiem, als familielid
- heb ik als een groot voorrecht voor mijn ontwikkeling beschouwd. Het opende mijn
oogen voor zwakheden en fouten van ons volk en bracht mij,
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omgekeerd, tot eerlijke erkentenis van wat er bij ons gezond, sterk en goed is.’
Dat hij bijna het geheele werk van G u y d e M a u p a s s a n t in het Duitsch heeft
vertaald, is ontwijfelbaar ten goede gekomen aan zijn schrijftrant, zonder dat daardoor
iets van zijn zelfstandigheid verloren is gegaan.
In de literatuur van zijn land geldt hij als ‘een niet idealiseerende, maar trouwe
spiegel van speciaal duitsche eigenaardigheden.’
De zoo menigeen van de buitenwereld afsluitende doofheid verhindert hem
blijkbaar niet, op de hoogte van den tijd te blijven, en aan vroegere ondervindingen
telkens nieuwe studiën van de levende natuur toe te voegen.
En, wordt er vaak aan doofheid ten laste gelegd dat zij somber en pruttelig maakt,
- aan hèm is dit niet bewaarheid. Trots al de treurige toestanden die hij onderhanden
neemt, ademt zijn werk een reinen, weldadigen, naar de zonzijde overhellenden geest.
Hij kon zich de regels tot leuze kiezen:
‘De l'univers observant la machine,
J'y vois le mal et n'aime que le bien’,

of, om met zijn eigen landsman te spreken:
‘Und wenn ich in der Welt das Gute nirgens fände,
Ich glaubt' an 's Gute doch, weil ich's in mir empfände...’

Dus is er, naar menschenberekening, nog heel wat van hem te verwachten.
En, moge zijn nederlandsche afkomst tot het verre verleden behooren, zijn pen
verdient ten volle de sympathie, die zij meer en meer ook ten onzent begint te vinden.
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Om de noord!
Door J. Herman Riemersma.
Een lang vergeten hoofdstuk uit het roemrijk bedrijf van Oud-Holland ter zee! Als
zoodanig beschouwe men de mededeelingen welke in de volgende bladzijden de
herinnering pogen te verlevendigen aan eene onderneming, waardoor eens de roem
en het aanzien der Vereenigde Gewesten in zeer beteekenende mate verhoogd zijn
geworden. De walvischvangst om Groenland en Spitsbergen, in dagen van voorheen
een gewichtige factor voor den bloei en de welvaart der Republiek, is sinds reeksen
van jaren, althans wat Nederland betreft, een bedrijf, waarvan voor altijd werd
afgezien. Verandert dit echter iets aan het gewicht van het feit, dat het eertijds de
afgunst van bevriende zoowel als van vijandelijke mogendheden in niet geringe mate
aanwakkerde?
Evenals in den vreemde werd ook ten onzent dit belangrijk deel van de geschiedenis
des Nederlandschen volks aan nauwgezette studie onderworpen en als gevolg daarvan
verschenen voor en na geschriften, waarvan kennismaking met den inhoud allicht
tot nader onderzoek uitlokt. Mij zou ik het als eene niet geringe verdienste toerekenen,
wanneer door deze bijdrage bij vernieuwing de aandacht wordt gevestigd op een
bedrijf, weleer zoo roemrijk en winstgevend, dat de beteekenis er van dikwijls
onderschat is.
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De zee was immer Nêerlands glorie. Daaraan de herinnering levendig te houden, te
versterken, zal het niet steeds blijven een arbeid welke grootelijks zich zelf loont?
't Is aan geen twijfel onderhevig, dat door de pogingen om langs het ijzig noord het
zoele zuiden te bereiken, bij de Hollanders de begeerte wakker werd om hun geluk
in de arctische zeeën te beproeven. Immers, de ongemeene rijkdom aan walvisschen
en robben, waarop, blijkens de reisverhalen uit die dagen, die wateren mochten bogen,
lokten als van zelf daartoe uit. Zoo kon het geschieden, dat, vroeger dan andere
zeevarende volkeren, de Hollanders doordrongen tot breedten voorheen door geene
enkele natie bereikt. P e t r u s P l a n c i u s en G e r a r d M e r c a t o r hebben de
wetenschap in die dagen grootelijks aan zich verplicht, want vooral op hun aanraden
werd het waagstuk ondernomen om langs de Russische- en Aziatische kust een
veiliger weg naar China en Oost-Indië uit te vorschen. Bekend is het, dat M a u r i t s
en O l d e n b a r n e v e l t deze tochten zeer begunstigden; het was vooral ook op
sterken aandrang van den Advocaat, dat de Staten-Generaal in 1596 eene premie van
f 25.000 uitloofden aan hen, wien het zou gelukken door het noorden naar China te
zeilen.1) Men weet hoe de Nederlanders op deze tochten ontdekkers werden van
Spitsbergen (op 80o 11′) en het Beereneiland. Wat eerstgenoemd eiland betreft, dat
in de geschiedenis der walvischvaarders zulk eene voorname rol speelt, geruimen
tijd waren het de Hollandsche kaarten, die omtrent ligging, vorm en uitgebreidheid
de meest betrouwbare inlichtingen verstrekten. De straten, kapen en baaien droegen
tot voor korten tijd hoofdzakelijk namen, die een Nederlandsch oor bepaaldelijk
moeten streelen. Daar vond men de Zuidkaap, de Klokbaai, Va n K e u l e n 's
Riviertje, de Magdalenabaai, Smeerenburg, straat Hindeloopen en Wybe Jansz.
Water. J a n M a y e n ontdekte in 1611 het naar hem genoemde eiland, weldra het
oord, waarheen zich vele

1) W a g e n a a r , Vaderlandsche Historie, IX, 141.
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walvischvaarders begaven om rijk beladen huiswaarts te keeren.
Fabelachtig en in onze ooren ongelooflijk klinkend was de rijkdom der noordelijke
zeeën aan vinvisschen. Zoo vindt men vermeld, dat een Hollandsche walvischvaarder,
die in 1697 op hoop van zegen uitzeilde, tijdens dien tocht niet minder dan zeventien
visschen prijs maakte. Bij en om Spitsbergen telde deze commandeur een groot aantal
zwaar bevrachte schepen, even als het zijne gereed om den steven huiswaarts te
wenden. Daaronder waren vooreerst 121 Hollandsche schepen met 1252, voorts 54
Hamburgers met 514, 15 Bremers met 119 en eindelijk 2 Emders met 2 visschen.
‘Onder alle deeze schepen was er niet één dat niets gevangen had, vele waren vol,
hebbende het minste onder de Nederlanders drie visschen: deze gansche vloot
derhalven, uitmakende een-honderd-twee-en-negentig schepen, bracht 1888 visschen
thuis.’1) Ten jare 1711 kwam commandeur K l a a s P r a n g e r met 20 visschen uit
Groenland terug en drie jaren later was een andere Hollander, J a n A d r i a a n s z .
d e J o n g , even gelukkig.2) Uit de Naamlijst, enz., van Va n S a n t e , waarin eene
opgave voorkomt van het getal schepen, dat sinds 1669 telken jare naar Groenland
stevende, blijkt dat in 1683 het grootste getal walvischvaarders de Nederlandsche
havens verliet. In dit jaar voeren 242 schepen onder Hollandsche vlag naar het
noorden. Men ving 1349 visschen, die eene waarde van 43.454 vaten spek
vertegenwoordigden. De meeste walvisschen werden gevangen in 1701 en wel ten
getale van 2071, met 67.317 vaten traan. Uit deze cijfers kan eeniger mate afgeleid
worden, dat de visscherij, met het oog op de haringvangst de ‘kleine visscherij’
geheeten,

1) Z o r g d r a g e r , Groenlandsche Visscherij. 2e druk, Amsterdam, 1728. Eene duitsche
vertaling van dit bekende werk verscheen in 1723 te Leipzig.
2) G e r r i t v a n S a n t e , Alphabetische Naamlijst van alle de Groenandsche en Straat
Davische Commandeurs, die zedert het jaar 1700 op Groenland en zedert het jaar 1719 op
de Straat Davis voor Holland en andere Provinciën hebben gevaaren.
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geenszins onbeduidende winsten aan den lande opleverde. Integendeel, er werden
jaar op jaar groote voordeelen behaald, zoo beteekenend zelfs, dat zij - ik had reeds
gelegenheid hieraan te herinneren - in niet geringe mate de afgunst en den naijver
van andere zeevarende volkeren opwekten.1)
Het juiste tijdstip, waarop men hier te lande voor het eerst schip en manschap ter
walvischvangst uitrustte, wordt gewoonlijk op 1612 gesteld. In dat jaar verlieten
twee Hollandsche schepen de havens, met bestemming naar het noorden. Vóór hen
waren reeds Engelsche, Fransche, Russische en Spaansche zeevaarders naar deze
hooge breedten gestevend, allen met hetzelfde doel voor oogen, dat ook den Hollander
bewoog lijf en goed op deze gevaarvolle zeeën te wagen. Hij, de Hollander, werd
daar echter voor een ‘lorrendraaijer’ (indringer) aangezien en wel door de Engelschen,
die van 1604 af in deze streken jacht op den walvisch maakten2). Immers, J a c o b u s
I beweerde recht te hebben op de zee welke de kusten van Spitsbergen bespoelt en
wel in hoofdzaak daarom wijl dit eiland reeds in 1553 door den Engelschen zeevaarder
H u g h W i l l o u g h b y op zijne reis naar het noorden was ontdekt. De
onhoudbaarheid van deze bewering springt in het oog wanneer men in aanmerking
neemt, dat W i l l o u g h b y , volgens eigen bekentenis niet verder noordelijk is geweest
dan 72o, terwijl

1) Over de groote scholen walvisschen, die voorheen de poolzeeën bevolkten vind ik o.a. nog
het volgende vermeld: ‘in de noordelijke zeeën vertoont zich een zo groote menigte dezer
visschen, dat de zee aan de Noorweegsche kusten, van Stavanger tot Drontheim, dat is op
60 mijlen, dermate met duizenden van walvisschen, die de andere visschen naar het land
drijven, vervuld zij, dat deze geheele streek zich als eene groote stad opdoet, waarvan de
schoorsteenen rooken; want zo kan men zich de straalen, die ten blaasgaten der walvisschen
uitschieten, verbeelden’. En op eene andere plaats: ‘Hierom is het, dat zich deze visch niet
ligtelijk uit die streek (Spitsbergen en Groenland) begeeft, en zich daar in zo groote menigte
opdoet, dat men dikwerf in den omtrek van twee graaden, tusschen den 77 en 79 graad, 300
en 350 scheepen van allerlei zoort van volkeren gevonden heeft, die in eenen tijd van 2
maanden, 1800 tot 2000 visschen gevangen hebben’. (D a v i d C r a n s z . Historie van
Groenland II, 118 en 121.)
2) W i l l . B a f f i n , A voyage to Greenland, enz. p. 13.
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Spitsbergen tusschen 76o en 80o ligt1). De Staten kwamen hier tegen op en wel door
indiening van eene memorie, waarin het goed recht der Hollanders werd gehandhaafd.
Opsteller van dit om den inhoud zoo belangrijke stuk was P e t r u s P l a n c i u s 2).
De beide schepen werden genomen en van vangst en vischtuig beroofd. S a l m o n ,
een Engelsch schrijver, die de Hollanders zeer partijdig beoordeelt en er steeds op
uit is doen en laten van onze landslieden in een ongunstig daglicht te stellen, zegt
van dezen tocht het volgende: ‘Het volgende jaar rustte de Maatschappij (bedoeld
wordt eene handelsvereeniging van Engelsche en Russische reeders) zeven of acht
schepen uit onder opperbevel van B e n j a m i n J o z e f , als vlootvoogd, die den
13den van Mei van de rivier de Theems zeil ging, zijnde maar achttien dagen onder
weg. Hier vonden zij vijftien zeilen, waarvan er twee Hollanders waren, vier
Engelsche lorrendrayers en de overige Spanjaarden of Franschen. Alzoo de admiraal
een lastbrief van den koning had, die alle vreemdelingen en andere, die van de
Russische Maatschappij niet waren, verbood op deze kusten te visschen, joeg hij ze
weg, dwong hen ledig t'huis te komen en ontnam den Hollanderen

1) Dr. S. M u l l e r , Fz. Mare Clausum. p. 119. Men vergelijke over deze kwestie voorts wat
beneden omtrent W i l l o u g h b y 's verdiensten wordt medegedeeld.
2) Zie over deze Memorie: Beschryvinge van der Samojeden Landt in Tartarien Nieulycks onder
't ghebiedt der Moscoviten ghebracht. Wt de Russche tale overgheset, Anno 1609; de
Latijnsche uitgave bevat de memorie als appendix. - Een ex. is aanwezig in de K.B. te 's
Gravenhage. - Vergelijk ook Dr. S. M u l l e r F z . Mare Clausum, blz. 116-135 en Bijl. E.
en G. blz. 366-373. Bij J.K.J. d e J o n g e , De Opkomst van het Nederlandsch Gexag in
Oost-Indië, dl. I., blz. 24, vind ik de volgende opmerkelijke mededeeling: ‘Op het Rijksarchief
bevindt zich eene verklaring van J a n C o r n e l i s z . R i j p , voor Burgemeester en Schepenen
van Delft afgelegd in den jare 1613, omtrent de ontdekking van Spitsbergen. Het is echter
slechts een afschrift en dan nog wel in de Fransche taal overgezet, gevoegd bij andere papieren
betrekkelijk de twisten met de Engelschen over de walvischvangst en visscherij op de kusten
van Spitsbergen.’ Lezenswaardig is verder belangende dit geschilpunt (Hessel) G e r r i t s z .
v a n A s s u m , Histoire du pays nomme Spitsberghe; blz. 27-30 bevat de memorie van
Plancius.
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hunne twee schepen met hun gereedschap, ter waarde van 130.000 gulden.1) 't Begin
was derhalve verre van aanmoedigend, maar de Nederlanders van die dagen waren
gelukkig geene lieden, die haastiglijk opgaven en lieten varen wat gebiedend moed
en volharding eischte. Integendeel: ‘de ijver van onze Landgenooten werdt hierdoor
geenszins uitgebluscht, maar veeleer ontstoken; weshalven twee jaaren naderhand
wederom een schip te Hoorn werd uitgerust, 't welk met eene goede lading te huis
kwam.’2)
Deze bevredigende uitkomst, waarvan het gerucht de behaalde winsten bovendien
niet weinig overdreef, werkte er krachtig toe mede, dat verscheidene ondernemende
kooplieden de handen inéénsloegen om, zulks op het voorbeeld der jeugdige
O.-Indische Compagnie, octrooi te verkrijgen voor de vangst van walvisschen in de
poolzeeën van het noorden. Reeders uit Amsterdam, Schiedam, Hoorn, Enkhuizen
en Middelburg stelden ter bereiking van dat doel inschrijvingen open, welke echter
niet tot een afdoend resultaat schijnen geleid te hebben. Eenige Amsterdamsche
kooplieden wendden zich kort daarna, op eigen krachten steunend, tot de Algemeene
Staten met verzoek aan hen te willen toestaan en wel met uitsluiting van anderen ter
walvischvangst ‘om de Noord’ te mogen varen. Zij verkregen daarop consent in een
octrooi, waarbij hun werd toegestaan om met uitsluiting van alle andere ingezetenen
der Vereenigde Provinciën gedurende den tijd van drie jaren ‘alleen te mogen handelen
ende visschen op de kusten en de landen van Nova Sembla tot Fretum Dividis toe,
daaronder begreepen Spitsbergen, Beereneiland, Groenland, en andere Eilanden, die
onder de voorschreeve Landen zouden gevonden mogen worden.’3) Deze
Handelsvereeniging,

1) T h . S a l m o n , Hedendaagsche Historie, of tegenwoordige Staat van Alle Volken, VII, blz.
948.
2) D. d e J o n g h , H. K o b e l en M. S a l i e t h , Nieuwe beschrijving der Walvisvangst en
Haringvisschery, I, 2.
3) Het octrooi is in zijn geheel opgenomen door Z o r g d r a g e r , Groenlandsche Visscherij,
blz. 207, 208, D, d e J o n g h , H. K o b e l en M. S a l i e t h , Nieuwe beschrijving der
Walvisvangst en Haringvisschery, I, blz, 545 en W a g e n a a r , Vaderlandsche Historie I,
585.
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veelal Groenlandsche of Noordsche Compagnie geheeten, werd op in het oog loopende
wijze door de Staten begunstigd. In de eerste jaren voeren de walvischvaarders
geregeld onder bescherming van Hollandsche oorlogschepen, zulks tegen betaling
van eene bepaalde som, ‘lastgelt’1) geheeten2). Deze maatregel lokte als van zelf
represailles uit van Engelsche zijde en zoo kon het geschieden, dat de donder der
kanonnen den visschers menigmaal eene zeer onwelkome afleiding bezorgde en hen
op andere tijden tot eene overhaasten aftocht noopte.
De visscherij werd in de eerste jaren uitgeoefend met behulp van Biscayers, die
aanvankelijk als harpoeniers op de schepen der Compagnie dienden en daarop een
zoo groote mate van gezag uitoefenden, dat zelfs de Schippers zich naar hunne
bevelen behoorden te gedragen3). Van hen leerden de Hollanders den weg naar
Groenland en straat Davis kennen, verder gaven zij hun onderricht in de bereiding
van traan en sermaceti4). Zij werden echter alras door eigen harpoeniers vervangen,
waarna zij veelal in dienst van Hamburg en Bremen overgingen. De visscherij zelf
bleek al spoedig eene zeer beduidende onderneming, waarom dan ook weldra van
verschillende zijden verzoeken om octrooi voor de vrije vaart op Groenland en straat
Davis aan de beschikking van hunne Hoog Mogenden werd onderworpen. Tevergeefs
nochtans. De Amsterdamsche reeders zagen op hunne bede hun recht eerst vier en
daarna goedgunstiglijk nog twaalf jaren verlengd (1622). Bij de verlenging van het
octrooi in laatstgenoemd jaar vindt men gewag gemaakt van de Zeeuwsche
Compagnie. Deze maatschappij, het voetspoor volgende van hare oudere Hollandsche
zuster erlangde dezelfde voorrechten en zoo waren het deze beide groote corporaties,
welke tot 1634 de Statenvlag jaar uit jaar in

1) L u z a c , Hollands Rijkdom, IV, blz. 100, noemt het echter ‘veilgeld’, denkelijk omdat het
bestemd was den handel te beveiligen.
2) M u l l e r , Mare Clausum, blz. 125, Dr. P.J. B l o k , Geschiedenis des Nederlandschen Volks,
IV, blz. 19.
3) L u z a c , Hollands Rijkdom, I, blz. 346.
4) L u z a c , Hollands Rijkdom, I, blz. 346.
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op breedten vertoonden tot nog toe door geen enkel schip van vreemde natiën bereikt.
Niemand zal voorzeker den Brit beschuldigen van eene bijzondere voorliefde ten
aanzien van Nederland en zijne bewoners. De geschiedenis van het verleden laat
daarentegen zelfs een krachtig protest hooren. Lof van die zijde kan derhalve
beschouwd worden als geuit zonder eenige bijbedoeling. Welnu, D a i n e s
B a r r i n g t o n , daartoe in staat gesteld door onderscheidene getuigenissen van
Hollandsche kommandeurs, bekent volmondig, dat de Nederlanders verder dan eenig
volk, de Engelschen niet uitgezonderd, in de hoogst noordelijke streken waren
doorgedrongen. Zoo bericht de Groenlandsche kommandeur Wa l i g t aan zijne
reeders (de heeren N i c o l a a s en J a c o b v a n S t a p h o r s t ) bij ondergeteekend
schrijven van 3 Januari 1673, dat hij eene breedte van bijna 84o had bereikt1). De
oostkust van Groenland, de derde groote weg die naar de poolzee leidt, is slechts
door weinige expedities bezocht. In 1607 volgde H u d s o n , alvorens koers te zetten
naar Spitsbergen, deze kust tot 73o noorderbreedte; ‘in de zeventiende eeuw kwamen
Hollandsche walvischvaarders in die richting veel verder naar het noorden. De kaart
van Va n K e u l e n (1709) geeft, volgens hun opmetingen, de oostkust van Groenland
tot op 77o, dan is er eene gaping - en verder kan men haar weer volgen tot 78o20′.’2)
Dit echter slechts in het voorbijgaan. In 1634 kwamen ook de Friezen met het verzoek
aan de handelsondernemingen van de Noordsche Compagnie te mogen deelnemen
en daar dit op redelijke gronden bezwaarlijk van de hand kon worden gewezen ofschoon van de zijde der belanghebbenden veel en velerlei werd aangevoerd om
een lastigen mededinger zoo mogelijk te weren - stond men hun toe schepen in de
vaart te brengen en te bevrachten. In 1642 was dit gemeenschappelijk octrooi
krachteloos geworden en terecht oordeelden de Staten, dat verlenging in de gegeven
omstandigheden, nu onderscheidene gewesten en aanzienlijke

1) D a i n e s B a r r i n g t o n , The Probabilities of reaching the North Pole discussed. Londen,
1775, blz. 86.
2) C h a r l e s R a b o t in de Revue Scientifique, IV, 1890.
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steden om opname solliciteerden, onwenschelijk mocht heeten. Mitsdien werd in dat
jaar de Noordsche Maatschappij ontbonden. Van achteren bezien strekte, zooals
trouwens spoedig overtuigend bleek, deze ontbinding den lande niet weinig tot
voordeel. Het dooden der vrije concurrentie en als gevolg daarvan schromelijke
opdrijving der onderscheidene handelsproducten leverde wel den deelhebbers groot
gewin op, maar kon onmogelijk bevorderlijk zijn aan het algemeen vertier. ‘Meer
dan bij andere Compagnieën van die dagen zien wij in de Noordsche Compagnie,
ook na hare samensmelting in 1622 met een paar kleinere van denzelfden aard en
strekking, het prototype van de groote monopolistische “kartels” onzer dagen. Gelijk
bij deze was het doel door onderlinge samenwerking de concurrentie te vernietigen
en dan door regeling onderling van productie en prijzen de markt der aangevoerde
artikelen te beheerschen. Daarbij werd zorg gedragen voor het behoud van de
zelfstandigheid der contractanten zoowel in het beheer als in de techniek van den
handel, terwijl de verdeeling van de winst plaats had naarmate van de kapitaalkracht
der verschillende firma's.’1) Opheffing van het Groenlandsche monopolie beteekende
in den meest bepaalden zin vermeerdering van welvaart voor velen. Immers de vaart
naar Groenland en Spitsbergen breidde zich sterk uit; in het laatst der zeventiende
eeuw telde de vloot niet minder dan 260 schepen, bemand met 14000 matrozen,2)
varensgasten, die om hunne uitmuntende leerschool meer dan eens den lande in tijden
van ‘peryckelen’ gewichtige diensten bewezen.3) ‘Want het gaat vast,’ getuigt L u z a c ,

1) Dr. P.J. B l o k , Geschiedenis des Nederlandschen Volks, IV, 19.
2) Mr. O. v a n R e e s , Geschiedenis der Staathuishoudkunde in Nederland tot het einde der
achttiende eeuw, II, blz. 172.
3) Ao. 1659, 1 Mey - Groenlandsvaarders te laaten uytloopen, mits gevende twaalf hondert man
aan den Staat (Resolutiën der Staten van Holland en West-Vriesland).
Ao. 1665, 6-20 Mey - Geïnteresseerden in de Groenlandsche visscherij presenteeren 1200
man aan den Staat, mits de scheepen op Groenlandt vaarende, voor altoos soude sijn en
blijven, vrij en exempt van alle belastingen. Rapport daarop in de Resolutiën der Staten van
Holland en West-Vriesland, 315-346.
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‘dat de matroozen, welke tot de visscherij en noordschen handel gebruikt worden,
de sterkste, en 't best in den scheepsdienst ervaaren zijn.’1) Voortaan waren alle
Nederlanders, zoo zij zulks verkozen, gerechtigd ter walvischvangst uit te varen en
de uitkomsten bewezen dat van die algemeen opengestelde gelegenheid, zooals werd
opgemerkt, meer nog dan vroeger ruimschoots gebruik werd gemaakt. De
walvischvangst nam van jaar tot jaar hooger vlucht en zoo ontstond in het hooge
noorden eene levendigheid en een vertier, waarvan wij ons ten huidigen dage
nauwelijks eenig begrip kunnen vormen. ‘De overvloed van traan, welke men jaarlijks
aan den wal kookte, was in den beginne zo groot, dat men ledige schepen huurde,
en dezelve, wanneer de vloot welgelaaden te huis was gekomen, naar Smeerenburg
zond, om de overige traan af te haalen. Zelfs is 't gebeurd, dat W i l l e m Y s ,
Commandant in dienst van de Noordsche Maatschappy, in één jaar twee reizen naar
J a n M a y e n Eiland gedaan, en telkens omtrent duizend quardeelen traan, zynde
twee duizend in een jaargetyde, te huis gebragt heeft.’2)
't Ongekend geluk, dat den Hollanders op hunne reizen naar het noorden verzelde,
was eene grievende en voortdurende ergernis voor Britsche reeders en hunne
scheepskapiteins. Vandaar dat men reeds terstond bij den aanvang van het bedrijf
van handtastelijkheden tusschen de beide zeevarende volkeren hoort gewagen.
Billijkheidshalve mag ik niet verzwijgen, dat de Engelschen een onbetwistbaar recht
hadden verkregen om betrekkelijk deze aangelegenheid zooal niet domineerend, dan
toch min of meer als eischend op te treden. Immers lang voor W i l l e m B a r e n t s
de reis ondernam, waardoor hij zijn naam vereeuwigd heeft, begint de lange reeks
van onderzoekingstochten naar de

1) L u z a e , Hollands Rijkdom, I, blz. 234. Vergelijk ook C.A. A b b i n g , Geschiedenis der
Stad Hoorn, I, 56, waar verhaald wordt, dat in 1653 de vaart op Groenland werd verboden
om meer volk tegen Engeland te bekomen.
2) D. d e J o n g h , H. K o b e l en M. S a l i e t h , Nieuwe beschrijving, enz. I, 28.
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poolzee en wel met de uitzending van eenige Engelsche schepen onder bevel van Sir
H u g h W i l l o u g h b y , met de opdracht een weg naar Indië te zoeken (1553). In
de vaste overtuiging, dat Sir H u g h W i l l o u g h b y langs dien weg ongedeerd in
de Indische zeeën zou aankomen, hadden zij, die de expeditie op touw hadden gezet,
de schepen met lood bedekt om ze tegen de witte mieren te beschermen.
W i l l o u g h b y en zijn gansche equipage vonden een ellendigen dood op de noordkust
van het schiereiland Kola, waar zij overwinterden, maar luitenant C h a n c e l o r
bereikte den mond van de Dwina in de Witte Zee; vandaar ging hij over land naar
Moskou, waar czaar I w a n d e G r o o t e hem zeer vriendelijk ontving en een paar
jaar later keerde hij over zee naar Engeland terug. De welgeslaagde poging van
C h a n c e l o r deed de Engelschen besluiten het onderzoek naar den noordoostelijken
doortocht voort te zetten en in 1566 belastten zij S t e p h e n B u r r o u g h met de
leiding van eene nieuwe expeditie, die langs dien weg moest trachten China te
bereiken. B u r r o u g h kwam iets verder oostelijk dan C h a n c e l o r , hij bereikte
namelijk het eiland Waigatsch, maar werd door een storm belet in de Kara-zee door
te dringen. Toch lieten de Engelschen zich door dit alles niet ontmoedigen en zonden
in 1580 opnieuw schepen in dezelfde richting uit, ditmaal onder bevel van P e t en
J a c k m a n ; zij kwamen in de Kara-zee, bereikten naar men meent zelfs den mond
van de Kara en keerden toen terug. Zoo hadden de Engelschen bij hunne eerste poging
op ellendige zeilscheepjes in oostelijke richting de grens bereikt, die men eerst drie
eeuwen later zou overschrijden.
Eenige jaren later zien wij de Nederlanders het spoor volgen, hen, hoewel
onbestemd, door de Engelschen aangewezen. W i l l e m B a r e n t s heeft in die dagen
zijn naam onsterfelijk gemaakt door een drietal beroemde expedities, waarvan de
laatste, na de ontdekking van Spitsbergen en het Beereneiland, hem op Nova Zembla
den dood in de armen voerde. Ik herinner er terloops aan, dat B a r e n t s
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op dezen tocht tot op 79o 50′ doorzeilde, eene hoogte tot dusver door geen enkelen
zeevaarder bereikt.
Ook in de richting van Spitsbergen waren de Engelschen vroeger dan de
Nederlanders als pioniers opgetreden. H u d s o n bereikte in 1607, op een klein en
broos vaartuig van 80 ton, eene breedte van 80o 50′. Later zien wij Engelschen en
Hollanders als om strijd zich meester maken van het uitgestrekte terrein, waar hooge
winsten èn lichamelijk ongemak èn schipbreuk als bijkomende omstandigheden
leerden beschouwen. Hun danken wij de eerste beschrijving van de kust van
Spitsbergen en van den ganschen archipel. Volgens de mededeelingen, die zij ons
omtrent de toestand van het ijs hebben achtergelaten strekte zich te dier tijde evenzeer
als tegenwoordig eene dikke ijsmassa voorbij de 80o uit en was er tusschen haar en
Spitsbergen slechts een klein vaarwater, waarvan de breedte aan groote veranderingen
onderhevig was.
Dan zijn er ten leste nog de tochten van Davis (1585, 86 en 87) naar de straat die
zijn naam draagt. De hoogste breedte door hem bereikt is 73o; zijne schepen waren
notedoppen, een van 50 en een zelfs van 35 ton. In het begin der volgende eeuw werd
het werk van D a v i s voortgezet door B a f f i n (1616). Op een bijzonder gelukkige
wijze kwam B a f f i n door het ijs, dat Melville baai meestal afsluit en ontdekte hij
Smith-sound. Op 74o 15′ werd hij door het ijs tegengehouden1).
Deze historische toelichting acht ik noodzakelijk wijl zij voldoende den hevigen
strijd verklaart, welke in het hooge noorden tusschen de twee voornaamste zeevarende
mogendheden van dien tijd ontbrandde, een strijd die gewisselijk min scherp gevoerd
zou zijn geworden, wanneer niet de groote drijfveer stoffelijk eigenbelang ware
geweest. Want èn door de reizen van B a r e n t s naar Spitsbergen èn door de tocht
van H u d s o n langs de Groenlandsche kust was men bekend geworden met den
verbazenden rijkdom der Noordelijke IJszee aan walvisschen, vinvisschen en

1) W i l l . B a f f i n , A voyage to Greenland, enz. 13.

Onze Eeuw. Jaargang 3

621
robben. Zooals ik reeds te kennen gaf bedekten weldra schepen van onderscheidene
natiën dit gedeelte van den aardbodem, maar waren het vooral de Hollanders en de
Engelschen, die in dezen afhoek elkander om het vinnigst bekampten. De kusten van
Spitsbergen, thans zoo verlaten, waren destijds eene zoo gewenschte bezitting, dat
meer dan eens daarover strijd ontbrandde waarin het recht van den sterkste doorslag
gaf. Hoewel door Nederlanders ontdekt werd Spitsbergen reeds aanstonds geregeld
door Engelsche schepen bezocht en zoo kan men lichtelijk begrijpen, dat zij met
leede oogen aanzagen hoe hun meest gevreesde mededinger sinds 1602 baaien en
golven in bezit nam, welke zij tot dusver onbetwist als hun eigendom hadden
beschouwd. Hoewel het herhaaldelijk hand om hand ging kwam men nochtans ten
slotte tot overeenstemming en besloot men het eiland in der minne te deelen, daarbij
goedertieren, naar de gewoonte van machtige beheerschers, enkele kleine gedeelten
aan Spanjaarden, Hamburgers en Denen overlatende. 't Was vooral Noordelijk
Spitsbergen - het Amsterdammer eiland met het dorp Smeerenburg - dat in die dagen
eene welvaart genoot, waaraan latere tijden helaas! slechts onbestemd de herinnering
zouden bewaren. Smeerenburg! Is er typischer, voorbeeldiger naam voor eene
nederzetting denkbaar, waar bereiding van traan schering en inslag was? In die echt
Hollandsche kolonie, temidden van ijs en sneeuw en blootgesteld aan de tallooze
onaangenaamheden van een onherbergzaam klimaat, spiegelde zich het
maatschappelijk leven onzer voorvaderen, zij het dan ook al niet in al zijne
schakeeringen, volkomen af. D e J o n g h c.a. zeggen daarvan het volgende: ‘Deze
voordeelige vangst, welke onmeetbaare schatten aanbragt, gaf geene geringe
levendigheid op het Amsterdammer Eiland, en het dorp Smeerenburg; de aanzienelyke
vloot, welke met dubbeld volk bemand, jaarlyks derwaarts werdt gezonden, maakte
deeze streeken tot een volkryk Land; en gelyk de Legers door vele Zoetelaars gevolgd
worden, verzelden ook deeze de gelukkige Visschers naar de koude Gewesten van
Groenland; elk bracht zyne medegevoerde waaren van Wyn,
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Brandewyn, Tabak, en diergelyke noodwendigheden, in zyne eigene huizen of
pakhuizen, en zetten aldaar zyne winkels en herbergen op; andere bakten dagelyks
versch brood, en kondigden, wanneer het uit den oven kwam, zulks door het blaazen
op hunne hoorns der meenigte aan, zo dat Smeerenburg, omtrent denzelfden tyd met
Batavia gesticht, toen geene mindere van bloey en voorspoed maakte, dan de thans
zo beroemde Hoofdstad van Neêrlands-Indië’1).
't Ongekend geluk, dat meer dan een halve eeuw de ondernemingen der
walvischvaarders bekroonde, was eene sterke prikkel voor velen om uit eigen
middelen zoowel schip als bemanning uit te rusten en zoo groeide het aantal
vaartuigen dat onder Hollandsche vlag den steven naar het noorden wendde van jaar
tot jaar aan. De Groenlandsche visscherij bereikte omstreeks 1630 den grootsten
omvang. Volgens geloofwaardige berichten zijn van 1669-1780 meer dan 55.000
walvisschen aan de kust van Groenland gevangen. De visscherij in straat Davis was
vooral niet minder loonend, wat op te maken is uit het feit, dat weldra evenveel
schepen daarheen als naar Groenland vertrokken. De ‘Hooge Overheid’ liet zich aan
deze visscherij bijzonder gelegen liggen. Zij trachtte het bedrijf zooveel mogelijk
aan te moedigen en verleende den walvischvaarders steeds hare krachtdadige
bescherming. Zoo wij dit ook al niet uit andere omstandigheden wisten af te leiden,
dan zouden ons nog altijd de plakkaten ten dienste staan, die omtrent deze
aangelegenheid van meer dan gewone landsvaderlijke zorg afdoend getuigenis geven.
In de allereerste plaats is de Regeering er vooral op bedacht de winsten van het bedrijf
in de zakken der onderdanen te doen vloeien. Dies zal niemand aan de vangst mogen
deelnemen, die zijn schip in vreemde havens uitrust. Sterker nog. Met verlies van
goed en leven wordt ieder gestraft, die tonnen, sloepen en andere gereedschappen
op de visscherij betrekkelijk, uitvoert en aan vreemden verkoopt. Dezelfde straf treft
ieder, die hier te lande zijn schip uitrust met het voornemen om buitenlandsche

1) D. d e J o n g h , H. K o b e l en M. S a l i e t h , Nieuwe beschrijving, enz. I, 28.
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maatschappijen zijne diensten aan te bieden1). Evenmin is het geoorloofd visch, traan
en wat dies meer zij in den vreemde aan den man te brengen. Overtreding van dit
gebod wordt gestraft met verbeurdverklaring der goederen en eene boete van 1000
pond. En opdat aan deze bevelen zooveel mogelijk voldoening zal worden gegeven,
wordt van ieder vertrekkend schip eene borgstelling van f 6000 geëischt, welke
vervalt wanneer schip en lading huiswaarts zijn gekeerd. Geen commandeur,
harpoenier of sloeproeier en wie er meer ter vangst uitvaart, zal de stoutigheid mogen
begaan zich in dienst van vreemden te stellen, tenzij hij door omstandigheden
onafhankelijk van zijn wil daartoe genoodzaakt ware geworden2).
Tal van andere bepalingen regelen de verhouding tusschen kapiteins en
scheepsvolk, tusschen de commandeurs onderling, alsmede tusschen reeders en
bemanning van het schip. Uit alles spreekt overdreven landsvaderlijke zorg om eene
mild vloeiende bron van inkomsten zooveel mogelijk te exploiteeren tot vulling der
algemeene kas. De rijke baten uit Oost en West, waarop voor en na zich velen blind
hebben gestaard, waren oorzaak, dat de niet minder loonende tochten naar het noorden
nauwelijks de aandacht van den geschiedvorscher tot zich trokken. Gansch ten
onrechte evenwel. Ten bewijze daarvan laat ik hier eenige cijfers volgen, die nadere
toelichting van wat ik beweerde volkomen overbodig maken.

1) De Engelschen waren minder streng. Een hunner landslieden was als kapitein op een
Spaansche walvischvaarder naar Groenland onder zeil gegaan. Bij zijn terugkomst werd hij
gestraft met zestien maanden opsluiting.
2) Zie omtrent deze verordeningen Groot Placcaat-boek, 1653, 1663, 1669, 1670.
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UITGAVEN EN ONTVANGSTEN
DER

Groenlandsche Visscherij, van 1669-1778.
UITGAVEN:

ONTVANGSTEN:

1669-1678

f 15.010.000

1669-1678

f 19.295.000

1679-1688

f 26.350.000

1679-1688

f 27.258.000

1689-1698

f 13.206.000

1689-1698

f 24.134.360

1699-1708

f 21.658.000

1699-1708

f 26.385.120

1709-1718

f 16.577.000

1709-1718

f 22.706.160

1719-1728

f 17.414.000

1719-1728

f 18.002.880

1729-1738

f 10.014.000

1729-1738

f 13.44I.680

1739-1748

f 16.762.880

1739-1748

f 23.779.424

1749-1758

f 15.714.120

1749-1758

f 17.933.630

1759-1768

f 14.954.190

1759-1768

f 16.120.782

1769-1778

f 10.233.780

1769-1778

f 13.129.734

_____

_____

f 177.893.970

f 222.186.770

Aan zuivere winst werd in honderdtien jaren behaald
een bedrag van f 44.292.800.
UITGAVEN EN ONTVANGSTEN
DER

Visscherij op Straat Davis, van 1719-1778.
UITGAVEN:

ONTVANGSTEN:

1719-1728

f 8.792.280

1719-1728

f 10.143.919

1729-1738

f 11.417.910

1729-1738

f 15.767.947

1739-1748

f 4.573.240

1739-1748

f 7.520.708

1749-1758

f 3.921.500

1749-1758

f 4.088.890

1759-1768

f 3.537.720

1759-1768

f 5.753.197

1769-1778

f 5.273.960

1769-1778

f 8.368.712

_____

_____

f 37.516.610

f 51.643.075

Aan zuivere winst werd in zestig jaren ontvangen eene som van f 14.126.463.
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Het getal schepen, dat van 1719-1778 op de kust van Groenland voer, bedroeg
7284. Aan winst werd in dien tijd (volgens eene eenvoudige becijfering uit
bovenstaand lijstje) een bedrag verkregen van f 17,325,160, voor elk schip dus
ongeveer f 2377. In dien zelfden tijd werden 3161 schepen naar straat Davis uitgerust.
De voordeelige ontvangst over
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al die jaren bedroeg, zooals wij zagen, f 14,128,463, wat voor ieder schip ongeveer
op f 4469 uitkomt. De visscherij op straat Davis blijkt dus financieel het voordeeligst
te zijn geweest, waarbij echter niet uit het oog moet worden verloren, dat de schepen
een maand vroeger vertrokken, eene omstandigheid, welke grootere uitgaven
onvermijdelijk maakte. Als nu uit deze opgaven iets valt af te leiden, dan buiten kijf
deze gevolgtrekking, dat 's Lands geldmiddelen door belastingen, boeten, verplichte
stortingen en voorts door gedwongen koop en verkoop van al, wat voor de vangst
benoodigd was en later werd aangevoerd, in niet geringe mate profiteerden van een
bedrijf, dat op zulke gelukkige uitkomsten kon wijzen.
Aan den rijkdom der noordelijke zeeën, die men onuitputtelijk waande, moest
echter onverbiddelijk eenmaal een eind komen. Er braken tijden aan, welke op
kentering van het getij wezen. De dolle wedijver tusschen verschillende zeevarende
volkeren waar het betrof het afmaken van talrijke scholen vinvisschen, het wild naar
zich toe halen, zonder te letten op leeftijd en meerdere of mindere prijswaardigheid,
nam ten leste zulke buitensporige verhoudingen aan, dat op den duur eene ongunstige
wending in den keer van zaken wel niet kon uitblijven. Zij bleef ook niet uit. Een
bedenkelijk verschijnsel voor toekomstige visschers was alreede het feit, dat de
walvisch meer en meer in lengte afnam. Werden er voorheen niet zelden exemplaren
buit gemaakt, die op afmetingen van schier 200 voeten konden bogen, latere
geslachten bereikten zelden grooter lengte dan 50-80 voet.1) Daarbij bleef het echter
niet. De gejaagde, rusteloos vervolgde dieren gingen er van lieverlede toe over veiliger
schuilplaatsen op te zoeken. 't Eerst verdwenen de walvisschen uit den omtrek van
Spitsbergen en Jan Mayeneiland. Smeerenburg herinnerde nog slechts door zijne
talrijke ledige pakhuizen en kokerijen aan den bloeitijd van weleer. Het eens zoo
bevolkte dorp was volkomen uitgestorven en had schijn noch schaduw van

1) David Cransz, Historie van Groenland, II, 119.
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vroegere heerlijkheid behouden. Heel enkel was het een door den storm van het
rechte pad afgeweken vaartuig, dat in de eenzame bochten van het eiland voor eene
wijle een veilige schuilplaats zocht. Dan braken ruwe matrozen af, wat door storm
en ouderdom toch weldra bezweken zou zijn en staken vuren aan zoo groot, dat een
gansche rij van gebouwen in vlammen opging. Men dient het den Nederlanders tot
hunne eere na te geven, dat zij bij deze ongunstige vooruitzichten niet moedeloos
van een bedrijf afzagen, dat zich hun in betere tijden zoo uitermate genegen had
betoond. ‘Omtrent denzelfden tyd toen men de Visschery in 't ys moest ondernemen
en menigmaal met schraal geluk en groot verlies van Schepen, lieten de Engelschen
en Denen dezelfde varen,’ klaagt S a l m o n 1). Niet alzoo de Hollanders. Zij verstonden,
al was het dan ook door eigen toedoen, dat de bakens verzet behoorden te worden.
Dies schroomden zij niet hunne prooi te vervolgen op plaatsen waar de risico van
het bedrijf oneindig grooter was. Een tijdlang werd de visscherij aan de zoom van
het ijs voortgezet, maar toen ook daar de toestand van het groote zeedier niet langer
houdbaar bleek en het zich een schuilplaats onder het ijs koos, aarzelde men niet
schip en bemanning te wagen aan eene onzekere uitkomst, welke in veler oog nog
altijd groote voordeelen beloofde. En wederom is het den Brit een' doorn in het
vleesch, dat zijne landslieden den Hollander maar stillekens zijnen gang laten gaan.
De Engelschen bleven thuis, en gaven voortaan aan hun lastigsten mededinger vrij
spel. ‘Men moet ook bekennen, dat de Hollanders deze zeeën thans beter kennen,
dan wij Engelschen, alzo zy ze gedurig bevaren hebben. Zy kennen ook den aard der
walvisschen en hebben veel meer en beter Harponiers, dan wy, die genoodzaakt zyn
vreemdelingen te huren, die in onzen dienst willen overgaan.’2) Als S a l m o n een
blik in de toekomst had kunnen werpen, wellicht zou hij dan zich meer berustend in
de in zijn oog betreurenswaardige omstandigheden hebben geschikt. Want zijne

1) Th. S a l m o n , Hedendaagsche Historie, enz. VII, 946.
2) Th. S a l m o n , Hedendaagsche Historie, enz. VII, t.a.p.
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landslieden hebben revanche genomen. De Hollanders zijn in de kwade jaren, die
ras naderden, door de Engelschen volkomen schaakmat gezet. En zoo kon het
gebeuren, dat, door verdubbelde krachtsinspanning aan de eene en onverschilligheid
en lamlendigheid aan de andere zijde, op eenen heilloozen dag smadelijk een bedrijf
werd opgegeven, dat èn roem èn eer èn voordeel meer dan 100 jaren ruimschoots
had aangebracht!
Het verloop der ijsvisscherij, eer het dat einde nam, wensch ik kortelijk ter kennisse
van den lezer te brengen. Zooals ik reeds te verstaan gaf, week de walvisch ten laatste
ook van den ijsrand. Menigmaal gebeurde het, dat men verplicht was de lijnen,
waaraan de harpoen was bevestigd te kappen en zoo de visch gelegenheid te geven
zich aan het gevaar te onttrekken. Want maar al te vaak werd door het gekwetste dier
het ijs opgezocht, wat manschap en boot dood en vernietiging voorspelde. Dan werd
als laatste redmiddel de lijn prijsgegeven en mocht men van geluk spreken, wanneer
alles zonder averij afliep. Voor het scheepsvolk waren deze ontmoedigende
gebeurtenissen zeer nadeelig; hoe rijker lading hoe grooter winsten en hoe
aanzienlijker ieders uitkeering. Een walvisch van middelmatige lengte werd, wanneer
hij niet te mager was, op 2000 rijksdaalders geschat. Geen wonder, dat de bemanning,
aan den zoom van het ijs soms weken wachtende op visschen welke zich niet lieten
zien, den commandeur dringend aanspoorde van den gewonen gang van zaken af te
wijken en de jachtprooi tusschen ijsschots en ijsberg te vervolgen. En zoo zien wij
als tragisch slot den Hollander het bedrijf in het ijs voortzetten. Tallooze gevaren,
zwaar lichamelijk letsel, schipbreuk en ontijdigen dood waren niet bij machte, daarin
verandering te brengen. Wel deden dit de slechte uitkomsten, gepaard aan verlies
van schip en goed. Zeer vele reeders zagen van het bedrijf af. De schepen werden
verkocht, de pakhuizen gesloopt of tot andere doeleinden gebezigd en gereedschappen
en werktuigen van de hand gedaan. Vooral aan den Zaankant, waar veel langer dan
100 jaren de walvischvangst eene niet geringe welvaart
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onder alle standen der bevolking had bevorderd, beteekende staking eene grievende
teleurstelling voor velen en broodsgebrek voor anderen. Over den omvang van het
bedrijf, over de levendigheid en het vertier dat het daar aanbracht staan ons vertrouwde
inlichtingen ten dienste. In 1697 behoorden van de 117 schepen die naar Groenland
stevenden 78 aan de Zaan. In dat jaar gaven de noordwesten winden en het hooge
water vele schepen gelegenheid om, zonder ankeren of lossen, voor de werven aan
de Zaan te varen om daar winterlaag te houden. Het was toen dat P e t e r van Rusland
deze schepen bezocht, wat door J a c o b H o n i g in dezer voege wordt verhaald:
‘Om dezen tijd gebeurde er iets, dat nooit te voren zoo beleefd was. De
Groenlandsvaarders voor Zaansche rekening toch, die in het Vlie binnengevallen
waren, konden door den N.W. wind en het hooge water begunstigd, zonder ankeren
of lossen, voor de werven aan de Zaan, waar zij winterlaag hielden, aankomen.
Zoodra P e t e r dit vernomen had, begeerde hij die schepen te zien, en voldeed gaarne
aan het verzoek van C o r n e l i s M. K a l f (een aanzienlijk Zaansch reeder) om over
te komen. Zooveel mogelijk was deed men hem alles, wat tot de visscherij betrekking
had, kennen, en niets was hem aangenamer dan de sloep te zien uitzetten, en op den
roep van “Val! Val!” alles te zien gereed maken, alsof het den visch gelden zou. De
spoed en orde, die bij dit alles in acht genomen werden, verwierven bovenal zijnen
lof. Denzelfden dag moest hij ook alles zien, wat met deze belangrijke visscherij in
eenige betrekking stond, zooals het baardsnijden, de traankokerijen, de lijmhuizen,
enz’1). De meeste commandeurs die ter walvischvangst uitliepen waren afkomstig
van de Zaan. Afgescheiden van de risico aan de uitoefening van het bedrijf verbonden
- verlies van schip en goed door Franschen, Engelschen en Duinkerkers, door bezetting
in het ijs, enz, - was deze vaart naar het noorden van grooten invloed op de algemeene
welvaart der Zaanlanden, daar zij niet minder dan aan veertig ambachten

1) J a c o b H o n i g J r ., Geschiedenis der Zaanlanden, II, 131.
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voordeel schonk1). Van hoe groote beteekenis deze visscherij was op den dagelijkschen
gang van zaken blijkt overtuigend uit de klachten die geslaakt werden, wanneer eenig
ongeval te betreuren viel. In Juli 1677 hadden de Franschen een groot getal
Groenlandsvaarders genomen en drie schepen verbrand, waardoor de Zaan en Oosten West-Zaandam in het bijzonder groot verlies leed, ‘zoodat er eene algemeene
ontroering ontstond en kermen en klagen meer als ooit te voren geschied was, wegens
de zaken van Groenland’2).
Ook de stad Hoorn deelde in de welvaart, welke Zaandam en omstreken in die
dagen kenmerkte. In 1683 voeren uit Hoorn 29 schepen naar Groenland; in 1697
werden er zelfs vreugdevuren ontstoken, wegens het sluiten van den vrede met
Frankrijk3). In dat jaar waren de Groenlandsvaarders uit die stad zeer gelukkig. Het
schip ‘Schagen’, commandeur S c h a g e n had 24 walvisschen gevangen en ook de
andere waren genoegzaam vol spek4).
Nu het getij verloopen was zeilden vele commandeurs voor buitenlandsche reeders
uit; vooral deden dit de Zaanlanders, liever dan te huis eene onzekere toekomst af te
wachten. In de haven van Hamburg en Bremen werden als gevolg van een en ander5)
een beduidend grooter getal schepen uitgerust, dan in al de Hollandsche steden te
zamen. Straks oefenden partijtwisten en den aankleve van dien zulk eenen
noodlottigen invloed, dat ook de weinige reeders die tot nog toe, trots alle
belemmerende omstandigheden, geregeld hunne vaartuigen hadden uitgezonden,
den ongelijken kamp opgaven. Van 1779 af ging het bedrijf met reuzenschreden
achteruit. Er zeilden in dat jaar nog 45 schepen onder Hollandsche vlag, die 2133
vaten spek van 36 visschen naar huis voerden. De onkostenreke-

1)
2)
3)
4)
5)

H o n i g , Geschiedenis der Zaanlanden, I, 265.
H o n i g , Geschiedenis der Zaanlanden, II, 93.
C.A. A b b i n g , Geschiedenis der stad Hoorn, I, 185.
C.A. A b b i n g , Geschiedenis, enz., I, 184.
M. L i n d e m a n , Die arktische Fïscherei der deutschen Seestädte, 1620-1668, enz. § III.
Die weiteren Unternehmungen bis zum 19n Jahrhundert.
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ning bedroeg f 479,850 en het saldo f 320,535, zoodat in dat jaar verloren werd eene
som van f 159,315. Een eigenaardig en tevens zeer opmerkelijk verschijnsel is
voorzeker bij dezen min bemoedigenden gang van zaken het actief optreden van
buitenlandsche reeders. Was in Holland het bedrijf ten doode gedoemd, in den
vreemde tartte men het noodlot door jaar op jaar een grooter aantal schepen te laten
vertrekken. Hollandsche commandeurs en hunne maats waren steeds welkom en zoo
voer menig landsman onder vreemde vlag naar Groenland en Straat Davis, zich
gelukkig achtend, dat hij het bedrijf kon voortzetten, door vader en voorvader zoolang
met eere uitgeoefend. Van hunne lotgevallen in het ijs zijn twee merkwaardige
geschriften bewaard gebleven. Ik bedoel het Kort, doch echt verhaal van Commandeur
M a r t e n J a n s e n , weegens het verongelukken van zyn schip, genaamd Het Witte
Paard, en nog negen andere scheepen de welke alle verongelukt zyn, in Groenland,
door de bezetting van 't West Ys, ten jaare 1777 (Amsterdam 1778) en voorts het
Dagboek eener reize ter Walvisch- en Robbenvangst, gedaan in de jaren 1777 en
1778, door den Kommandeur H i d d e D i r k s K a t , met een kaart van Groenland.
(Haarlem, 1818). Uit eerst genoemd werkje dat thans vrij zeldzaam voorkomt, zal
ik het een en ander overnemen om het groote gevaar aan de uitoefening der
ijsvisscherij verbonden nader te laten uitkomen. Kommandeur J a n s e n verhaalt dan
o.m. als volgt: ‘Den 17 September (1777) hadden wij harden wind uit het O.N.O. en
zware kruijing van het ijs, waardoor het schip van Kommandeur K a s t r i k o m van
achteren een gat kreeg en heel lek werd. Wij moesten toen vijf pompen aan den gang
houden en zetten de victualie en 's volks goed op eene schots. In den avond verloor
Kommandeur G r o o t zijn schip, waarvan wij ter nauwernood de victualie borgen.
Den 8sten stopten wij het lek van ons schip, waardoor wij lens kregen en het met ééne
pomp gaande konden houden. Toen namen wij de victualie weder in en het volk
werd op de twee nog overig zijnde schepen verdeeld. Het schip van Kommandeur
B r o e r t j e s was nog digt. Den 9 September kregen wij een weinig ruimte,
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doch hadden zware deining en eene hooge zee, waardoor wij van elkander raakten.
Ook werd ons schip weder zeer lek en ontramponeerd. Het zag er toen voor onze
beide schepen, met het volk van vijf schepen bemand en nog eenig volk van het schip
van Kommandeur K l a a s K u i k e n , dat al vroeg gebleven was, met zich voerende,
zeer droevig uit. Wij waren toen op 65 gr. N.Breedte en dreven nogal hard Westwaarts
op, alle dagen het land in het gezigt hebbende. Nu begon ons den moed te ontvallen.
Wij konden daags slechts tweemaal een klein rantsoen schaffen, en dagelijks
vertoonden zich zeer groote ijsbergen, daar wij tusschen door dreven. Het schip
kraakte geweldig, en wij moesten, bij het zinken af, onophoudelijk pompen. Wij
bevalen ons Gode aan en baden het mogt Hem behagen ons uitkomst en redding te
geven. Den 30 September vermeerderden onze smarten, doordien Kommandeur
B r o e r t j e s ook zijn schip verloor. Hij kwam met zijn volk, zooals zij gingen en
stonden, den 1 October bij ons aan boord. Zij hadden van hunne victualie niets kunnen
bergen, doordien het ijs aan losse schotsen lag.’
‘Nu was ons schip er maar alleen, en waren wij, weinig victualie hebbende, belast
met al de manschap van alle de geblevene1) schepen. Dienzelfden achtermiddag kwam
nog bij ons aan boord Hans Christiaansz van Hamburg met 50 mannen, die hun
schip op den 30 September aan den zeekant verloren hadden. Wij waren toen op 64
gr. en dreven nog al hard om de Zuid-west bij het land langs. Met 286 zieken, welke
zich thans bij ons aan boord bevonden, hadden wij daags niets meer dan ieder tien
lepels eten tot rantsoen, waarom het volk, om den honger te stillen, het tandvleesch,
dat tusschen de walvischbaarden zit, opat en de scheepshonden slagtte. Wij dreven
toen in eene bogt tot op 5 mijlen van land. Twaalf mannen enterden naar den wal,
doch konden het vaste land niet krijgen, maar kwamen op een eiland, daar zij zwarte
bessen vonden. Dit was op 63 gr. Wij dreven nog al hard Zuidwaarts en ons schip

1) Acht in getal.
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kraakte gedurig door het kruijen van het ijs. Doch dit alles was slechts een begin van
onze rampen, dewijl de dag van den 11 October ons lot geheel scheen te beslissen.
Wij verloren toen ons laatste schip. Het werd geheel aan stukken gekruid en
verpletterd. Wij borgen ter nauwernood nog de victualie op eene schots ijs. Wij
moesten van de eene schots op de andere springen om ons leven te behouden. Alle
vervoegden wij ons op de schots daar de victualie opstond. Onze toestand was toen
naar. Er werd een vreeselijk gejammer en gekerm gehoord, en wij zonden onze
gebeden hemelwaarts om hulp. Wij sloegen op de schots twee tenten op, om ons
verblijf daarin te houden; doch wij waren in gedurige vreeze van onder de ijsbergen
door te gaan, maar zij draaiden ons allen nog gelukkig voorbij’.
‘Den 12 October dreven wij op de schots met een' harden gang om de Zuid tot 60
gr. 50 min. N. Breedte. Het ijs was somtijds digt en dan weer geheel open met eene
hooge deining. Wij zagen geene uitkomst van redding en dachten niet anders dan
van honger te zullen sterven, of door de schotsen weggespoeld te worden, dewijl wij
gedurig door ijsbergen heen dreven. Den 13den dito des morgens lag het ijs weder
digt gesloten. Wij hadden nog drie sloepen bij ons, maar konden er geen gebruik van
maken. Wij besloten het ijs te verlaten en naar land te zoeken. Ieder man had nu
dertien beschuiten brood, en hiermede gingen de Kommandeurs JELDERT JANS
GROOT, HANS CHRISTIAANSZ en ik (MARTEN JANZEN) met nog veertig mannen over
het ijs naar den wal. Wij kwamen toen op een eiland, waar wij den nacht blijven
moesten. Een gedeelte van het volk bleef op de schots bij de tenten, en eenige
kwamen, bezuiden ons, op de eilanden, daar het ijs bij langs liep. Ook raakten er
eenige onder de schotsen.’
‘Den 14 October enterden wij van het eiland, zoo wij meenden, naar den vasten
wal, maar bevonden het gebroken land te zijn, daar wij over heen konden zien. Wij
zagen ook tot onze verwondering volk van de inboorlingen aan land staan. Ik, die
eenige woorden van hunne
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taal kan spreken, terwijl ik op Straat Davids gevaren heb, smeekte hen om bijstand.
Zij kwamen ons met hunne schuiten te hulp en bragten ons aan land en in hunne
woningen’...
In het onmetelijk gebied der Poolzeeën van het noorden wordt nog steeds ijverig
jacht gemaakt op het groote zoogdier, dat door vorm, afmetingen en meer andere
kenmerken verwantschap met voorwereldlijke wezens verraadt1). Schotten, Denen
en Noren, trouw geholpen door Amerikanen, passen in onze dagen het
uitroeiingssysteem zoo nauwgezet toe, dat de walvisch weldra eene even groote
bijzonderheid zal zijn als de oeros, die nog slechts sporadisch hier en daar in Lithauen
wordt aangetroffen. Ed. R e t t e r e r , die geruimen tijd geleden in de Revue Scientifique
over den walvisch en de walvischvangst beteekenende bijzonderheden ter kennisse
van den lezer bracht, verhaalt van eene jacht op dit dier, waarvan hij ooggetuige was.
De omstandigheden waaronder deze jacht gehouden werd zijn zeer merkwaardig,
daar zij een juist denkbeeld geven van de verdelgingsmethode, welke thans meer en
meer gevolgd wordt. R e t t e r e r verhaalt dan: ‘De heer F o y n heeft drie
schroefstoombooten, 20 meter lang, die snel loopen en op het voorsteven een kanon
dragen, dat in alle richtingen draaien kan. Men schiet op de walvisschen op 30 meter
afstand; het projectiel bestaat uit een scherp ijzer, waarop een granaat en een harpoen
bevestigd zijn. Zoodra een walvisch onder schot komt, schiet men het kanon af: met
de ijzeren punt dringt ook de granaat en de harpoen in het lichaam van het dier, dat
tracht te vluchten, zoodra het zich gekwetst gevoelt, maar de vier ijzeren punten van
den harpoen brengen, als het dier vlucht, een hamertje in beweging dat op een dopje
met knalkwik neerslaat, zoodat de granaat ontploft. De walvisch wordt onmiddellijk
gedood; gewoonlijk zinkt hij, maar door de harpoenlijn kan men hem meestal weer
naar de oppervlakte krijgen.’

1) B ö l s c h e , van Bacil tot Aapmensch.
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Zijn de dagen van den walvisch geteld? Waarschijnlijk wel. Maar, sedert eenige jaren
bestaat in Noorwegen eene wet, die de vangst slechts toelaat van Juli - October. De
mogelijkheid is niet buitengesloten, dat door de kleinere winsten de vangst gestaakt
wordt. Dan zou zich de geschiedenis van den bever herhalen, die, bijna uitgeroeid,
zich thans rustig voortplant, nu de mensch het middel heeft uitgevonden om zijn huid
te vervangen. Daarover zal de toekomst uitspraak doen!
Hier kan ik gevoegelijk eindigen. Wel rest mij betrekkelijk dit onderwerp nog zeer
veel merkwaardigs, maar ik wensch de stof niet uit te putten, ook al wijl de grenzen
voor dit opstel gesteld niet behooren overschreden te worden. Het oud-vaderlandsche
bedrijf ‘de kleine visscherij’ is sinds lange reeksen van jaren opgehouden te zijn eene
loonende factor van de welvaart onzes volks. De herinnering aan wat zij eenmaal
vermocht blijft echter voortleven, zij het dan ook spaarzaam en onbevredigend. Want
slechts en kelen weten te verhalen van wat eens het gemeen goed van allen was.
Mogen deze regelen er toe bijdragen om de belangstelling in dit gewichtig onderdeel
onzer historie op te wekken, bij anderen te verlevendigen en te versterken, het
vaderland tot roem, de nagedachtenis van vele brave lieden tot niet geringe eere!
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Onze leestafel.
H.J. C o p p e n s , Algemeen overzicht der kerkgeschiedenis van
Noord-Nederland, van de vroegste tijden tot het jaar 1581. Tweede
vermeerderde uitgaaf. Utrecht, We d . J.R. v a n R o s s u m , 1902.
Deze roomsche kerkgeschiedenis, waarvan ons de tweede vermeerderde en, met hulp
van Dr. G. B r o m , benevens van de door de kritieken op de eerste uitgaaf aangegeven
fouten verbeterde druk wordt aangeboden, levert een welkome bijdrage tot de kennis
onzer oude kerkelijke toestanden. Wat de Middeleeuwen aangaat, steunt de schrijver
grootendeels op de berichten in de heiligenverhalen, die hij met toepassing van hier
en daar werkelijk ingrijpende kritiek grootendeels overneemt of parafraseert;
bovendien op de talrijke, ook protestantsche geschriften, die over dit tijdvak zijn
verschenen. Dat hij hier en daar met M o l l e.a. van gevoelen verschilt, kan geen
verwondering baren. In het algemeen is natuurlijk een zeker streven om het
middeleeuwsche leven van zijn gunstige zijde voor te stellen niet te miskennen. Waar
de schrijver aanvoert, ‘dat de middeleeuwen een tijdperk waren van innige vroomheid
en ware godsvrucht’ (blz. 316), gaat hij zonder twijfel in die richting al te ver; zoo
ook waar hij de ongunstige verschijnselen, die hij vermeldt ‘voornamelijk toeschrijft
aan het ingrijpen der wereldlijke macht in kerkelijke zaken’: eerder had hij hier met
meer nadruk moeten wijzen op de fouten der geestelijkheid zelve en op den aard der
middeleeuwsche maatschappij, die een verre van gunstig terrein bood voor de
krachtige ontwikkeling van christelijke beginselen. Intusschen valt hier voor een
niet-roomsche ook veel te leeren omtrent kerkelijke toestanden in dien tijd en de
beoordeeling daarvan in den onzen. Zoo waar de schrijver spreekt over de Hervorming
en over de opkomst van het Calvinisme ten onzent. Het is een verblijdend feit, dat
wij hier en daar duidelijk een streven opmerken naar waardeering van de gevoelens
van andersdenkenden. In de laatste twintig jaren is op dit gebied ook ten onzent een
zeer heugelijke vooruitgang merkbaar. Terwijl N u y e n s en A l b e r d i n g k
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T h y m nog met felheid tegen de protestantsche opvatting te velde trokken, wordt
hier het bestaan van ergerlijke misbruiken en treurig verval in de Roomsche Kerk
volmondig toegegeven (blz. 324 vlg.). Zelfs het optreden van Luther wordt
eenigermate vergoelijkend verklaard, het woest optreden der inquisiteurs, de scherpte
der plakkaten afgekeurd, evenals de staatkunde van Philips II en Granvelle, de
‘afschuwelijke wreedheid’ van Alva. Merkwaardig is vooral de beschouwing over
Willem van Oranje (blz. 446 vlg.), waarbij erkend wordt, dat zijn opstand hoewel
‘niet geheel verdedigbaar’ en ‘eene onrechtmatige daad,’ toch wel ‘verklaarbaar’ is
en dat daaruit ‘onze later wettig verkregen onafhankelijkheid is voortgekomen en
dat de nooit genoeg te waardeeren en zegenrijke vruchten, welke het huis van Oranje
voor ons vaderland heeft voortgebracht, met hem begonnen zijn.’ Al moet de Prins
nog al eens een veer laten, erkend wordt, dat zijne positie hem noodzaakte veel te
laten geschieden wat hij gaarne zou hebben verhinderd. Dat is een begin van een
m.i. juistere opvatting, die ook in roomsche kringen langzaam maar zeker baan breekt.
Zelfs de afzwering van Philips in 1581 wordt als een daad van vaderlandsliefde ook
van katholieke zijde verheerlijkt (blz. 559). Moge het werk door een en ander
medewerken tot het wegnemen van menig vooroordeel aan beide zijden.
P.J.B.
M.W. M a c l a i n e P o n t , Een Alkmaarsche burgemeestersdochter. 2 dl.
Utrecht, H o n i g , 1903.
Het verhaal van mej. P o n t verplaatst ons in den patriottentijd, een tegenwoordig
zeer geliefde stof voor historische romans. Patriot en Prinsgezind staan hier tegenover
elkander, over het geheel wel zooals zij in de werkelijke historie tegenover elkander
stonden. De schrijfster putte voor haar verhaal dan ook gegevens uit de Alkmaarsche
archieven en de Alkmaarsche traditiën, die in dit boek wel eens wat al te veel bekend
worden ondersteld, evenzeer als de overigens aantrekkelijke en met liefde geteekende
Alkmaarsche boschpartijen. De lieve patriotsche burgemeestersdochter, die natuurlijk
verliefd wordt op den prinsgezinden secretaris der vroedschap, wiens ambtelijke
positie intusschen scheef geteekend schijnt, scheever dan zij in werkelijkheid heeft
kunnen zijn, is een aardige figuur in het boek. De oude prinsgezinde moeder van den
secretaris is veel minder goed geslaagd, zij houdt haar fiere rol niet vol en begaat
een volkomen onnoodig schandelijk verraad aan haar land, ten behoeve van welke
schanddaad de werkelijke geschiedenis van het niet uitzenden der staatsche vloot
naar Brest in 1782 niet onbe-
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langrijk vervalscht moest worden. Het slot van den roman is blijkbaar wat haastig
gemaakt en bevredigt niet: het is alsof de schrijfster haast had om de twee gelieven
tot elkander te brengen, alvorens de gewezen secretaris, afgezet wegens trouw aan
zijn beginselen, naat ‘Oost-Inje’ kon ontsnappen. Die haast in de bewerking heeft
ook elders de schrijfster wel eens parten gespeeld b.v. in de teekening der rol van de
malle ‘nicht Mietje’, die op haar onbeschrijfelijken leeftijd toch nog niet voor ‘oude
juffrouw’ kan doorgaan: zoo snel ‘verzuurden’ de ongehuwde dames ook in dien tijd
nog niet.
P.J.B.
A. v a n d e r F l i e r , Toen de duisternis dreigde. Nijkerk, C a l l e n b a c h ,
1903.
De nieuwe roman van mej. Va n d e r F l i e r , die binnen enkele jaren een ganschen
boekenplank met hare werken zal hebben gevuld, handelt over den Norentijd en den
strijd tusschen Christendom en Heidendom omstreeks 1000. Die kamp wordt niet
onverdienstelijk in novellistischen zin en over het geheel niet onjuist geteekend. De
schrijfster is hier in haar element: blakende hartstocht, ruwe gevechten, moord, brand,
ruige Noren en ellendige Friesche dorpers, onderaardsche ‘burchtverliezen,’ woeden
der elementen in verband met de verschijning eener het einde der wereld voorspellende
komeet, worden beschreven in helle kleuren. Zij zitten er wat heel dik op, die kleuren,
en de vorm. waarin ons een en ander wordt geboden, is, zooals gewoonlijk, wat al
te ‘mooi’: de personen van dezen roman spreken altijd in verheven boekentaal, de
beschrijvingen van natuur en omgeving rieken naar de lamp: geen substantief zonder
‘schilderachtig’ adjectief. geen gewaad zonder ‘blauw sameet,’ zelfs ‘de azuren
luchtstreep werpt zijn glans in de groene duisternis,’ zoodat het ons nu en dan groen
en geel voor de oogen wordt. Groen en geel wordt het ons ook in de geleerde
aanteekeningen - geen roman van mej. Va n d e r F l i e r zonder deze - aan het slot:
de 11de eeuwsche A l p e r t u s en de 19de eeuwsche P e r t z , de ‘kronieken’ van
T h i e t m a r en van.... G i e s e b r e c h t , R a o u l G l a b e r (er staat ‘G a b l e r ’) en
onze goede H a b e t s (er staat ‘H a b e r t s ’), zelfs de lang als mystificatie herkende
‘oude kroniekschrijver’ C l a a s K o l y n - niet de ‘brave boerenzoon’ maar de
zoogenaamde Egmonder kroniekschrijver - vormen de ‘bronnen’ van dit verhaal,
dat intusschen in hoofdzaak aan B o l h u i s ' Noormannen ontleend schijnt. Gelukkig
lezen wij boeken als deze niet om er geschiedenis uit te leeren in bijzonderheden,
maar alleen om een beeld van den
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tijd te zien en de schrijfster heeft hier ten minste het voordeel, voor een historischen
roman een groot voordeel, ‘dat ons de schiedenissen ontbreeken om duydelijker te
spreeken.’
P.J.B.
A.J. S t i l t i n g . Geschiedenis van de spoorwegstakingen en de tot
standkoming der ‘spoorwegwetten’ in Nederland, 1903. Utrecht. J.L.
B e i j e r s . 1903.
De schrijver van deze ‘geschiedenis’ heeft een verzameling manifesten, proclamaties
enz. bezeten, die hij met verschillende courantenknipsels - naar zich gissen laat - en
een relaas der feiten heeft samengeregen tot wat als een historie der groote sociale
woelingen den Nederlandschen - en straks ook den Franschen en Engelschen! - lezers
wordt aangeboden. Hij verklaart boudweg (blz. 64) dat de ‘afdeelingsverslagen’
(lees: het voorloopig verslag) der Tweede Kamer over de drie bekende wetsontwerpen
in de..... ‘Staatscourant’ zijn verschenen. Waar hij het overbodig oordeelt uit de
Handelingen althans een zakelijk uittreksel te geven der mondelinge beraadslagingen
in het Parlement over die ontwerpen, vergast hij den lezer op fragmenten uit de
Kamer-overzichten van ‘De Telegraaf’, daar diens ‘verslagen’ (lees: overzichten)
‘den indruk teweegbrengen, dat zij kleurloos en zonder eenige politieke tendenz zijn,
en dus zeker de meest objectieve beschouwing zullen bevorderen.’ Wanneer hij uit
het voorloopig verslag der Tweede Kamer een en ander meedeelt, kan hij niet nalaten
de methode van buitenlandsche dagbladen bij het geven van sensationeele berichten
te volgen door enkele, liefst weinigzeggende woorden uit de zinnen te lichten en die
gespatieerd op afzonderlijke regels te doen drukken, zoodat ons oog dadelijk getroffen
wordt door merkwaardigheden als:
liepen de gevoelens uiteen.
groote overhaasting.
gelegenheidswet.
verdedigd.
Wanneer hij de stemmingen in de Tweede Kamer over de drie ontwerpen meedeelt,
begaat deze historicus het onvergeeflijk abuis te berichten dat tegen de
strafbaarstelling van staking met de sociaal- en vrijzinnig-democraten ook meestemde
‘de liberaal (werkman) d e K l e r k ’. Zijn karakteristiek van de houding, door leidende
dag- en weekbladen in deze troebele tijden aangenomen, geeft den indruk dat de
schrijver gansche kolommen uit een pers-overzicht geknipt en in zijn ‘geschiedenis’
ingeplakt heeft (kenschetsend is
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hier het gebruik van den tegenwoordigen tijd, gelijk dat in persoverzichten gebruikelijk
is; ‘De Asser Courant schrijft’; ‘de Nieuwe Arnhemsche Courant zegt’ enz.), waardoor
van een eigenlijke karakteristiek zoo goed als niets terecht komt. Trouwens van
eigenlijke geschiedenis komt in dit dikke deel ook niets terecht; het is onmogelijk te
lezen, dit verhaal, dat voor tientallen van bladzijden onderbroken wordt door resumé's
van voorloopige verslagen, memories van antwoord, pers-overzichten, waarna dan
de historicus kalm den draad weer opvat. Neen waarlijk, zoo schrijft men geen historie
dezer feiten!
H.S.
J. v a n d e n O u d e . Uit de Poppenkraam onzer Romantiek. Leiden. S.C.
v a n D o e s b u r g h . 1903.
Het verschaft een eigenaardig genoegen, wanneer men zelf eenige boeken gelezen
en daarover nagedacht, zich daarover een oordeel gevormd heeft, te lezen wat een
ander van die zelfde boeken zegt, vooral als die ander is J. v a n d e n O u d e , dus
iemand, die zijn zeer beslist oordeel niet onder stoelen of banken steekt en wat hij
als zijn opinie te kennen geeft in zoo aangenamen vorm weet te kleeden. Heel wat
boeken worden hier aangekondigd, heel wat schrijvers en schrijfsters ‘verslagen’;
de alphabetische lijst loopt van A n t i n k tot v a n Wa l d r i c h e m via B o r e l ,
B r o e d e l e t , C y r i e l B u y s s e , C o e n e n , C o u p e r u s enz. enz., altemet namen,
die in de Leestafel van Onze Eeuw ook al gestaan hebben. En juist daarom - wij
zeiden het vroeger reeds: geen recensie van recensies zij hier geleverd. Zelfs den
verzamelnaam, waaronder deze besprekingen verschenen zijn, zelfs die qualificatie
van ‘poppenkraam,’ laten wij onbesproken. Maar gaarne vestigen wij toch des lezers
aandacht op wat zijn aandacht zoo waardig is als deze nieuwe bundel.
H.S.
L o d e w i j k M u l d e r . Losse Schetsen uit mijn Reisdagboek.
's-Gravenhage. J.W.N. K o c h . 1903.
Met L o d e w i j k M u l d e r door Europa: naar de Bagni di Lucca, waar een meispel
vertoond wordt; dan naar de Noordkaap; veel zuidelijker nu weer, naar de Catacomben
der Kapucijnen bij Palermo; straks terug naar het jaar '70 in Dusseldorf, waar de
slachtoffers van den Fransch-Duitschen oorlog verpleegd worden; daarna een
historisch overzicht van overstroomingen van de Tiber in Rome; zuidelijker nog,
naar Algiers; weer naar Italië terug; Capri, Amalfi.... en nog zijn de titels der tien
schetsen niet afge-
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schreven. Belangwekkend altijd, boeiend soms, hier en daar vol humor, aangrijpend
waar het lijden der in oorlog gewonden wordt geteekend, bieden deze schetsen een
lectuur, die niemand zich zal beklagen. Met den heer M u l d e r te reizen, zijn
opmerkingen te hooren over de menschen met wie hij in aanraking komt, de steden,
die hij bezoekt, de curieuse dingen, die hij ziet, moet een genot zijn geweest; een
genot is het ook hem van dit alles hier te hooren verhalen.
H.S.
J e a n n e R e y n e k e v a n S t u w e . Een Verloving. L.J. Ve e n .
Amsterdam.
Deze bundel, een vijfentwintigtal schetsjes, verhaaltjes, episodetjes bevattend, zal
zeker niet veel tot de glorie der schrijfster bijbrengen. Het schijnt nu en dan alsof ze
in een verloren uurtje zoo maar eens even is gaan zitten om calamo volante iets op
te schrijven, een inval, een herinnering misschien, en dan zoo maar, gelijk het uit de
pen viel, de velletjes papier weer bij den grooten hoop heeft gelegd. Alweer eentje
voor den bundel! En dadelijk daarna viel haar weer een ideé in, dat, onrijp, nog
heelemaal niet door-gedacht, alweer verwerkt werd tot iets zonder begin, zonder
einde, waar een titel boven gezet werd (b.v. ‘Fondants’ of ‘Cotillon’ of ‘Apotheek’),...
Alweer eentje voor den bundel! En zoo groeide dit deel tot 236 bedrukte bladzijden,
maar het weegt heel licht.
H.S.
Nederlandsche Staatswetten door Mr. K. M e y e r W i e r s m a . - Tweede
vermeerderde druk. P. N o o r d h o f f . Groningen 1903.
Geen ‘bellettrie’ nu juist, deze verzameling van Staatswetten. Geen fraai proza ook!
Maar op het practische boek mag toch wel te dezer plaatse met een enkel woord de
aandacht worden gevestigd. Het goed gebonden deeltje van tiendehalf honderd
bladzijden, voor twee derden bewerkt door Mr. I.B. C o h e n en Mr. B l a u p o t t e n
C a t e , bevat behalve grondwet en organieke wetten tal van bijbehoorende Koninklijke
Besluiten. De vele aanteekeningen en verwijzingen, de verschillende gebezigde
lettersoorten en de onderstreeping der nieuw ingevoegde bepalingen zullen voor den
zoeker in het labyrinth onzer Staatswetten deze nieuwe uitgave ongetwijfeld tot een
zeer bruikbare leidraad maken.
H.S.
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Mr. S.J. V i s s e r . Over socialisme. Een drietal studies. 's Gravenhage.
M a r t i n u s N i j h o f f 1903.
Deze opstellen zijn pleidooien, niet bepaald vóór het socialisme maar tegen een aantal
vooroordeelen die ten aanzien van 't socialisme heerschen: pleidooien wier kracht
voor een deel daarin ligt dat de schrijver ook de argumenten zijner tegenpartij met
zorg weegt en dat hij geen gevolgtrekkingen maakt van wijder strekking dan waartoe
zijn redeneering hem recht geeft. Hij wil vooral aantoonen dat tegen de economische
theorie van het socialisme geen christelijk beginsel in verzet komt. Hij erkent ten
volle dat vele socialisten anti-christelijk gezind zijn, maar acht het socialisme volstrekt
niet noodwendig aan materialistische beschouwing geketend. Of inderdaad een
socialistische maatschappij komen zal, en of zij boven de kapitalistische zal staan
laat hij in het midden: een zijner meest voorkomende beschouwingen is, dat wij over
de evolutie der maatschappelijke verhoudingen in de toekomst niets met zekerheid
kunnen zeggen. Maar, het is toch duidelijk dat hij den stroom zich in socialistische
richting ziet bewegen; en nu wil hij den christenen, waartoe hij zichzelf met nadruk
rekent, toeroepen, dat geen christelijk beginsel zich tegen een dergelijke economische
ontwikkeling verzet.
Meer dan eens komt het mij voor dat de rustige en bezadigde schrijver onzuiver
redeneert, o.a. waar hij op p. 109 alle moeite doet om in de Encycliek Rerum Novarum
geen veroordeeling van 't socialisme te vinden. Maar vooral schiet hij te kort doordat
hij zijn onderwerp niet breed en diep genoeg heeft opgevat. Wat hij zegt is dikwijls
onweersprekelijk, maar de lezer gevoelt daarbij niet zelden dat de questie elders ligt.
Laat het waar wezen, dat het christelijk geloof aan de economische ontwikkeling
geen onveranderlijke banen voorschrijft of onbewegelijke grenzen stelt: inderdaad
heeft het christendom geen vaste leer aangaande staat of maatschappij. Laat het ook
waar zijn dat dit met het oog op de beoordeeling van 't socialisme wel herinnerd mag
worden. Daartegenover staat dat het socialisme niet slechts is een economische leer
maar ook een historische strooming en richting, wier verband met het materialisme
toch niet zoo los en toevallig is als de schrijver het wil doen voorkomen. De questie
is niet uitgemaakt door te betoogen dat het christendom zekere economische stellingen
niet uitsluit; er is heel wat dieper beschouwing van den mensch, de samenleving,
den staat voor noodig. Want de wijsheid, die motto en slotsom van dit boekske is,
dat ‘alles zich beweegt en voorbij
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gaat’, is toch waarlijk de echt platonische wijsheid niet, en ook nu nog wil de mensch
niet alleen weten dat alles verandert, maar ook wat blijft, en waartoe die verandering
leidt.
I.S.
A l p h . L a u d y . Zwervers; - dezelfde. Jan Rap & Co. Leiden. J.W. v a n
L e e u w e n 1903.
Deze beide bundels geven ‘losse kantteekeningen op feiten en beginselen’, ‘een
kritische bijdrage tot de kennis van onzen tijd’. Zij zijn van geloovig katholiek
standpunt geschreven en beschouwen de verschijnselen onzer dagen, menschen,
boeken, dingen ‘in 't licht van het gezond verstand, verhelderd door het licht der
godsdienstige waarheid’. Dit alles uit de inleiding. Maakt men met de beide deeltjes
nader kennis dan krijgt men een indruk van de belezenheid des schrijvers, die uit
onze nieuwste letteren heel wat staaltjes bijbrengt, vooral van miskenning der
katholieke kerk en van het leege, oppervlakkige, verkeerde in het moderne leven.
Natuurlijk heeft hij daarin niet zelden gelijk; maar het hapert hem toch geheel aan
medeleven, medegevoelen met hetgeen hij bestrijdt. Men bespeurt het dat hij zich
altijd op vijandelijk terrein gevoelt; hij schrijft niet weinig aan Jan Rap toe wat toch
wel wat hooger verdiende te worden geprijst. Zoo gaat hij strijdende en klagende
langs de reien onzer tijdgenooten, als de christen, de katholiek die op alle vragen het
antwoord, voor alle kwalen het geneesmiddel heeft.
Het recht tot zulk een oordeel zal men niet kunnen wraken. Of nu uit het bankroet
der nieuwere levensbeschouwingen munt te slaan is uitsluitend voor het katholicisme
is een tweede vraag. Wat ik bij den schrijver echter grootelijks mis, dat is het waarlijk
christelijk oordeel over de ‘teekenen der tijden’, dat ze, ja zeker ook durft
veroordeelen, maar tevens toont ze te begrijpen. Het oordeel is van den aanvang
gereed, massief. En dan - hoeveel grof zout in scherts en bestrijding! Wie over poëzie
en litteratuur schrijft doe het met wat meer smaak en talent. In het bundeltje J a n
R a p & C o . blijft het geestigste de aanhaling uit het vers van de G e n e s t e t .
I.S.
Die Geschwister von H u g o B e r t s c h . Mit einem Vorwort von A d o l f
W i l b r a n d t . 2e Aufl. J.G. C o t t a 's c h e B u c h h a n d l . Stuttgart u.
Berlin 1903.
Dit is nu waarlijk een goed boek: ik heb ook nog niemand ontmoet die het gelezen
had. ‘Est ist eine Seelengeschichte’ en
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de lezer die niet ‘stoffhungrig’ zich aan dezen disch zet, zal bewonderen en genieten
wat hem hier van ‘Beredsamkeit, Geist, Satire, Stimmung, Humor, Tiefsinn, Phantasie’
wordt geschonken. Zoo A d . W i l b r a n d t die het verhaal in de wereld zendt, waarin
zijn pen het een en ander heeft verbeterd, evenwel niet of hij kan verklaren dat het
in ‘in jeder Zeile’ het werk is van den New-Yorkschen fabriekarbeider, van duitsche
herkomst, die zich tot hem om raad en hulp had gewend.
Een meesterstuk is dit verhaal, dat zich langzaam in brieven voortbeweegt, nu wel
niet; maar er spreekt echt leven en waar gevoel uit. Die beide ‘Geschwister’ To m
P r a t t en zijn zuster J e n n i e zijn gezonde naturen, die kloek strijden om het hoofd
op te houden. Hun lot is zwaar, en vooral hij gevoelt wrok en bitterheid in zich
opkomen en twist met God; maar in den verminkten man ontwaken nieuw leven en
nieuwe kracht, de smart is hem ten zegen geworden, hij heeft ‘wie man Funken
schlägt aus kaltem Stein, mit Gottvertrauen aus der Verzweiflung sprühendes Feuer
gehämmert, das die Empfänglichkeit zur Flamme schürt und Wärme geben kann an
das kälteste, gefrorene Herz’. Hij schrijft een roman en zijn ‘Seestern’ maakt hem
tot een onafhankelijk man, redt zijn gezin en dat der arme, jammerlijk omgekomene
J e n n i e uit de ellende.
Nog eens: dit is een goed boek. Geen sentimentaliteit of idealiseerende
‘Schönfärberei’, maar geen ruw plat woord; een boek waarin de ‘proletarier’ in zijn
strijd, met rein, diep menschelijk gevoel voor vrouw en kind wordt geschilderd,
waarin hij ook verder vermag te reiken dan zijn maatschappelijke ellende. Hier zijn
wij in aanraking met menschen, niet met theorieën of questies. De verhouding van
To m tot zijn E v a , en de figuur van deze laatste zijn uitnemend geteekend. Het
boek is duitsch in toon en gevoel, vol van ‘Gemüth’; het is mij dan ook vreemd dat
W i l b r a n d t in de inleiding aan M. G o r k i herinnert. In de ‘Geschwister’ is wel
menige duistere, sombere bladzijde, maar toch veel meer licht dan ik ooit bij G o r k i
gevonden heb; in talent van schrijven haalt B e r t s c h echter niet hij den Rus.
I.S.
Gesammelte Aufsätze zur Philosophie und Lebensanschauung von
R u d o l f E u c k e n . Leipzig. Verlag der Dürr'schen Buchhandlung 1903.
Prof. E u c k e n te Jena was reeds hier te lande als schrijver bij verscheidenen bekend
en geliefd; zijn lezingen op uitnoodiging
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onzer studenten te Utrecht, Leiden en Amsterdam in 't voorjaar 1902 gehouden,
hebben bij velen een diepen indruk van zijn denkbeelden en van zijn persoon
nagelaten. Zoo twijfel ik niet of ook deze Gesammelte Aufsätze zullen dankbare
lezers vinden. Het zijn opstellen zonder uitzondering voor het groote, beschaafde
publiek geschreven, in tijdschriften als de deutsche Rundschau, de finnländische
Rundschau e.a., of zelfs in de Beilage zur allgemeinen Zeitung geplaatst. Er zijn
enkele redevoeringen, er zijn een aantal gelegenheidsstukken bij, verscheidene hebben
bijzonder, schoon niet uitsluitend, locaal belang, b.v. 't stuk over den curator der
hoogeschool te Jena, Moritz Seebeck, en dat over Fichte, mede met Jena zoo nauw
verbonden. Zijn er die meer voor den wijsgeer van beroep bestemd schijnen; in al
deze opstellen is het verband van personen en vraagstukken met de algemeene
geestelijke belangen van onzen tijd in het oog gevat.
Noch een opsomming der titels van dit kleine twintigtal stukken, noch een
philosophische kritiek op het standpunt van den schrijver is hier op zijn plaats. Laat
mij zeggen dat E u c k e n in zoover geen populair wijsgeer is als hij het materiaal en
de terminologie van zijn vak beheerscht en ook wel een helderen maar geen
gemakkelijken stijl schrijft. Toch wil hij zich tot het groote publiek richten, om als
wijsgeer den blik op de toestanden der eeuw en de vraagstukken van het geestelijk
leven te verhelderen. Hij is idealist en scherp gekant tegen de materialistische en
naturalistische stroomingen onzer dagen: toch stelt hij tegenover de nieuwe vragen
en behoeften geen star dogmatisme; hij behoort ook tot de geesten ‘die nicht
ausschliessen sondern zusammenfassen möchten’, en in een ‘Abrechnung über die
bisherige Gesammtleistung’, geen philosophisch particularisme maar een
‘Neidlosigkeit der Standpunkte’ bereiken (p. 103 over Fichte). ‘Ein klarer Blick in
das Innere des Geschehens, ein Erfasssen der Dinge in weiten Zusammenhängen,
ein kräftiges Eintreten für die Ideale seiner Ueberzeugung’: dit mag men ook in hem
prijzen (p. 136 over Steffensen).
E u c k e n , de schrijver der Grundbegriffe en der Lebensanschauungen, van welke
beide boeken weldra nieuwe, geheel omgewerkte drukken zullen verschijnen, verdient
te onzent nog meer gekend en gelezen te worden. Deze Gesammelte Aufsätze kunnen
daartoe de inleiding zijn. Het interesseert een rede te lezen over ‘die Bedeutung der
kleineren Nationen’, over G ö t h e en over de meeste onderwerpen die hier met
smaak, kennis en gevoel behandeld worden.
I.S.
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S e l m a L a g e r l ö f . Jeruzalem II (in het Heilige Land) naar het Zweedsch
door M a r g a r e t h a M e y b o o m . Amsterdam, H.J.W. B e c h t 1903.
Nog nooit misschien heb ik voor mijn gevoel zoo prettig ongelijk gehad als bij het
lezen van Jeruzalem II. Want bij het lezen van Jeruzalem I had ik de vrees gekoesterd
en die uitgesproken (Onze Eeuw 1903, bl. 141) dat het tweede deel wel niet zou
meevallen. Immers dat moest tegenvallen als die geestdriftige Dalecarliërs in het
internationale Jeruzalem waren aangekomen! En zou S e l m a 's talent, zoo innig
nationaal, en zoo onnavolgbaar puttend uit de schatten van het vrome,
diepmenschelijke boerenleven. niet wat gekunsteld worden als 't zich moest
overplaatsen op vreemden bodem en in een stad? En dan - we zouden gaan naar
Jeruzalem, maar I n g m a r I n g m a r s e n bleef in Dalecarlië, en ons hart hadden
we gegeven aan dien dapperen, armen I n g m a r . Wat zou Jeruzalem ons zijn zonder
hem? En dus begon ik in vreeze de lezing van het tweede deel.
Maar hoe is mijn vrees beschaamd! In één verbazing heb ik het gelezen en herlezen.
Weer weet de geniale vertelster ons te boeien met haar hooge fantasie; weer doet zij
met haar tooverstafje aan den diepomwoelden, vruchtbaren bodem harer
menschenkennis de schoonste bloemen van liefde, hartstocht en vrede ontspruiten;
weer is zij een kunstenares bij Gods genade, sober in haar rijkdom, zooals een
koningin, die wel haar juweelenkistjes vol heeft van oude en nieuwe pracht, maar
telkens voor het feest, zich slechts die ééne parure aanlegt, die past bij haar kleed maar bij dit alles heeft zij hier met een machtiger greep, dan in één harer vorige
werken, al die afzonderlijke schoonheden samengevat in één wonderlijk geheel, dat
de rijke verscheidenheid der onderdeelen des te beter doet uitkomen.
De gouden draad, die al de afzonderlijke parelen bijeenhoudt is deze: de realiteit
spot met onze idealen - en toch is er niets zoo reëel, als die idealen; of anders: we
zoeken het bovennatuurlijke, het goddelijke en vinden het nergens; maar wie het
zoekt op Gods weg, met alle krachten en met den inzet van het volle leven, die vindt
dat het natuurlijke is het goddelijke leven, en het gewone is het buitengewone.
Prachtig opent het boek met de schildering dier breuk die gaat ook door het
hoogstmenschelijke, als we Kerk en Moskee met elkaar hooren twisten en dat in
Zion, op het Heilige Graf! Mrs. G o r d o n die dit hoort in den heeten, slapeloozen
nacht gaat dan in

Onze Eeuw. Jaargang 3

646
deemoedigen trots terug naar hare kolonie, want dáár is het enkel hemelsche liefde
en eendracht; niemand noemt daar iets het zijne; allen hebben alle dingen gemeen;
geen kerk, geen geld, geen huwelijk verstoort daar de hemelsche eensgezindheid, en
aller werk is den naaste om niet liefhebben. Met korte, afdoende ironie wordt dan in
't voorbijgaan gewezen op ‘de statige zendingspaleizen en de groote hotels, op de
fraaie villa's der consuls en priesters, op de pelgrims die dwalen tusschen de kramen
vol heilige koopwaar, en op de oude Engelsche dames, die nergens anders kunnen
leven dan in Jeruzalem’ (bl. 72).
En toch hapert er iets in die kolonie. Dat ze door alle Christenen vervolgd en gehaat
en alleen door de Mohamedanen beschermd worden, is het niet, want ze verblijden
zich om Christus' wil smaadheid te mogen dragen; dat ze telkens lijden van het
ontzettende klimaat is het ook niet; dat ze vaak te arm zijn om brood te koopen, als
't geld uit Amerika wat lang uitblijft, evenmin - en toch goed gaat het niet. Ze zingen,
bidden, doen wèl aan iedereen - maar hebben ze blijdschap? Er hangt een drukkende
atmosfeer over de kolonie, zwoel van onnatuurlijke vroomheid. Jeruzalem doodt ze,
in plaats van ze levend te maken. G u n h i l d sterft aan een zonnesteek - een symbool
van den laster der menschen, die haar onmeedoogend met hun pijlen doodden (een
juweel van beschrijving); G e r t r u d wordt bijna krankzinnig van verlangen naar
Christus' wederkomst; de sterfte neemt onrustbarend toe; zijn ze nu daarvoor naar
Jeruzalem gekomen, met verlating van 't dierbare tehuis?
Als een zoele regen op een verdord land werkt dan de komst van I n g m a r . Hij
komt als een gebrokene, oud is hij geworden. Zijn vrouw heeft zich van hem laten
scheiden. en hem naar Jeruzalem gezonden om zich met G e r t r u d te verzoenen.
Zeldzaam is beschreven hoe, als hij in hun lokaal binnenkomt, dan de Dalecarliërs
opstaan, ophouden in 't amerikaansch en beginnen in 't zweedsch te zingen.
Weer vreesde ik en vroeg: ‘zal S e l m a ons dat waarmaken dat die boeren niet
meer in 't amerikaansch, maar in 't zweedsch hun levenslied gaan zingen’? En weer
ben ik prettig beschaamd. Heerlijker dan ooit is I n g m a r . Hij laat hen zien dat hij
ook geleden heeft, meer misschien dan zij. Maar zijn medelijden werkt genezend.
Hij leert hen weer werken, weer geld verdienen en laat gevoelen dat de natuurlijke
liefde niet ongoddellijk behoeft te zijn. Prachtig is dit proces geteekend bij zijn neef
B o , die
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G e r t r u d liefheeft, maar in zijn trouw aan zijn beginsel haar verloochent, wil zijn
een rein kind naast haar, het bijna is.... maar weer wanhopig wordt, als hij ervaart
‘dat zijn liefde in hem opstond en hem aangreep als een roofdier’, totdat I n g m a r
hem tot G e r t r u d weet te brengen. En dan mag I n g m a r eindelijk weer uit
Jeruzalem naar huis gaan, en, al is 't na veel strijd, zich verzoenen met zijn vrouw
en vernemen dat sterke I n g m a r op zijn sterfbed den hemel geheel open ziet.
Glorie, glorie voor S e l m a L a g e r l ö f ! Is een enkel tooneel van Jeruzalem II
nog wat te wild fantastisch - b.v. I n g m a r 's tocht naar Jaffa - dit neemt niet weg
dat 't als geheel een heerlijk kunstwerk is, hoog gedacht en prachtig uitgewerkt.
Telkens is de werkelijkheid zoo volkomen weergegeven, dat deze een symbool is
geworden van de eeuwige schoonheid, die de waarheid is. En dit is de hoogste taak
der kunst.
Slechts één smartelijke vraag blijft over: in onze Gouden Eeuw kwam Zweden tot
ons.... is 't nu voor goed omgekeerd?
G.F.H.
M a u r i c e M a e t e r l i n c k . Aglavaine en Sélysette. Vertaling naar den
achtsten druk van J. P z n . P r o o s t . - J o h a n P i e t e r s e . Rotterdam.
Wie weten wil hoeveel echts, hoeveel blijvends er is in zijne bewondering voor
M a e t e r l i n c k 's drama's die doet verstandig met ze eens in vertaling te lezen. De
wonderbare bekoring van M a e t e r l i n c k 's melodieus, zacht rhythmisch proza,
zeldzaam wèl passend bij de vage schemerachtige zielstoestanden zijner personen,
aan plaats noch tijd gebonden, is zóó uitnemend geschikt om ons bij het hooren of
lezen zijner spelen in een zekeren weemoedigen half-sluimer te wiegen, dat het voor
ons noodig kan zijn menschen als A g l a v a i n e en M é l é a n d r e eens in onze
eigene taal over ‘de schoonheid hunner ziel’ te hooren spreken, willen wij tot eene
eenigszins gezonde psychologische beoordeeling van hunne stemming en van hun
gedrag jegens personen als ‘cette pauvre petite Sélysette’ komen.
Intusschen mag een dichter als M a e t e r l i n c k aan den man, die den moed heeft
het wonderkleed dier schoone taal te vervangen, den eisch stellen, dat hij daarvoor
iets in de plaats geve, in de verte althans er op gelijkend. Taal en persoon zijn in
M a e t e r l i n c k s poetisch proza zoozeer één, dat men zijne menschen geheel
verandert, indien men ze eenvoudig ons dagelijksch Hollandsch laat spreken.
Dat de Heer P r o o s t de verplichting om aan zijne personen
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een zachte, door teederheid verfijnde, melodieuze taal op de lippen te leggen volstrekt
niet heeft gevoeld, wil ik niet beweren; wèl, dat hij aan die verplichting nauwelijks
heeft voldaan. Zijn Hollandsch is stijf en deftig, niet teer en zoetvloeiend. Maar erger
is het dat hij M a e t e r l i n c k telkens andere - en niet betere! - dingen laat zeggen
dan deze gezegd heeft, dat hij onder 't vlug voortvertalen het origineel slecht of niet
leest. Zoo ontstaan in zijne vertaling valsche beelden, onjuistheden - soms onzin. Ik
wil met mijne bewijzen tot staving dezer beschuldiging niet te veel plaatsruimte
innemen; maar een paar aanhalingen moet ik geven. Ieder kent M é l é a n d r e 's
dithyrambe op A g l a v a i n e 's schoonheid en op hare wondere haren. ‘Une beauté
qui laisse passer l'âme sans jamais l'interrompre.’ Wat moet M a e t e r l i n c k gevoelen
als hij die fijne schilderij van volstrekt onzinlijk vrouwenschoon in 't Hollandsch
aldus ziet weergegeven: ‘een schoonheid die steeds de ziel weerspiegelt zonder haar
ooit te verbreken!’ - Het zou vergeeflijk zijn, indien wij na de lezing van dezen zin
de vertaling weglegden, en zulks te meer daar wij ook al een paar bladzijden vroeger
hebben moeten aanzien, dat de woorden: ‘le bonheur ne se trouve que dans ce qu'il
y a de meilleur dans notre âme’ werden vertaald door ‘het geluk zal zich slechts
bevinden in de essence onzer zielen.’
Wien het lust, ondanks deze en talrijke dergelijke, bedenkelijke mishandelingen
van M a e t e r l i n c k 's kunst, nog verder te lezen, dien wacht nog veel grooter ergernis.
‘De haren van A g l a v a i n e - had M é l é a n d r e gezegd - zie, zij leven hun eigen
leven, zij lachen en schreien met de ziel van A g l a v a i n e .... ‘ils la trahiraient
constamment, si c'était trahir quelq'un que de révéler une beauté qu'il eût voulu
cacher; car elle n'a jamais autre chose à cacher.’ Onduidelijk is die gepassionneerde
lofspraak niet - althans niet voor S é l y s e t t e die er bitter op laat volgen: ‘Je sais
que je ne suis pas belle;’ - doch wel voor den Heer P r o o s t , die er deze
wonderspreukige zinsnede van maakt: ‘Zij verraden haar dadelijk, al was het iemand
een schoonheid verraden slechts, die zij verborgen had gehouden, want nooit heeft
zij iets anders te verbergen.’
Dergelijke verrassingen geniet de lezer van deze vertaling slag op slag. Zelfs de
karakteristieke toespraak van Méléandre tot Sélysette (‘voici près de quatre ans que
je te trouve à mes côtés etc’) die toch als 't ware den sleutel tot geheel het
psychologisch drama moet geven, heeft de vertaler de inspanning van nauwkeurige
lezing niet waardig geacht. ‘Zie - zegt M é l é a n d r e - werkelijk tot
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elkaar zijn wij in al dien tijd nauwlijks gekomen. Est-ce que, vraiment, notre âme a
peur à ce point là d'un peu de gravité ou d'un peu plus de vérité dans l'amour? Que
de fois ne nous sommes pas interdit de nous rapprocher d'une chose qui eût pu être
belle et qui nous eût unis bien plus étroitement qu'un baiser sur les lèvres.’ Ik aarzel
bijna om de woorden van den Hollandsche overzetter hieronder te schrijven: ‘Is het
omdat onze ziel reden heeft om beangst te zijn, juist voor een weinig ernst of voor
wat meer waarheid in liefde? Hoe menig maal hebben wij elkaar niet onderbroken,
om elkander iets te verwijten, dat schooner had kunnen zijn en dat ons dichter bij
elkaar gebracht heeft dan een kus’.
Een vertaler die à ce point-là de kunst verstaat, van traduttore traditore te worden.
zal het ons niet euvel kunnen duiden als wij na de eerste acte zijn boekje sluiten.
K.K.
l'Éducation et la Démocratie (Leçons professées à l'École des hautes Études
Sociales par m.m.E. L a v i s s e , A. C r o i s e t , C h . S e i g n o b o s , P.
M a l a p e r t , G. L a n s o n , I. H a d a m a r d ). Paris. F é l i x A l c a n .
Veel is er in dezen bundel, die eene serie conférences bevat gehouden aan de école
des hautes études sociales, dat de aandacht verdient ook van niet-democraten en van
niet-paedagogen - als die er in onzen paedagogischen tijd nog zijn - en die aandacht
wordt o.i. reeds van te voren aan het boekje verzekerd door de zorg aan den vorm
en aan de schikking van 't geheel besteed. E r n e s t L a v i s s e zegt ergens in de
geestige schets, welke den bundel opent (Souvenirs d'une éducation manquée - een
stukje autobiographie, kritiek op het vroegere en voor een groot deel ook het
tegenwoordige onderwijs aan de fransche lycées): ‘nous serons des éducateurs le
jour où chacun de nous, ayant devant l'esprit tout le développement successif de
l'élève, nous serons chacun pour ainsi dire le même maître, le maître perpétuel de
cet élève.’ - Welnu, naar die eenheid hebben de Parijsche hoogleeraren van wier
werkzaamheid aan de école des hautes études sociales dit boekje eene schets geeft,
met goed gevolg gestreefd: er is hier eenheid van idealen, eenheid van weg, naast
verscheidenheid van karakter, en naast groote afwisseling van den - altijd keurigen
- vorm. Al den medewerkers heeft scherp omlijnd deze gedachte voor den geest
gestaan, dat het einddoel van elke goede schoolopvoeding behoort te zijn de vorming
van burgers die willen en kunnen zijn zelfstandige, zelfbewuste dienaren van het
‘bien public’.
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Het is niet mijne bedoeling de verschillende schetsen van het boekje hier te bespreken,
minder nog te polemiseeren tegen de naar mijnen smaak al te intellectualistische
richting van het meerendeel, of tegen het ietwat geforceerd op den voorgrond dringen
van de ‘beginselen der democratie’, de ‘nederlaag van het autoriteitsgeloof’ enz. Ik
onderdruk ook den lust, na te gaan, wat er in waarheid zal overblijven van de
heerschappij van den Demos, indien de éducation morale er eens in slagen mag, naar
den wensch van L a v i s s e en C r o i s e t , op den grondslag van ‘décalogue et
évangile’ aan de burgers te geven ‘les moeurs de la liberté’, nl. de ‘énergie
individuelle’, de ‘coordination des énergies’, 't besef van de verplichting tot
‘dévouement’ en tot ‘respect de la loi’, den ‘amour fraternel’, de vaderlandsliefde.
Maar ik wensch de aandacht te vestigen op het bezadigde en goed geschreven pleidooi
voor de klassieke opleiding, door A. C r o i s e t , den begaafden schrijver der histoire
de la littérature grecque, hier gevoerd.
Ik doe dat te eer, omdat - zooals aan ieder lezer dezer études blijken kan - A l f r e d
C r o i s e t , ofschoon hoogleeraar in het Grieksch aan de Sorbonne, geenszins een
eenzijdig classicist is. Uit zijn beide andere stukken (‘les besoins de la démocratie
en matière d'éducation’ en ‘l'unité des principes’) spreekt èn eene groote
vertrouwdheid met de geheele moderne maatschappij èn eene zeer sterke bewondering
voor de ‘science’, de ‘méthode scientifique’ en de ‘évidence’. Wie naar hem luistert,
behoeft niet bang te zijn, dat hij zijne aandacht weg schenkt aan een man, die meent
dat ook nu nog (om de woorden van L a v i s s e te gebruiken) ‘l'étude esthétique et
morale ait pour fin de former l'honnête homme.’ Kweeken van geestesaristocraten
naar den ouden humanistischen trant ligt ver buiten C r o i s e t 's bedoeling.
C r o i s e t is zich bewust, dat hij in de vraag naar het wenschelijke van eene
klassieke voorbereiding voor het universitaire onderwijs te nauwernood nieuwe
gezichtspunten zal openen; maar hij beoogt, terzijde stellende de al te zwak gebleken
argumenten van voor- zoowel als tegenstanders, en erkennende, dat de klassieke
opleiding niet is ‘la forme unique et sacrosancte de la culture secondaire’ (‘b.v. niet
voor meisjes’, voegt hij er tot onze verbazing aan toe) duidelijk in het licht te stellen,
welke groote voordeelen zij aanbiedt, bovenal aan diegenen die door de richting
hunner latere studie zullen worden genoodzaakt het grootste deel van hun leven te
wijden aan intellectueelen, z.g. exact-wetenschappelijken arbeid.
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Welsprekend, eerlijk en helder toont hij ons de goede gronden waarop deze
overtuiging berust, wijst als met den vinger aan, hoezeer de Grieksch-romeinsche
oudheid ‘notre fond intellectuel et moral’ is gebleven, en hoe noodzakelijk het is
voor ieder, die den gang van onze tegenwoordige ontwikkeling waarlijk wil begrijpen,
‘de prendre le fleuve à sa source.’
De telkens, zelfs van eene zijde van welke men dat niet zou verwachten, herhaalde
bewering, dat dit resultaat ook wel door ‘goede vertalingen’ (alsof die voor 't grijpen
lagen!) zou te bereiken zijn, bestrijdt hij met zoo frissche zeggenskracht alsof ze
fonkelnieuw ware. Uitnemende opmerkingen vlecht hij door die bestrijding heen
aangaande de groote beteekenis van de lectuur en vertaling van de oude schrijvers,
aangaande de geestesgymnastiek voor den leerlingen gelegen in die ‘lutte avec une
pensée plus forte que la sienne’ en tevens aangaande de ontwikkeling van
schoonheidszin en taalgevoel, wanneer straks onder 't vertalen bij den knaap 't besef
wordt opgewekt ‘que dans la langue des grands écrivains il y a nécessairement quelque
chose d'intraduisible et que le génie d'un peuple s'exprime dans le caractère même
de sa langue avec une finesse que s'évapore à travers les à peu près de la meilleure
traduction.’
Maar wanneer dan nu - zoo vraagt C r o i s e t - de meerderheid der tot oordeel
bevoegden erkent, dat de taalkundige ontwikkelingskracht der klassieke talen zoo
groot is; dat de antieke ‘littératures sont des littératures jeunes’, veel meer onder het
bereik van den knapenleeftijd liggend dan onze moderne letterkunde, welke het
voortbrengsel is van eene ‘civilisation complexe et très-savante’; wanneer verder
elkeen moet inzien, dat voor neutrale opvoeding in den besten zin des woords de
inleiding in die oude wereld bij uitnemendheid geschikt is, daar ze op zoo eenvoudige
wijze den onafwijsbaren eisch predikt van den ‘amour du bien public’, van den
‘dévouement à la cité, le respect de soimême, la soumission aux lois, le sentiment
supérieur de la justice non écrite’ - wanneer aan de klassieke opvoeding geen dezer
verdiensten wordt betwist, van waar dan die felle bestrijding?
De fout ligt volgens C r o i s e t - en ook ten ontzent zijn velen dat met hem eens!
- in de hardnekkigheid waarmede men nog steeds, beslag leggende op een veel grooter
deel van den onderwijstijd dan de klassieke talen noodig hebben om met vrucht
onderwezen te worden, blijft streven naar het bereiken van eene grammaticale
virtuositeit die met waarachtige éducatie al zeer weinig te maken
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heeft. Doodende routine, spellen inplaats van lezen, construeeren inplaats van
expliceeren: kan daaruit iets goeds geboren worden? Maar wanneer aan Grieksch en
Latijn naast de ‘sciences’ die plaats wordt toegewezen, welke aan die studie past, en
wanneer in onze leeraren het besef is verlevendigd, dat zij geene jonge grammatici
moeten kweeken, maar menschen die de oudheid liefhebben omdat zij haar kennen
als de moeder van onze cultuur, dan zullen weinigen meer betwijfelen of ook in onze
maatschappij de klassieke opleiding nog te huis behoort.
K.K.
H e n r i ë t t e B r e d i u s . Kiekjes in het maanlicht en andere Schetsen.
Met illustratiën naar teekeningen van T h . v a n S c h e r m b e e k . Utrecht,
J a c . C. v a n d e r S t a l .
Zoo bescheiden komt dit boekje zich aanmelden dat de kritiek als van zelve naar
vriendelijke woorden zoekt. Want van de negen schetsen staan er vijf, en dit volkomen
terecht en met zeer te waardeeren zelfkennis, in het verkleinwoord, nl. ‘Kiekjes in
het maanlicht, Afgebroken olijftakjes, Van een klein raadje enz., Eén zacht plekje,
Zonneflitsjes.’ En dit karakteriseert ze volkomen. Lieftallig zijn ze; ook van gezonden,
christelijken toon - het wemelt er van voortreffelijke menschen en vooral van dito
dominees; - ze zijn ook met liefde en overtuiging geschreven, maar ze blijven toch
een beetje kleintjes, zoo wat hoogere Zondagschool-lectuur. En als men ten slotte
nog krijgt de ‘Beteekenis der bloemen, die in de Versiering voorkomen’, dan is de
eindindruk: ‘hier onderwijst men de lieve jeugd’. Toch kan de schrijfster ons me
dunkt meer geven. De natuur weet ze zóó met liefde te zien en weer te geven, dat zij
in een later werk ons ook de menschen wel wat frisscher en forscher kan uitbeelden
dan zij in de Kiekjes deed. Mijn besprekingen wil ik eindigen met de aanhaling van
een der hier telkens voorkomende goede natuurbeschrijvingen en wel met deze: ‘De
half uitgeholde wilgeboomen aan den kant bogen hun knoestige stammen, waarin
de wilde varens welig groeiden, laag over het water. Blanke waterlelies droomden
daar tusschen kroos en rietstengels, half verscholen onder heur breede bladeren.....
Wijd uitgestrekt lag de groote heidevlakte, waar de stilte luisterend rondwaarde’ (bl.
3).
G.F.H.
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Herrijzenis
Door G.F. Haspels.
II.
L e o zat op zijn kamer naast den Kerkboog zich hartgrondig te vervelen. Vandaag
was 't hem bizonder klaar, dat hij voor ééns en voor altijd zich in dat leven verveelde.
Want er waren vermakelijkheden genoeg in zicht: vandaag diner van de gewonnen
weddenschap, met wellicht als slot een rijjool naar Carré te Arnhem; morgen naar
zijn chalêt op den Kwakkenberg; overmorgen het vermoedelijke afkomen van zijn
promotie uit den Haag - geen corvée in zicht, en toch het land! Nu ook; nog wel met
den Maandag, met het kijkje in de Heesche, Lentsche, Maldensche en Heumensche
rijen van de groentenmarkt: in de Lentsche rij, waar dames en cuisiniers bij een tam
soort boerinnen in paers jak en knipmuts de perzikken koopen; in de Heumensche
rij, waar dikke huismoeders bij nog wilde Brabantsche boerinnen, met de
breed-neerflodderende pannekoekmuts, omkranst door schreeuwerige gemaakte
bloemen, en het zwarte schoudermanteltje met het gouden kruisje aan gouden ketting
op de borst, minachtend afdingen, wijzend op een berg zwart-groene boerkool: ‘zèg,
wa' motte-ge veur da' zoodje’, waarop de boerin eerst naar haar buurvrouw schreeuwt:
‘heur 's, da' nuumt den dieje hier 'n zoodje’,
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om dan zich tot de gegadigde te wenden: ‘neej, da's wel inne zooi!’ -; maar al
glimlachen nu ook L e o 's grijsblauwe oogen en al draaien zijn aristocratische handen
zijn blonden snor genoegelijk over de even-verbrande, bleeke wangen - hij heeft toch
het land. En dat degelijk, pootig, welbewust, zooals een man het land heeft, die het
wil en mag hebben, daar hij zich de luxe der zelfkennis duur genoeg heeft betaald.
Hij en het leven hadden nu genoeg van elkaar, en hadden het recht elkaar minzaam
te verachten. En dat, na lang genoeg getobd te hebben, met elkaar op goeden voet te
komen. In zijn academiejaren had hij den standaard geheven: voor troon en altaar,
gedweept met de Maistre's Soirées en diens ‘guerre divine’, en elken Zondag zijn
vereerden vader en ridderlijk-aangebeden I d y l l a naar de Fransche Kerk begeleid.
Na een paar jaar in actieven dienst, en na kennismaking met S c h o p e n h a u e r , had
hij als J. v a n 't P e r k eens wat geschaterd met dat aanstellerige soldaatje spelen
van de Nederlanders, maar toen niemand hem daar een gezond woord op had
geantwoord, was hij op de knieën gaan liggen voor de Heilige Literatuur. Ja, 't was
wel een aardig kwartiertje in zijn leven geweest, toen hij als de rijke N i c o v a n
H a t e r t ‘een onzer eerste sonnettendichters’ zoo'n beetje van de artistieke bohême
had genoten, maar zoodra die kunstbroeders jaloersch werden en boos dat hij hen
ook niet ‘een onzer eerste dichters’ noemde, had hij de sonnetten op 't vuur gegooid.
Nog een vroolijke vijf minuten had hem toen uit moeders nalatenschap de
Kwakkenberg bezorgd, waar hij zijn chalêt bouwde en dennetjes plantte - maar nu
was die koek ook al op, want al zijn heide was ontgind, en de dennetjes deden het
heel braaf. En nu? Ze hadden net genoeg van elkaar, het leven en hij. Elkaar te leeren
kennen was een genot, elkaar te kennen een verdriet. Dan was de aardigheid er af.
Dan kon je niet meer je deemoedig houden en vleien, en zoodoende een groot man
worden: politicus, ambtenaar, of dichter; dan kon je niet meer argeloos en een kind
zijn, en zoodoende geloovig en gelukkig worden, zooals vader met zijn vesting,
I d y l l a met haar hoop en liefde, of
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v a n d e n U l f t e met zijn braafheid. En nu de aardigheid er af was, ook niet meer
de minste illusie houden, dat er een hart in de dingen was, maar erkennen dat het een
dooie boel was, en daarover nu niet tragisch gaan doen, of sentimenteel als een
moderne juffrouw, maar minzaam, minzaam met dat vervelende leven, minzaam met
de bovenal onuitstaanbare menschen, minzaam zelfs met je verachtenswaardige zelf.
‘Binnen! Ah, B o u d y ben jij het! Ik zat juist minzaam aan de menschen te denken.’
‘'k Wed niet aan mij.’
‘Natuurlijk niet.’
‘Ben ik dan geen mensch? Ben ik dan een bloemkool of een jeneverboom?’
‘Geen mensch ben je, maar een jongen,’ lachte L e o tot den jeugdigen luitenant,
die met zijn volbloedig, blond gezicht, de lazuur-blauwe pupillen in 't schemerig wit
der oogen, 't lichte snorretje boven de dikke, roode lippen, de forsche romp op de
gevulde beenen, in de glimmende rijlaarzen daar vóór hem stond, zoo stevig en lenig
als een jonge eik aan de beek: ‘en je blijft de geïncarneerde jongen, al wordt je ook
divisie-generaal en de achtbare gemaal van freule S t a e t s e n . Zie je wel, wat een
jongen je bent: je kleurt al voor den naam van nicht S t a e t s e n ! Haha!’
‘Loop rond philosoof!’ zei B o u d y in de canapé vallend: ‘maar, a propos, wat
denk je te doen met je vader?’
‘Ik - met vader?’
‘Heb je dan geen medelijden met hem?’
‘Medelijden? Hij is de gelukkigste der menschen; verveelt zich geen oogenblik;
leeft voor zijn vesting; droomt zelfs van zijn vesting. Geen apostel is ooit zoo gelukkig
geweest.’
‘Maar kerel, heb je dan de courant niet gelezen?’
‘Courant? Maar, wat heb ik dan nòu weer gedaan, dat ik een courant zou moeten
lezen!’
‘Niet één courant, zeurpiet, maar dè courant, de Nijmeegsche Courant, van
gis-te-ren’ spelde B o u d y bijna.
‘Is er heusch een Nijmeegsche Courant? Maar dat kan
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toch niet! Een courant genoemd naar Nijmegen, met een Nijmeegsche redactie?’
lachte L e o , zich met toegeknepen oogen en ironisch, diplomatisch handengewrijf
uit zijn leunstoel oprichtend.
‘Ga weg, vent!’
‘Neen, word nu niet boos,’ zei L e o naar de schel gaande ‘ik ben zeer benieuwd
naar dit allerinteressantste; ik moet er dadelijk een hier hebben.’
B o u d y , hem schichtig nakijkende, vond dat die Te n b e r g e toch een duivelsche
vent was. Hij had gedacht hem vandaag nu eens klein te zien of klein te krijgen met
dat courantenschandaal van zijn vader, maar jawel, Te n b e r g e was het heer en
bleef het heer; en die hem voor den troep de knoopen van de jas moest snijden, zou
gekker figuur slaan dan hijzelf.
‘Binnen! Och juffrouw, bezorgt u me even de Nijmeegsche Courant van gisteren,’
en terwijl L e o weer ging zitten, wreef hij zich in de fijne handen en lachte: ‘ziezoo,
de Nijmeegsche Courant en ik zullen dus het genoegen hebben eens met elkander
kennis te maken.’
‘Of dat genoegen van jouw kant zoo groot zal zijn?’ betwijfelde B o u d y , kriebelig
wordende omdat Te n b e r g e den diplomaat wat veel uithing.
‘Misschien gepasseerd bij mijn promotie? Maar dat kan de Nijmeegsche toch niet
't eerst weten?’
‘Neen, niet gepasseerd; dat durven ze niet, dat weet je ook wel - maar je vader
heeft weer....’
‘Weer geprotesteerd? Nu ja..’
‘Jawel, maar nu gaat 't op den man af, tegen v a n 't P e r k - en je weet, wien ze
daarvoor houden?’
‘Wien dan?’
‘Wel jou! Tenminste S t a d i u s heeft het uit Arnhem meegebracht.’
‘S t a d i u s ’ zei L e o , terwijl hij iets van zijn tandvleesch liet zien en zijn oogen
scherp fonkelden: ‘S t a d i u s is een snoezige kameraad en een allerdoddigst
salamandertje, maar 't lieve vuilikje had beter gedaan naar Atjeh te gaan.’
‘Wat heeft hij toch tegen je?’
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‘Wel, we zijn jaargenooten en intimi, maar hij knielde voor een hoog nummer en die
kreeg ik altijd, en toen we samen in Arnhem in garnizoen kwamen, wou hij B e t s y
d e L e p e l a e r met haar half millioen hebben, maar die had mij uitverkoren.
Eindelijk gaf B e t s y er den brui van, deserteerde uit de militaire en liep over tot de
rechterlijke macht, mèt het half millioen en een gebroken hart - enfin, warempel een
goed gegeven voor een jongedamesromannetje - maar S t a d i u s kwààd! Atavistisch
kwaad en op z'n bataafsch wraak zwerend, antidiluviaansch kwaad op mij!’
‘Ah, nu begrijp ik waarom hij gisteren op de soos iedereen de courant onder den
neus hield, en aan de ronde tafel zoo vervloekt bezorgd voor je positie was, en zich
bijna de haren uit zijn kalen kop trok uit vrees dat jouw positie niet meer te redden
was. Ah, daar is ie - dank u wel juffrouw - hier is het, lees zelf.’
Terwijl L e o de advertentie van zijn vader eerst vliegens en daarna nog eens
langzaam las, besloot hij: ziezoo, dit is vooreerst mijn permissiebiljet voor
ontslagaanvrage en ik moet straks eens bedenken, waar ik eerst heen zal gaan, naar
Amerika of naar Spanje; dit is ten tweede Idylla's afscheidsaudiëntie aan mij, en
misschien een gelegenheid - laten we 't er dadelijk over hebben - B o u d y op mijn
plaats te brengen, want hij en zij zijn precies twee kinderen om gelukkig getrouwd
te zijn; en eindelijk is dit weer eens 'n historietje, dat de moeite van het beleven waard
is, tenminste als vader 't maar niet melodramatisch gaat maken, en ik me een tikje
martelaarschap weet te geven, natuurlijk onder de breede houding van aristocratische
nonchalance. ‘Nou, vader schiet als gewoonlijk met grof geschut,’ zei hij, de courant
over tafel keilende.
B o u d y , die L e o had zitten opnemen, ontzette zich dat die Te n b e r g e zóó
kalm was, dat je er koud van werd. Hij was kokend hier gekomen - en nu mocht hij
nog oppassen of Te n b e r g e lachte hem nog uit over zijn kale drukte. ‘Je vader
vermoedt blijkbaar niet, wie v a n 't P e r k is,’ prikkelde hij.
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‘S t a d i u s moet twee dagen zoet zijn. Vandaag of morgen komt mijn promotie af en tot zoolang moet hij zoet zijn.’
‘En dan?’
‘Welnu, dan ben ik kapitein, en neem ontslag of buitenlandsch verlof.’
‘En dan je vader?’ vroeg B o u d y iets wrevelig.
‘Dan jaag jij de kogel door de kerk. Ja, jij moet voordansen, amice. Jij moet acces
doen bij freule S t a e t s e n ; ja jongen, je moet mijn neef worden, 't is wel hard,
maar...’
B o u d y kleurde, sprong op van de canapé, liep de kamer op en neer, bleef ten
slotte vlak voor L e o staan, en riep, hem angstig en doorborend aankijkend: ‘maar
jij dan?’
‘Ja jongen’ zei L e o , met diepe stem, ver wegstarend de markt over: ‘dàt hebben
we allemaal gedacht dat de laatste Te n b e r g e en de laatste S t a e t s e n bij elkaar
hoorden; misschien mijn nicht ook, ìk zeker - maar nu gelooven we er geen van
beiden meer aan. Ces jours de fête sont passés pour nous autres! Nu draag ik jou de
kiesche taak op haar den schok te geven, wie v a n 't P e r k is, en haar over dien
schok heen te helpen. Dat zal jelui bij elkaar brengen, en jelui verdienen het elkaar...’
zijn stem brak, en ze dreef een oogenblik op de diepe zee van den weemoed, maar
zachtlachend ging L e o voort: ‘en je moet je loon toch hebben voor je elken Zondag
in de Fransche Kerk zitten.’
B o u d y schudde maar aldoor het hoofd, liep gejaagd de kamer op en neer en riep
eindelijk: ‘wat ben jij toch voor een vent? Dat zit me te complotteeren om zichzelf
in den kelder te helpen. Is dat nou de hoogste.... of de...’
‘Neen, amice, dat is niet de hoogste deugd, en ook niet het zwartste verraad. 't Is
voor ons allen de eenig mogelijke oplossing. Ik zou voor vader op de knieën kunnen
vallen, en dan zou mijn nicht me zeker in genade aannemen; - maar dat gaat nu
eenmaal niet; niet omdat 't me een jood kan schelen wat die v a n 't P e r k indertijd
beweerd heeft, maar 't is me te theatraal, dank-je voor dat gezeur; - en derhalve ik
ga reizen, daar ik me hier toch begon
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te vervelen. Freule S t a e t s e n - dat hoef ik jou niet te zeggen - wordt van alle kanten
omzwermd. Voor haar, voor mij, voor vader - haar voogd zooals je weet - is haar
huwelijk met een B o u d y al meê 't beste wat we kunnen wenschen - en jij bent ook
niet gek af. Daarenboven vader blijft in de militaire sfeer...’
‘Wat een vent jij toch bent!’ bleef B o u d y maar het hoofd schudden.
‘Maar je begrijpt, ik wil niets opdringen’.
‘Koest, leelijke diplomaat! 't Is mooi, 't is prachtig, al te prachtig bijna - alleen
begrijp ik niet hoe jij...’
‘Och, den een of anderen dag moest dit toch zoo komen; die Nijmeegsche Courant
heeft alleen wat vlugger tempo in den gang van zaken gebracht.’
‘Kom - ik moet naar de kazerne: inspectie.’
‘Dus afgesproken! Jij zorgt er voor dat S t a d i u s twee dagen zoet is, en alles
marcheert van zelf.’
‘Allons, we zullen zien. Bonjour.’
Toen B o u d y weg was, ging L e o weer voor het raam zitten, stak een sigaar op
en bepeinsde dat dit werkelijk het beste was. Want dat gezeur over v a n 't P e r k
weer oprakelen, goeien help, na gaan pleiten over een fait accompli, zich druk maken
voor de toekomst, voor den bloei van Nijmegen!! Ja, dat was een tijdverdrijf geweest
in de conservatieve dagen van voor '48, toen de burgerij nog naar de Groote en de
aristocratie nog naar de Fransche Kerk ging. Maar nu was 't hier een rommeltje; de
protestantsche aristocratie was zoowat weg en de roomsche was eerst op de komst,
en ondertusschen kon je met parvenus als F r a n s v a n d e n B o g e r d op een sjees
gaan zitten. En dat ging toch op den duur heelemaal niet. 't Mooiste was nog de
poëzie geweest, toen hij met zijn moeder den eenen dag V i c t o r H u g o en den
anderen dag D a C o s t a declameerde, maar sinds hij N i c o v a n H a t e r t ‘een
onzer beste sonnettendichters’ had geheeten, wist hij dat de Hollanders allemaal te
braaf waren voor literatuur, en vooral dàn, als die grappige waterchineesjes dachten
dat ze leefden voor de kunst allèèn. Allons, hij was nu uitgevuurd, een
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beetje dood van binnen, maar je deedt dan ook geen gekkigheden meer - en ten slotte
was 't nog maar beter in de loge te zitten lachen, dan op de planken stof tot lachen
te geven. Dus, hij er tusschen uit; maar wat van deze meenemen, hm, een goeie
sigaar...
‘Ja, binnen. Hè, G e r r i t !’ riep hij opstaande en L a u r e n t z e de hand reikend,
‘je hebt dus mijn verontschuldiging aangenomen dat ik niet op je bruidsreceptie kon
komen. Nu nogmaals hoor,’ zei hij, zichzelf feliciteerend, dat hij er zoo afkwam,
want 't zou nog al bourgeois geweest zijn: ‘en nu wou-je zeker eens een gezond
mensch zien, dat je hier komt.’
‘Dàt nu niet direct!’
‘Kom, ga zitten man, even.’
‘Ja, 't zal niet lang zijn; mijn rijtuig wacht. Ik kwam je maar even over je vader
spreken. Ik ben wel niet zijn lijfmedicus...’
‘Dien houdt hij er niet op na. Hij geneest alles met een stevig glas rooden wijn,
of met rhabarber.’
‘Ja, dat weet ik, maar ik ben bang dat in dit geval... Gisteren, toen ik hem in de
Werken tegenkwam, was de bui al aan 't opkomen, die nu in die advertentie tegen
v a n 't P e r k is losgebarsten - en ik kreeg toen den indruk dat we hier staan voor
het begin van een heel moeielijke geschiedenis’, eindigde hij treuzelend, als om L e o
gelegenheid te geven zijn confidenties te beginnen. Want straks was hem al gevraagd,
of 't waar was dat die v a n 't P e r k , tegen wien de commandant in de courant zoo
te keer ging, zijn eigen zoon, die luitenant, was. Graag zou hij L e o uit 't moeilijk
parket uithelpen, maar 't heer was tegenwoordig zoo hoog. Hij zat achter koperen
muren, en als hij zijn ouden schoolkameraad wel eens moest binnen laten, dan ook
al niet verder dan op de mat!
‘Ja,’ zei L e o , wat rook opsnuivend, en vindend, dat al was 't een interessant geval
voor G e r r i t , deze zich nu maar plichtmatig aan zijn groene poeiers kon houden:
‘wie had dat gedacht van vader! Ik vind 't heel hartelijk
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van je.... maar je bent 't met me eens, dat er niets aan te doen is.’
‘Aan doèn en aan doèn is twee.’
‘Och, tegenspreken is olie in 't vuur. Zeggen dat die v a n 't P e r k een al vergeten
anoniemandje is, die niets deed dan enfoncer une porte ouverte, is vader trèteren. 't
Is monomanie, man, onschuldig op zichzelf, hoofdzakelijk lastig voor den patiënt.’
‘Nou, vroolijk is het toch ook niet voor jou en voor...’
‘Voor I d y l ... freule S t a e t s e n , bedoel je?’ liet hij zich ontvallen.
G e r r i t keek op. Neen daar had hij nu niet aan gedacht; het was dan toch eigenlijk
vervelend zooals hij dezer dagen aldoor op I d y l l a stootte. Op zijn receptie, was
zij toen niet veel meer de te huldigen vrouw geweest dan zijn bruid? Straks, in den
Krommen Ellenboog, daar was het weer I d y l l a geweest, die dat arme gezin er
koninklijk boven op hield - en hier nu weer, deze tragedie, draaide die nu ook al weer
om I d y l l a ? Draaide dan de heele wereld niet om zijn bruid, maar om I d y l l a ? Hij
werd warm, liep de kamer op en neer, en bleef eindelijk voor het raam staan kijken
en zei, een langen blik naar buiten werpend: ‘dáár, om dien lantarenpaal
“verlos-spelen”! Vreemd, dat was ik heelemaal vergeten en komt nu ineens terug.’
‘Ja’ lachte L e o ‘maar niemand kon zoo verlossen als jij! Als ik gevangen aan de
paal stond, heb ik wat uitgekeken of jij niet de Scheidemakersgas kwam uitschieten.’
G e r r i t kreeg een kleur; hij had niet aan hen beiden gedacht - maar natuurlijk
weer aan I d y l l a . Ai, dat hij dien armen commandant totaal was vergeten, voor
wien hij toch hier gekomen was!
‘Kom, ik moet verder’ zuchtte hij, ‘en....?’
‘Ja, kerel’ - en L e o fronste zijn voorhoofd en trok de schouders op: ‘aan vader
maar niet raken. Stil laten uitgisten. Intusschen hartelijk dank voor je belangstelling.’
Gerrit ging de trap af, hoofdschuddend over dien L e o , die zienderoogen verstierf
en hem al niet eens meer op de mat liet staan, maar nog meer over zich zelf die het
heden
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begon te vergeten, om te gaan wandelen in vreemdlichte droomlanden. Maar L e o
zette zich weer in zijn stoel, lachend: ‘grappig die bezorgdheid van “G è r r e t ”! Alsof
de dwaasheid van een Te n b e r g e niet nog licht zooveel waard is als de wijsheid
van een L a u r e n t z e !’ En met genoegen begon hij te kijken naar het feestelijk
marktgewoel en liet voor zich de dikke boerinnen met fladderende linten dansen op
de huppelende carrillontonen, totdat hij alweer ‘Binnen!’ moest roepen. Ze vonden
hem vandaag dan toch bizonder interessant!
‘Ah’ boog hij voor een dikken halfmeneer, in 't grijs, dat rentenierende burgers
dragen, met overhemd en zwarten stropdas: ‘Aangenaam u te zien, meneer-eh,
welzeker, neemt u plaats, meneer-eh....’
‘R i e l l e r t , joa we kennen mekaar wel, R i e l l e r t , de metseloar van de
Leegemèrret, dan witte-ge 't wel. En ik zou oe nie' kenne'; zwieg stil mins: de
R i e l l e r t 's en de Te n b è r r e g e 's zien altied noa-venant goèd soame' gewist. En
wa' wonde-ge hier mooi! Mins, mins, wat 'n uutzicht! Over de heele mèrret! Der, 't
is of ge zoo deur de Lentsche rij deurlopt!’ en meteen bukte zich de dikkert en
moffelde een pakje onder zijn stoel.
‘En meneer R i e l l e r t van de Lagemarkt, als ik u mag vragen, waaraan heb ik
wel die attentie van u te danken?’
‘Doar wou 'k oe nou juust gehad hebbe', over diejen avvertentie,’ knikte en smakte
R i e l l e r t . ‘Moar 'k bin dan toch veur 'n dubbeltje blij da-ge d'r nou eiges over
begint. 'k Heb met de vrouw wa' zitte' miere' hoe 'k 't zou oanlegge'! Ik kon toch
moar nie' met de deur ien huus valle' en zegge': meneer Te n b è r r e g e , kunde gij
nou nie' dienne duvelsche kwoajong' - hoe hiet die stinkende proatjesmoaker nou
oek wir? ge wit wel uut die avvertentie....’
‘Jawel, meneer R i e l l e r t van de Lagemarkt maar...’
‘Wis moar stil: van 't P è r r e k hiet de vulik, en wa'k zegge' wou: kunde-gij die
nou 's nie' effekes zoeveul gève', dat ie....’
‘Jawel, meneer R i e l l e r t van de Lagemarkt,’ sneed
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L e o af, met koele oogen dien dikken burgerman wegbliksemend: ‘maar ik begrijp
niet wat u met deze geschiedenis te maken heeft.’
‘Ikke nie'? Heb ik dan nie' altied veur meneer den commendant gewèrrekt? 't Was
ginne mèkkeleke, oew voader, veural op 't voege' was-ie fien. Witte-ge nog da'we
oan 't Steenen Kruus bezig wasse, en toe' dieje heele rolloag d'r erst uut zou motte?
Moar toe' kwoamde-gij d'r oan, en de commendant begon met oe te speule' en ie was
kats vergète dat ie gezeid had dat de rolloag d'r uut most...’
‘Neen, meneer R i e l l e r t van de Lagemarkt, ik herinner er me niets van, en heb
ook wel wat anders te doen,’ zei L e o , zich hoog oprichtend voor het raam.
‘Nou, ik dan nog zoeveul te beter; 'k zie oe der nog bijstoan, as zonne kleine jong.
Moar wa'k nou wou zegge...’
‘Ja, want ik heb vandaag nog andere dingen te doen, meneer R i e l l e r t van de
Lagemarkt.’
‘Nou, over dienne stinkende kwoajong - hoe hiet ie nou ook weer? - gin woord
meer. Hij kan veur mien pert noar 't Pikkegeske goan;1) gin mins gift er wat om. Moar
de commendant, toen ik da' gisteroavond ien de krant las, is d'r mien 'n krop ien de
keel geschote', da'k er vannacht nie' van kon sloape'.’
‘Hoe aandoenlijk van u, meneer R i e l l e r t van de Lagemarkt.’
‘Zwieg van mien stil! Moar 'k docht: hoe mot nou de commendant wakker ligge'.
En toe' zei 'k tegen de vrouw: hij most 's 'ne goeie soep hebbe'.’
‘Wat zei meneer R i e l l e r t van de Lagemarkt tot zijn vrouw?’ riep L e o , zich
op zijn hak omdraaiend om dat kikvorschje in halfsleetsche rentenierskleêren eens
op te nemen: het scheen vandaag wel of alle oud-Nijmegenaars naar 't Pikkegasje
wilden gaan.
‘Joa, 'ne goeie soep en niks anders. 'k Wit 't oan men eiges. 'k He' 't krek zoo gehad
as de commendant! 'k Was oek meer dan rebelsch op J a n s e n , die had me

1) In de Pikkgas stond indertijd 't stedelijk krankzinnigen-gesticht.

Onze Eeuw. Jaargang 3

664
oek me' mooie proatjes uut de Ploats Rejoal witte' te kriege'; en doar had ik al zien
lèves doagen gewèrrekt. De steerns had 'k veur de ooge' van nijd; ik lustte niks, nog
ginne kom koffie en 'k zag er zoe voal uut alsof ik H e i n t j e was tège'gekomme'.
Moar toe: toe' 'ne goeie kiepesoep! En toe' oan 't zwète': en dèr, de heele Ploats Rejoal
en J a n s e n d'r bij he'k in ins weggezwit, rejoal weggezwit. Da' most de commendant
nou oek doen, en doarum....’ meteen haalde hij onder den stoel het pakje te voorschijn,
waaruit de kop van een doode kip bengelde: ‘joa, 'k stoa d'r oe veur ien dat 't inne
beste is. 'k He' 'm d'r net eiges gekocht bij Hannesse, uut Hoatert, en die wit wat 'n
kiep is. 'k Wed dat de kloeders vet d'r ien zitte'.’
‘Hoe jammer meneer R i e l l e r t van de Lagemarkt,’ spotte L e o , met fonkelende
oogen, terwijl hij 't gewichtig aangeboden pakje weigerde, ‘maar....’
‘Gin goeie soep? Verboje' deur den dokter? Geleuf ze nie', meneer Te n b è r r e g e ,’
overreedde R i e l l e r t , op hem toekomend.
‘Dat niet,’ riep L e o terugwijkend, ‘neen, dat niet, maar....’
‘De commandant lust 'm toch wel?’
‘Hij lust 'm niet, meneer,’ zei L e o , met grafstem.
‘Oek nie' met 'n ietske selderij der ien? Da' kan 'k gauw....’
‘Zelfs dan niet, men....’
‘Wat hè-je toch roare minsen op de wereld!’
‘Zegt u dat wel, meneer R i e l l e r t van de Lagemarkt,’ zei L e o , de kamerdeur
nu voor hem openhoudend.
‘Dan mo'k 'm moar weer meeneme',’ zuchtte de dikke burgerman, het pakje onder
den arm nemend: ‘dag meneer Te n b è r r e g e .’
L e o liet zich schaterlachend op de canapé vallen, wierp de beenen in de hoogte,
wipte op, en danste, al de Lanciers fluitend, de kamer rond. Toen belde hij de juffrouw
en zei op zijn vroolijksten toon: ‘hier hebt u de Nijmeegsche Courant terug; dank u
wel! Ik heb daarin gelezen dat Trom, hiertegenover, vandaag versche kreeftensalade
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heeft; och laat u voor mij daarvan een goede portie halen, en terwijl u dan klaar zet,
kan Dientje - niet waar? - wel even naar Stamler, den stalhouder gaan en zeggen dat
hij over een uur hier vóór moet zijn, met een victoria met de vossen.’
‘Over een uur meneer?’
‘Ja, over een uur, de victoria met de vossen. Laat Dientje er maar bijzeggen dat
ik naar den Kwakkenberg moet. En o ja, wilt u dan even mijn grijze pak met overjas
in 't koffertje doen? En laat de oppasser mijn tafel even afzeggen, voorloopig. En
mocht er wat komen, dan stuurt u hem maar naar den Kwakkenberg; dank u juffrouw.’
Een uur later vloog L e o in de victoria met twee vossen door de Burchtstraat, een
volmaakt officier, rustig en hoog, keurig en eenvoudig, bleek-gezond, en joviaal een
kennis groetend, maar bizonder innemend zijn vriend S t a d i u s toewuivend, die
voor de sociëteit stond.

III.
‘Joa dokter, de heele mèrrege had 'k weer de zinkings ien 't lief,’ besluit H a n n e ,
die eindelijk dokter L a u r e n t z e had laten komen, haar relaas. Ondertusschen neemt
deze, die al spoedig heeft gezien dat aan die vierkante en ronde Lentsche H a n n e
niets scheelt, de omgeving scherp op. Zijn zintuigen zijn fijngevoeliger en zijn hart
klopt sneller sinds hij aanschelde, en H a n n e door de hooge, witmarmeren gang,
langs vele van vernis-glimmende deuren naar de keuken was gevolgd. Van de
herinnering kwam dat, had hij zich wijs gemaakt, van de herinnering aan zijn
jongensjaren. Hier echter, deze keuken herinnerde hij zich niet zoo goed. Groot en
vierkant, met marmeren vloer, en door twee ramen licht krijgend van een binnenplaats,
die helder gewit, als de groote koker was die hier midden in zoo'n doodsch stadshuis
leven en lucht bracht. En aan de witgeschuurde tafel tegenover het wit marmeren
aanrecht de donkere, breede H a n n e met haar palissanderbruine oogen en nog bijna
geheel zwarte haren onder de
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Lentsche muts - ‘nou H a n n e , zoo mag ik je immers nog wel noemen, hier heb je
een drankje, dat zal je wel helpen.’ - Vreemd, dat hij zich nu niets van deze keuken
herinnerde, wel van den tuin...
‘... most de dokter zoo 's ongemèrrekt ien den tuun goan, doar zit ze.’
‘In den tuin, eh....?’ maar ze had 't toch over I d y l l a , die volgens H a n n e ook
al ziek was?
‘Joa, doar geet de frulle altied hin as ze nie' op 't beroo is bie den commendant.’
Hoerah en owee! Daar was 't weer! Naar den tuin! Met wapperende vaandels en
duizend koren naar den tuin! Naar den tuin, al was hij honderd malen meneer de
bruidegom!
‘De dokter mot veural niks loate' mèrreke... ge woudt allinnig moar 's den tuun
zien, kunde-ge zegge'’.
‘Neen ik zal niets laten merken - alleen maar den tuin even zien,’ beloofde hij,
achter hare breedheid H a n n e aanstappend, jubelend en o zoo bang, zoo bang, de
lange gang door, eerst langs de binnenplaatsdeur van gefigureerd glas met geele
hoekglaasjes, dan langs een deur - o ja, dat was L e o 's werkkamer - weer langs een
deur - dat was het bureau - en nu stonden ze voor de tuindeur: weer gefigureerd glas,
maar met blauwe ruitjes in de hoeken.
‘Zie-de ge...’ begon H a n n e , met de oogen verlegen wijzend naar I d y l l a , die
tusschen oude, heengaande bloemen in de milde herfstzon aan een tuintafeltje zat.
‘Ah,’ rumoerde hij, ‘dat is aardig dat ik dien ouden tuin nog eens mag zien, dank
je wel H a n n e ! O freule,’ en hij boog schuchter voor haar, terwijl zijn hart victorie
sloeg en zijn ziel haar zegende: ‘neem me niet kwalijk. H a n n e zei: ik mocht den
tuin nog eens zien; ik stoor u toch niet? Maar hè, is dat hier niet veranderd? Was
daar niet een veranda?’
‘Nu, ik maak u mijn compliment over uw memorie, dokter, er is werkelijk vóór 't
bureau een verandaatje geweest, maar oom's oogen werden wat minder en de
kamperfoelie wat wild, en zoo is 't maar opgeruimd,’ zei I d y l l a , hem een stoel
tegenover haar aanwijzend, en
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opfleurend van eens met iets anders te kunnen bezig zijn, dan met haar arme hart en
haar armen oom, die weer liep te dwalen in zijn Werken.
Hij keek freule S t a e t s e n even met zijn doktersoogen aan, en zag dat ook zij
evenals H a n n e niets behoefde dan wat ontspanning, wat meer kalmte dan hier deze
van overspanning en krankzinnigheid geladen sfeer hun kon schenken, - maar toen
keek hij haar aan, hij, G e r r i t , I d y l l a , en ja ze was het, zijn koningin en meer dan
keizerin!
‘Maar laten we intusschen gaan zitten. En hoe maakt uw bruid het?’
‘Dank u, uitstekend, voor zoover ik weet’ - ze lachte hem toch niet uit? Neen, ze
keek hem blank aan met haar reebruine oogen in 't stil-glansend gelaat. Wat was ze
toch mooi! Die roode wangen tegen dat zwarte haar! Niets van beeldschoon of
fijn-besneden, maar o zoo wondermooi! En zooals ze nu op haar op den rug gekruiste
armen ging rusten.... Haar zoo altijd maar te mogen aanzien....
‘Jawel dokter, maar ik scheid er uit. U laat mij maar praten. Ik vergat, dat een
bruigom blijkbaar in te hooge sfeer leeft voor een gewoon mensch.’
‘Neen, ik leef niet in hooger sfeer en u is niet gewoon....’ en toen zweeg hij verward
en kleurend.
‘Waaraan dacht u dan? U ziet, we keeren de rollen om - ik ben nu eens meneer de
dokter, die alles vraagt. Nu?’
Er was zulk een overweldigende schoonheid, nu ook al in haar stem, dat hij haar
niet dorst aan te zien en onderworpen zei: ‘och freule, aan vroeger, toen ik hier kwam
spelen; maar dat is al zoo lang geleden.’
‘Ja, dat is al lang geleden,’ zei ze zacht, als met een zucht.
‘Ja met L e o , die alles wist en alles kon,’ zei hij, weer durvende op te zien.
Ze zat nog geleund op haar op den rug gekruiste armen, recht als een witte berk
in een beukenbosch, maar de overstralende blijdschap van haar wezen was omgeslagen
in de weeke pracht van haar weemoed: ‘die alles wist -

Onze Eeuw. Jaargang 3

668
en alles kon’.... herhaalde ze in lange muzikale klacht, wegstervend als een aeolusharp.
Ze staarde nu in de landen van het verleden; hoe zonnig waren ze, maar hoe
onherroepelijk voorbij! Om haar even geopenden mond lagen al de vreugden van
het zalig herkennen en al de smarten van het voor eeuwig verlorene - en hij zat haar
maar aan te kijken, en vouwde zijn handen als in een kerk, en wist niet meer van
tijd....
‘Gewis, een oud man heeft niet het recht uw aangenaam onderhoud te storen,’ riep
v a n d e n U l f t e , verlegen dat ze hem maar niet zagen, en hij het gevoel kreeg
van een indringer, ‘inmiddels goeden morgen, jeugdige vriendin; goeden morgen,
dokter, een schoone dag, een schoone dag.’
Ze reikte hem een stoel en zei vriendelijk: ‘U hebt zeker al gezien, dat oom weer
naar de Werken is. Ik houd mijn hart vast, als ze aan de muren gaan breken. Dat is
immers al gauw?’
‘Gewis, de hechtste gedeelten van de Hezelpoort zijn reeds met dynamiet
gesprongen - en naar ik hoor is er ook al een ongeluk bij geschied. Neen, dank-je,
ik ga niet zitten. Ge hebt immers aangenaam gezelschap’.
‘Maar meneer v a n d e n U l f t e ’... kwam nu G e r r i t , die zijn patiënt, dat goedige
mannetje, altijd een beetje en bagatelle behandelde, en hem nu eigenlijk nog niet
gezien had.
‘Ge zult toch niet ontkennen, dat ik u stoorde in een alleraangenaamst onderhoud’,
lachte het mannetje, terwijl zijn oogen onder den rand van zijn witkastoren hoed
ondeugend flikkerden.
‘Ja,’ zei G e r r i t , die zich voor 't mannetje niet geneerde: ‘we spraken over den
tijd, toen we jong waren,’ en weer ging hij dwalen in de verre wonderlanden, die hij
van haar geheele wezen las.
‘Toen we jong waren,’ lachte v a n d e n U l f t e met nadruk op ‘waren’: ‘ik wist
niet dat gij nog zoo jong waart, dat gij u reeds oud gaat voelen.’
‘Ik voel me minstens tien jaar ouder dan u,’ zei ze, met een mat lachje.
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‘Gewis, gewis, die dagen herinner ik me ook,’ en de oude man liet het hoofd op de
borst zakken. Toen hij het eindelijk ophief, zag hij G e r r i t 's wijdgeopende oogen,
die vreemd glansden. En toen hij daarop I d y l l a 's weemoedig staren zag, begreep
hij dat die glans van G e r r i t 's oogen een weerglans was van haar weemoedige
schoonheid, en schrikte hij geweldig. Was hier een tragedie begonnen of aan 't
beginnen?
‘Nu moet ik heen,’ zei G e r r i t , ‘mag ik u vriendelijk bedanken voor... eh’
‘Neen, ik dank u dokter, voor al die prettige herinneringen, die toch...’ en toen
wist zij er niet meer uit te komen.
‘Dag, meneer v a n d e n U l f t e ’, boog G e r r i t , en zonder het oude mannetje
te zien, hem de hand gevend.
Maar vóór hij de gangdeur inging moest hij nog even omzien; hij gevoelde dat zij
hem nakeek.
En werkelijk I d y l l a keek hem na. Ze dacht aan L e o en nooit zoo bitter als
heden had zij 't gevoeld, dat L e o haar jeugd, haar leven meenam.
Maar G e r r i t , die omzag, gaf zich geen rekenschap van den weemoed dier
opgerichte, hem nastarende schoonheid. Alleen voelde hij dien blik, als eener gewonde
ree, diep zinken in zijn ziel. Een oogenblik hield hij zijn voetstap in, maar toen de
zijne de groote oogen van het oude mannetje zagen, ontstelde hij even.
Schrikken, schrikken, als werd hij regelrecht omhoog getrokken, deed v a n d e n
U l f t e : ze wisten het misschien niet, de jongelui, maar als hij zich niet bedroog, was
hier een tragedie begonnen, zooal niet voor zijn lieve vriendin, dan toch gewis voor
zijn jongen vriend, dien veelbelovenden dokter!
Als in een droom wandelde G e r r i t de gang door, H a n n e alles verzekerende
wat ze graag wilde hooren. Hoe eigen was hem dit huis; hoe intiem en huiselijk was
hem hier alles - en hij vond het een oogenblik flauw van zich, dat hij niet binnen in
de leunstoel ging zitten en H a n n e verzocht dat oude gekje met den grijzen hoogen
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hoed de deur te wijzen, en dat hij zich daarentegen zoet door H a n n e liet uitlaten.
Hij probeerde nog patiënten te bezoeken, maar daar hij geen recept meer bij elkaar
kon krijgen, ging hij maar naar huis. Lang zat hij op zijn canapé met groote oogen,
als op een vreemde kamer, als wachtte hij iemand. Toen ze niet kwam, en hij begreep
dat ze nooit zou en nooit kon komen, werd hij wonderdroevig, toch blijvende in dit
vreemde geluk.
Hij zag het in dat het niets dan ellende kon geven en toch keurde hij, diep in
zichzelf, het goed dat hij haar moest liefhebben. Het scheen hem zuivere
krankzinnigheid en tegelijk de bewonderenswaardigste kloekheid van zijn leven. Hij
hoorde snikkende weeklachten van omhoog en van allen kant, maar daardoor heen
een trotsche zang uit zijn binnenste. De koninklijke weelde voor zijn welbehagen nu
eens de geheele wereld om te keeren, en de angstige zekerheid dat de weggeworpen
bezwaren zouden weerkomen als verdoemende vonnissen deden zijn ziel zingen en
weenen tegelijk, verscheurden haar door jubel en klacht, die steeds stijgende tot
tegenjubel en tegenklacht, haar uiteenreten naar de hoogste hoogten en de diepste
diepten.
... En eindelijk, het begon reeds te schemeren, hoorde hij, doodmoede, zichzelven
't sonnet van A r v e r s murmelen
Mon âme a son secret, ma vie a son mystère:
Un amour éternel en un instant conçu.
Le mal est sans espoir, aussi j'ai dû le taire,
Et celle qui l'a fait n' en a jamais rien su.
Hélas! j'aurai passé près d'elle inaperçu,
Toujours à ses côtés, et pourtant solitaire,
Et j'aurai jusqu'au bout fait mon temps sur la terre,
N'osant rien demander et n'ayant rien reçu.
Pour elle, quoique Dieu l'ait faite douce et tendre,
Elle ira son chemin, distraite et sans entendre
Ce murmure d'amour élevé sur ses pas;
A l'austère devoir pieusement fidèle,
Elle dira, lisant ces vers tout remplis d'elle:
‘Quelle est donc cette femme?’ et ne comprendra pas.

En met afgematte wanhoop zuchtte hij dat dit leed onverwinnelijk was, omdat het
zoo onvermijdelijk, eigenlijk zoo
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natuurlijk was. Want met pijnlijke bevreemding zag hij hoe zijn jeugdgeluk en
maatschappelijke voorspoed niets dan de lokkende wegen waren geweest, die hem
in dezen afgrond hadden doen storten. Daar lag hij nu: een nieuwe, de eigenlijke
G e r r i t L a u r e n t z e , inwendig aan flarden gescheurd, failliet zooals nog nooit
een mensch failliet was geweest. Altijd aan haar te denken, als aan ééne die hij moest
vergeten! Altijd haar zien en hooren, om haar steeds te ontloopen, en dit het meest
als hij vòòr haar zou staan. Anderen moed inspreken en genezen - en weten dat voor
hem de eenige, onmisbare medicijn was: zijn eigen leven altijd opgeven en dan druk
gaan leven om toch vooral maar dood te blijven! En dit dagelijksche offer nooit
aanvaard, zelfs niet opgemerkt: et ne comprendra pas... Neen, zooals hij, had nog
niemand geleden, zoo diep en zoo doelloos, zonder klacht en zonder mededoogen!
Op de Waalkade, tegenover de Vischmarkt, stond hij, met spookachtig-groote oogen,
nog even geraakt door den schijn eener verre lantaarn.
Het was donker en stil op het water. Slechts één bovenlandsche aak, zóó
zwaargeladen, dat haar boegsprietlantaarntje bijna op 't water ligt, rammelt met haar
ankerketting; ze is blijkbaar bang: het water is zoo ‘hoog’ en die spoorwegbrug doet
zoo dreigend; ziet ze wel kans tusschen de pijlers door te komen, en zou ze maar niet
't anker uitwerpen, of is 't daarvoor al te laat?
Ook op de kade was het doodsch en duister. Leeg was 't al lang aan de Waal. De
schepen deden de stad niet meer aan; met stoom kwamen en gingen ze; ze brachten
geen leven meer aan de oude stad, alleen als ze nog even aanlegden, wat zenuwachtige
drukte, en daarvan was de deftige keizerstad aan de Waal niet gediend. Als dat er
met alle geweld bij moest, dan maar aan 't station - en daar begon werkelijk ook het
gewoel te huizen, maar anders dan vroeger aan de Waal, niet zoo statig. En zoo
wandelden er ook geen renteniers op de Waalkade, dezen stillen avond, en stoorde
niemand de eenzaamheid van den jongen man.
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Dus kon hij onopgemerkt toeloopen op de mollige donkerte van het
snel-voorbijglijdende ‘hooge’ water, dat een eindelijk vergeten beloofde - en zich
maar bij ongeluk te water laten vallen. Was dit niet de eenige uitweg zichzelf te
blijven: de gave, gezonde zoon van L a u r e n t z e ? En was het ook voor K e e t j e
en zijn ouders niet beter een helaas te vroeg gestorven bruidegom en zoon te
herdenken, dan een overspeler en zoon der schande in het leven te behouden? En
ongetwijfeld was 't ook het beste tegenover haar, die hij immers reeds genoeg had
beklodderd met zijn onreine gedachten? Zou het tegenover haar niet een soort
zoendood zijn? Ah, hij was nu de rij meerpalen al voorbij, nu kwam nog de kadeband
van hardsteen, waarop hij, als jongen, zoovaak had zitten visschen, daar nu nog over,
en dan...
‘Vriend, uw onvoorzichtigheid maakt mij onbeleefd!’ en opeens voelt hij zich op
zij getrokken en meegenomen.
Eerst onder de lantaarn herkent hij v a n d e n U l f t e in 't kleine manneke dat
naast hem staat te hijgen, en bemerkt dra dat 't grijsaardje den dood in zijn oogen
heeft gezien, maar ook heeft weggejaagd, want 't is hem nu opeens wonderzoet te
leven.
‘Gewis, eigenaardig dat mijn gewone avondwandeling mij juist hierheen bracht’,
zei v a n d e n U l f t e met hem oploopende.
‘Ja, ik stond daar wat te soezen, misschien wel wat..’
‘Gewis, mijn jonge vriend, ik ken dat edel genot van peinzen; ons denken ontsteekt
licht.’
‘Vindt u? Denken maakt de duisternis nog dikker. Denken aan 't verleden maakt
weemoedig; denken aan de toekomst bang, dat men òf een eerlijk maar slecht, òf
een gedwee maar onwaar mensch moet worden’. Want schreide hij nu geen bloed
van binnen, nu hij hier aan de Lagemarkt zich uit zijn jeugd al de romantische gevaren
van het ‘hooge water’ herinnerde: hoe hij hier, naast I d y l l a , het slikkige waswater
tegen de kistingen had hooren klotsen, en haar voorspeld had dat de kistingen wel
zouden doorbreken en ze dan met schuitjes over de Lagemarkt
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zouden varen om de menschen te redden?? En rilde hij niet, als stond hij naakt in
een winternacht, bij de gedachte dat diezelfde hij morgen K e e t j e zou huwen, en
eeuwige trouw beloven?
‘Uitstekend, mijn jonge vriend. Ik onderschrijf niet één van uw stellingen; maar
wat hebt gij ze bewonderenswaardig geformuleerd! Gij hebt gewis P l a t o gelezen.
Op één slechts ga ik in: uw alternatief: òf neiging, òf plicht. Doch, stelt gij dit
alternatief nu absoluut, of betrekkelijk?’
‘Natuurlijk absoluut,’ antwoordde hij dadelijk, om ongestoord zich voort te kunnen
herinneren. Want nu waren zij onder aan de Groote Straat gekomen en nu zag hij op
eens een ander beeld: midden in den winter; de Waal ‘zat’ en een jongen glijdend
op de groote slibberbaan van de Molenstraat riep: ‘d'r uut, d'r uut! de Woal die kruut!’;
hij hen bij Klein Venetië opwachten en ja, daar kwamen ze: L e o voorop en I d y l l a
achteraan; L e o stoof hen voorbij, en hij haar onder het de Broerstraat op- en de
Groote Straat afrennen, verhalen doende, hoe de Waal, als hij los ging, van het
losrakend ijs hooge ijsbergen opstapelde, en daarmee, als met een mes, boomen,
huizen, dijken doorsneed; en hoe hadden ze dan samen staan turen op dat ijs, dat
bijna ongemerkt in beweging kwam, dan wel eens hokte, maar dadelijk weer rustig
verder dreef, en hoe hadden ze toch blijven gelooven dat zij dat verschrikkelijke nog
eens samen zouden zien...
‘Gewis, jonge oogen zien van alles de consequentie. Mijn optimisme is gegrond
op het betrekkelijke van alles. Bijna zou ook op mijn signet kunnen staan het Nondum1)
van E r a s m u s . Immers, wat men nog niet uit neiging doet, kan men toch reeds uit
plicht doen. Een sterk geduld herschept plicht tot neiging; gewis, het ware leven is
het geduldige leven.’
‘Er dus maar op los liegen? Ja-zeggen, terwijl het hart neen-schreeuwt? En dan wat nog het ergste is - dan geprezen worden als een uitnemend mensch! Haha!’ De
angst voor morgen maakte hem zoo bang dat hij zijn

1) Nog niet.
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vuist ophief om dat manneke te verpletteren, dat hem tegengehouden had. 't Had
alles reeds voorbij kunnen zijn, en nu! o! o!
Va n d e n U l f t e , het hoofd op de borst gezonken, zweeg eerst verlegen, maar
sprak dan zich zelf moed toe: gewis, de Voorzienigheid had hem de eervolle taak
opgelegd zijn jongen vriend te redden. Maar deze blijkt te eigenwillig dan dat hij
alleen met goeden raad te redden is. Gewis, hij zou er zijn eigen leven aan moeten
wagen. Maar zou dit voldoende zijn? Stel dat hij zijn eigen onbesprokenheid er aan
waagt, en met zijn confessie niets meer bereikt dan dat dokter L a u r e n t z e hem
een belachelijken sukkel vindt, die er alles uitbabbelt en dus morgen de stad zal gaan
ronddragen dat hij dokter L a u r e n t z e heeft teruggehouden van zelfmoord? Gewis,
dit is mogelijk, waarschijnlijk - en toch mag hij dezen wanhopigen jongeling zóó
niet loslaten; 't zou nu van zìjn hand gëeischt worden als hem iets overkwam, en dus,
moedig! ‘Gewis, mijn vriend, dit is het moeilijke van het leven, dat een mensch meer
mòet beloven, dan hij kan beloven.’
‘Precies; en daarom: niets beloven.’
‘Als ge dat maar kondt!’
‘Waarom niet? Ik beloof nooit meer iets, vandaag niet en morgen niet; aan niemand,
en daarmee uit.’
‘Uw leven is één belofte geweest en zal het blijven, van de wieg tot het graf. Dat
is de spanning van 't leven. Ge zijt sinds uw geboorte een vleesch geworden belofte,
eerst aan uw ouders, nu ook aan uw medemenschen, en ieder rekent op uw eerlijke
afdoening.’
‘Maar ik wil, ik wìl niets beloven!’
‘Wie kan de zon, die in het zenith klom, doen teruggaan naar het Oosten? Wie
kan zijn leven uitwisschen? Kunt gij wel iets anders worden, dan gij waart, de
rechtschapen L a u r e n t z e ?’
‘Dus nooit zichzelf zijn?’
‘Integendeel, altijd zichzelf en nooit zichzelf ontrouw zijn.’
‘Ja, ja, brandstof worden voor de machine der conventie!’
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‘Gewis, dit schijnt de vloek, totdat de mensch er den zegen des levens van maakt.’
‘Haha! Optimistische levensbeschouwing, of te wel de kunst om met woorden van
enkel waarheid te liegen!’
‘Wat men zelf doorleefde is toch geen leugen? Hoor:’ - en zijn stem klonk als
komend uit zeer verre tijden, als las hij een heilig verhaal op uit een oude kroniek ‘ik bezat een vriendin, mij meer waard dan het leven, of eenvoudiger: zij wàs mij
het leven. Zij woonde naast mij, in 't Gravenhuis op Sint-Teunis, in welks schaduw
't mijne nog staat. Eenig kind, en moederloos zooals ik, vonden onze vaders, wier
levenswijze uiteen liep, het goed dat wij in haar tuin en op 't pleintje van Sint-Teunis
samen speelden; en wij genoten onze jeugd als engelen en kinderen: één zonnig,
zalig heden. Wat is er toen toch geschied dat wij een oogenblik van elkander
vervreemdden? Onverklaarbaar! Ik ging naar studie; zij naar den Haag. Toen wij
elkander terug zagen, was zij freule S o n v a n R e n e s s e geworden en ik literarum
humaniarum candidatus. Maar neen: wij zagen elkaar niet terug, maar voorbij. Ik
romantiseerde wat, dronk van 't zoete gif van den weemoed en beklaagde ons: dat
zij wel hofdame en ik ondermeester aan de Latijnsche School zou worden. Kwam
ik haar tegen, ik groette haar als een vijand wien ik alles vergeven had. In de kerk
zag ik háár alleen, en verliet dan de kerk het eerst, om haar niet te moeten groeten.
Eindelijk - mijn vader was intusschen gestorven - redde ik mij naar Rome, en toen
ik genezen terugkwam, was freule S o n v a n R e n e s s e de bruid van kapitein
Te n b e r g e .’
‘Ha, ha! De commandant! Zeldzaam!’ en opeens begint G e r r i t een Schotsche
drie: het lijf achterover, de handen in de zij, en op zijn teenen om den oude
heendansend: ‘bravo! zeldzaam!’
‘Gewis, in die dagen nog kapitein. Toen: 'k heb juist mijn aanstelling als praeceptor
der Apostolische School ontvangen, 't is een herfstmorgen, zooals van ochtend, en
zij treedt mijn kamer binnen en bedankt mij voor mijn dissertatie. Ik staar haar aan
en weet niet te antwoorden...
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“Va n d e n U l f t e ” zegt ze “je hebt hier nog meer zon dan ik”. Vreemd, dat ééne
woord neemt de nevelen weg. Wellicht bedoelt zij er niets mee, maar mij is 't een
openbaring. Ik ontroer zóó, dat ik me aan de tafel moet vasthouden. Ik moet toen
ook iets geks gezegd of gedaan hebben. Want ik zie haar zich omkeeren en voor een
raam gaan staren op de Waal. Ik sta dan ook voor een raam op de Waal te staren, en
moet iets gezegd hebben van onze aan 't paradijs herinnerende jeugd, want zij richt
zich op en zegt:
“En nu voorgoed de poort van 't paradijs viel dicht,”
Betreden wij met vreugd den heerbaan van de plicht.’

‘Met vreugd?’ vraag ik ‘Kan dat?’
‘Jawel B e r t ,’ zegt ze:
‘Want wie zijn eigen lust bij 's naasten heil telt licht,
Hem blinkt een eeuw'ge vreugd' van 't lijdend aangezicht.’

Vreemd, ik heb deze verzen bij geen dichter kunnen terugvinden. Vindt gij ze niet
schoon?
‘Hm, verzen... och!’
‘Later kwam L e o n a r d i n e terug als de vrouw van den commandant Te n b e r g e ,
en ik ben huisvriend geworden in de Molenstraat. Haar zoontje L e o mocht ik
onderwijzen, en bijna dagelijks elkander ziende hebben we het ervaren: een geduldig
leven is een gelukkig leven. Hoe trotsch zijn we op elkander geweest! Het paradijs
onzer kinderjaren kwam terug en we leerden genieten van het heden. Hoe hebben
we elkaar geholpen - en nog!’
Ze waren nu onderaan den stikken Lindenberg gekomen, den steilsten,
onbewoondsten straat van de stad. Zwijgend beginnen zij den klim, als echte
Nijmegenaars een weinig voorovergebogen, en evenals schaatsenrijders, even rechts
en links zwaaiend. Zwijgend gaat 't naar boven onder de hoogdreigende muren, eerst
van Batouwe-Sate, dan van de kazerne. Zuchtend bovengekomen zien ze nog eens
om: door de schaars-verlichte spleet van den Lindenberg kijken ze neer op de donkere
Waal, waarover een enkel scheepslichtje zijn spiralenden weerschijn trekt, en
waarachter de duisternis van den nacht zwijgt; terwijl in hun rug het stads-
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geraas van den bij avond levendigen Burchtstraat rumoert.
‘Ik dank u,’ zegt G e r r i t .
‘Neen, de oude man dankt u. Maar 'k sla nu rechts af, de Ridderstraat op. Tot
morgen dus, mijn jonge vriend.’
‘Morgen?...’
‘Gewis, ik wensch toch getuige te zijn van uw huwelijk! Nu, goeden nacht.’
Nog lang staat G e r r i t 't manneke na te staren, prevelend: ‘getuige, getuige.’
Thuisgekomen vindt hij twee boodschappen: de complimenten van juffrouw
S m a l s e n uit de Snijderstraat en dat D i r k j e om zeven uur was overleden, en een
dekschaaltje ‘gebracht door de meid van D a l m a n ’ met dit briefje:
‘L i e v e G e r r i t ,
Wat is het verschrikkelijk, dat ik zoo'n beroemden man krijg, dat hij den laatsten
avond van zijn bruidsdagen nog niet een uurtje bij zijn bruid kan komen. Arme
jongen, hebben ze je zóó geplaagd? Als ik niet je “lief vrouwke” was - wat toch het
allermooiste is, dan werd ik je collega, alleen om je wat patiënten af te troggelen.
Maar zul je nu goed uitrusten op reis, en vast dit opeten? Want ik heb het zelf gemaakt.
je Keetje.
P.S. Verbeeld-je, freule S t a e t s e n - je weet wel, je oude vlam, waar we in de
Werken mee speelden - stuurt daar prachtig kristal, met een snoezig briefje. Is dat
niet allerliefst?’
O, o, dat aardige D i r k j e S m a l s e n had diphtheritis; hij had vast beloofd om
vóór den eten terug te komen; hij was reeds besloten in 't uiterste geval tot de operatie
over te gaan; misschien was dan....
En o, dat het dappere K e e t j e hem nu zelf verontschuldigde... en hij valt voor
zijn stoel op de knieën en begint te snikken van bitter berouw.
Wàt 'n trouw, wat 'n trouw, die trouw van dokter L a u r e n t z e ! Daar was maar één
roep over.
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Vooreerst was het carillon-dag, en dat wilde al niet weinig zeggen. Is er toch niet
een oud-Nijmegenaar geweest, dien, arme stakkert, zijn vrouw mee had genomen
naar den Haag, en die dan ineens op een carillon-dag gezien werd, wandelend van
de Comedie langs het Stadhuis naar de Kerk, heel alleen, luisterend naar het carillon,
en dan weer terug langs het Stadhuis naar de Comedie, om als 't carillon ophield,
weer naar den Haag terug te gaan - tot een volgenden keer!
Ten tweede was het een extra-trouw, en niet een gewoneextra, maar een heel
bizondere. Want de burgemeester trouwde ze zelf; de zoon van S t a m l e r , den
stalhouder, reed ze zelf met de twee vossen; de organist van ‘het derde orgel van het
land’ speelde in den Sint-Steven zijn mooiste bruidsmarschen, en de oude dominee,
die ze beiden nog gedoopt had, hield voor de jongelui de mooiste van zijn zes
trouwpreeken. Ja, de diaken-boekhouder, die met den dienstdoenden diaken gewed
had dat de trouwcollecte toch niet de tweehonderd gulden zou halen, keek heel
diepzinnig toen hij daar van die oude verschijningen, die van magischen invloed op
de collecten waren, zag opdagen - ze waren dan toch ook uit alle hoeken van de stad
gekomen voor de trouw van dien jongen van L a u r e n t z e ! - en toen hij zijn
rijksdaalder betaald en de trouwcollecte geboekt had, vertelde hij veertien dagen met
het eigenwijste gezicht aan iedereen die 't hooren wilde, dat, al mocht hij de som niet
noemen, 't een ouwerwetsche collecte was geweest, net zooals hij van volk als de
L a u r e n t z e 's verwacht had.
Maar dan 't diner in de huizinge L a u r e n t z e niet te vergeten!
Moeder L a u r e n t z e had eerst niets van een diner aan huis willen weten. Diner?
heel goed, al hield zij er niet van; maar dan ook naar een zaal of zoo iets, waar je
voor je lieve geld alles huurde, 't dak boven je hoofd, het glas waar je uit dronk, de
knecht, die voor je boog. Maar diner aan huis, waar alles eigen was? Neen, vreemde
handen zouden van haar boeltje afblijven, neen, dat ging niet, onmogelijk. Maar
B e t j e , een paar jaar ouder dan
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G e r r i t , had moeder zoo aanhoudend bestookt dat nu vader het doen kòn, zij ter
eere van G e r r i t , toch ook iets doen moest, en dat, nu ze toch eenmaal het groote
huis in de Broerstraat en niet meer het kleine in de Koningstraat bewoonden, het
voor iedereen zoo aardig hier in huis zou zijn, dat moeder eindelijk gezegd had: ‘nou,
ik zal dan mijn zwarte zijden aandoen, en dan moeten jullie 't maar weten. Maar als
de soep aangebrand is, en de groenten vol zand zitten - je weet hoe je vader daar op
is - dan zal ik je uitlachen en zeggen: “dat hè-je d'r nou van zukke vreemde kerels
in je keuken te halen!”’
Maar nu ze er zijn, moest ze erkennen dat ze zich heel ordentelijk hielden. Ze
droegen goed schoone overhemden en witgaren handschoenen, neusden nergens in,
en lieten zich nog beter gezeggen dan de meiden. Ja ze moest er om lachen, dat straks,
toen ze uit de kerk waren gekomen, L a u r e n t z e een beetje verlegen gedaan had
tegenover al die mannetjes en op den drempel van zijn kantoortje heel bescheiden
aan eentje gevraagd had of hij daar even binnen mocht komen, de goeie man. Ze
moest hem toch eens even toeknikken, haren zeldzaam-voortreffelijken man, die nu
naast de bruid, onverstoorbaar soles sauce crevettes zit te verorberen, en dat terwijl
de man van zijn leven geen visch eet!
Vader L a u r e n t z e ziet op van zijn bord, een mager glimlachend gezicht, in
grijzen ringbaard. Achter de brilleglazen komen een paar merkwaardig stille oogen
kijken. Hij is verlegen met zijn geluk. Dat hij de koperslager van de Koningstraat,
die met één knecht was begonnen, nu de patroon van de Broerstraat is, met boekhouder
en brandkast, waaruit hij G e r r i t had kunnen laten studeeren, dat is reeds iets. Dat
ze hem in Kerkeraad en Gemeenteraad hadden willen hebben, was reeds meer,
ofschoon hij wel wijzer was geweest en geweten had welke jas hem paste. Maar dat
hij nu hier in zijn huiskamer, met zijn vrienden R i e l l e r t en S t e v e r s om zich
heen, zoo tegenover zijn vrouw zit, dat is toch alles - en met trots zien de stille, grijze
oogen op haar. Want och, zij weet het zoo niet, en
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niemand, maar het is hem vandaag of hij door zijn examen, het groote examen dat
over zijn geheele aardsche leven zou beslissen, is gekomen. Hoe herinnert hij zich
nog die wandeling over de Wallen, toen hij aan R i e l l e r t en S t e v e r s zijn
engagement verteld had met S i e n t j e v a n d e n B o s uit Zutphen. Ja, ze wisten
het al dat hij zoo'n hoogen en daarbij een verkeerden gooi had gedaan. Want de
ontvanger v a n d e n B o s was even kaal als grootscheepsch. ‘Nou, ik hoop dat ik
je over tien jaar nog eens kan feliciteeren’ had S t e v e r s gezegd. ‘En ik, dâ-ge nie'
dien eelend zult beleve', dien ik al deur die Oaremsche en Zutphe'-sche kwikstèrtjes
heb zien oanrichten’. Hij had zijn vrienden toen boos den rug toegekeerd, maar geen
woord tegengezegd, omdat hij eigenlijk oordeelde als zij. S i e n t j e te trouwen was
een dolheid in naam der liefde, een verloochenen van zijn degelijkheid, een buiging
voor haar luchthartigheid - en toch, hij had 't niet kunnen laten. Het eerste jaar had
't er gespannen; zij had gedreigd naar huis terug te loopen; eens had ze hem een klap
in 't gezicht gegeven.... tsa, wat had hij gewerkt, alleen om afleiding te hebben - en
daar, vóór hij 't goed wist, was ze getemd en 't liefste wijf van heel Nijmegen
geworden, en nu kon je met een lantaarntje gaan zoeken naar zoo'n moeder, zoo'n
vrouw, en stonden R i e l l e r t en S t e v e r s altijd klaar om te getuigen dat
L a u r e n t z e van de Koningstraat nooit L a u r e n t z e van de Broerstraat zou zijn
geworden, en trots al zijn vooruitgaan nooit hun oude vriend zou zijn gebleven,
zonder S i e n t j e v a n d e n B o s . En daarom voelt hij zich heden als een
schooljongen die door zijn laatste examen is gekomen. Hij zou kunnen opstaan en
openlijk Gods zegen in zijn leven erkennen; hij zou ook een toast kunnen houden op
zijn vrouw of op de bruid - maar neen, de stille man knikt zijn vrouw maar eens toe
en nog eens, en zij en allen die het zien, bemerken dat L a u r e n t z e nog nooit zoo
dankbaar en blijde is geweest als vandaag.
Mevrouw D a l m a n alleen bemerkt het niet; jammer genoeg voor haar
gemoedsrust. Want had zij L a u r e n t z e 's dankbaarheid gezien, dan had zij die
natuurlijk toegeschreven
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aan 't feit dat zijn familie was verheven tot den stand der D a l m a n 's, en zij zoo goed
had willen zijn op zijn partij te komen, nu zij te klein behuusd was er zelf eene te
geven. Daar zij 't echter niet ziet moet zij wel volharden in hare teruggetrokkenheid,
en, na haar trotsch, opgericht lichaam, gekleed in nieuwe zijde en oude kant, ter dege
gelaafd te hebben aan 't goede diner en de wijnen, weer in stilte gaan kwijnen over
de ongeneeslijke burgerlijkheid dier menschen, die maar niet inzagen welk een offer
zij gebracht heeft, toen zij hare dochter, en wel hare C o r n e l i a , toestond tot hen
af te dalen.
Inderdaad is K e e t j e - want alleen hare moeder noemt haar C o r n e l i a - een
prettig bruidje om te zien. Ze draagt een lorgnet op haar klein spits neusje, en daardoor
hebben haar toch reeds zwarte oogen iets fels, gebiedends, haastigs, maar als dat
lastige lorgnetkoordje haar hindert, komt er een fijne witte hand bij, die is van edelen
eenvoud en bizondere zachtheid en lijdzaamheid. Daarmee heeft ze G e r r i t 's wang
gestreeld toen hij van ochtend zoo bleek zag, en zijn snor zoo trilde toen hij vertelde
dat hij D i r k j e S m a l s e n verloren had. Die had ze gevouwen toen zij bemerkte
dat hij daar gisteren niet meer was geweest. Daarmede had ze ook haar eigen angstig
hart glad gestreken, dat maar aldoor had willen weten, waarom G e r r i t zoo vreemd
over gisteren zweeg. Maar met die oogen had ze geraket en geduelleerd met een
clubgenoot van G e r r i t , een advocaat en notabeltje uit Zwolle, die hem nog wel
een betere vrouw had toegedacht, zoodat G e r r i t , die eerst nog wel wat veel tegen
zijn clubgenoot had opgezien, al luisterend naar hun woordgevecht eerbiedig, had
geglimlacht tegen zijn onversaagd vrouwtje.
Zelf zit hij stil naast mevrouw D a l m a n , het heerlijk vindend dat zij zich weer
diep beleedigd gevoelt en mokkend zwijgt, want daardoor kan hij nu ook zwijgen.
Want hij is in een wonderplechtige stemming. Bij 't wakker worden had hij zich
willen schamen over zijn gezonden slaap, maar vreemd, toen de zon zoo vroolijk in
zijn slaapkamer was gekomen, had hij het gevoel gekregen dat het
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toch een deugdzame daad van hem geweest was, en dat een mensch, die nog zoo kon
slapen, niet mocht versagen. Verder op den ochtend had hij het willen uitschreeuwen
dat hij een huichelaar was, maar de menschen hadden allen zoo huldigend en zoo
verstolen-lachend met hem gedaan, dat het de grootste aanstellerij zou geweest zijn
nù ernstig te gaan doen. En zoo had hij zich maar laten gaan - en daar was opeens
de plechtige stemming over hem gekomen. Was het gekomen bij het opstijgen van
de trappen van het stadhuis, bij het doorschrijden van die historische gangen, bij het
staan in de Gobelin-zaal, van den ‘Vrede van Nijmegen’ - òf bij het wandelen over
die blauwe kerkzerken onder de hooge gewelven vol van schaterende orgelakkoorden,
òf bij het opstaan en het voor God en menschen trouw beloven, terwijl hij K e e t j e s
hand in de zijne voelde trillen - hij weet 't niet, maar ze is er die stemming, waarin
hij gevoelt dat er veel genade is in zijn leven, onverklaarbare zegen, waardoor hij
wandelt op heel hooge bergen onder heel hooge beuken, stom van vreugde en durf.
Ondertusschen is er feestelijke drukte in de kamer gekomen. Het is een lange
kamer, hoog van verdieping met groote ramen op den tuin. De overgordijnen zijn
weggeschoven, een raam staat open, en de donkere stadstuin - met een herfstrooden
bruinen beuk en oude leiboomen, vol knoestige, zwarte takken, langs de oude
tuinmuren - behoort bij de kamer, want men ziet dat die zelfde bouwheer, die zich
boven de cararisch-marmeren schouw heeft laten uitschilderen, in steek en staartpruik
wijzend naar een zijner schepen dat gelost wordt aan de Kraan - en dit doet hij met
dezelfde hoogheid waarmee het portret van een Hollandsch Admiraal naar zijn in
rook gehulde schepen wijst - ook die bruine beuk heeft laten planten. Het is daarbij
een rijk dejeuner; de knechts maken onwillekeurig buigingen voor de zeldzame
schotels, telkens dat zij ze aanbieden, en voor vele der gasten is zulk een festijn iets
te ongewoons, dan dat zij niet wat uit den band zouden springen. En dezen zijn het
die het hoogste woord hebben, en glimlachend hoort G e r r i t brokstukken hunner
gesprekken, zonder dat

Onze Eeuw. Jaargang 3

683
die hem in zijn stille wandelingen op de heel hooge bergen onder de heel hooge
beuken meer storen, dan wat jongensgeschreeuw hem zou doen.
..... ‘'ne goeie soep’ - ah, dat is natuurlijk de oude R i e l l e r t - ‘'ne goeie soep is
iffe' zeldzoam as 'n goeie preek. Ieder huushouwe' makt moar ééne soep, en een
dominee moar ééne preek. As je bij oew voader gruuntesoep at, mins, mins, 't was
krek of je dominee G e e r t e m a n over den Cattechismus heurde’.....
..... ‘een prachtige praktijk! Nu al. Ze vinden het wel aardig dat een nijmeegsche
jongen cum laude heeft gehaald en misschien nog wel professor wordt, en dan een
nijmeegsch meisje’.....
..... ‘“de omstreken van Arnhem veel mooier?” - Schande, schande, dat u.....’
..... ‘wat de tied van 't joar meebrengt mot d'r ien. Moar as g'em nou op oew bord
hêt, dan zeddege toch nie': nou pruuv' ik 'n wörteltje en nou 'n dopèrretje, maor ge
pruuft 'm egoal, inins, gin gruunten, gin soep, moar 'ne grúúntesoep, krek zoo is 't
met de Cattechismus’ ........
..... ‘die oude stadshuizen toch wel gezellig, al zijn ze wat donker en hokkerig’.....
..... ‘hij ziet er goed uut, ruukt goed, hij is smejig, de lèpel kan 'r ien stoan; ge
pruuft 'm en zegt da'olijk: selderie vergète'’.....
..... ‘toch altijd een krietseltje blauwsel in de vitrages, maar dan moet u 't halen bij
Jacobs op den Ganzenheuvel’.....
..... ‘en die rot meneer’..... o wee! daar begint de oude S t e v e r s zijn wel wat
gewaagd avontuur, denkt G e r r i t , even opkijkend.
..... ‘neen, dat is geen Nijmeegsche’.....
..... ‘wat bin der veul volk ien de kèrk gewist’.....
..... ‘en 'k zeg nog tege' die meid: ‘sloat 'm dood!’ Maar zij an 't schrèeuwe'; 'k zeg:
‘schriww toch nie' zoo, wat motte de minse wel van mien denke!' moar zij koakelt
net as 'ne kiep, en al hèrder en hèrder: “hij kruupt me tege' 't lief! hij kruupt me tege'
't lief!” en toe wor' ik
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helsch en zeg: “der uut meid, met oewen rot, der uut!” moar zij makt 'n keboal: “'t
is jouw rot, uut jouw winkel, hier zit ie! uuh!” en doar begint ze weer. Wa' mo' 'k
doên? Ik pak de meid bie der erms en 'k vuul tegeliek de rot’.....
..... Ja, en weet u wie ik ook gezien heb, dat oude heertje v a n d e n U l f t e met
't nichtje van commandant Te n b e r g e ,’ - G e r r i t voelt zich van zijn heel hooge
bergen naar beneden tuimelen, en daar staat hij alléén op in de kerk, K e e t j e is er
niet en 't gewelf is zwart, en alle menschen kijken hem verwijtend aan, door en door,
en daar komt ze op hem aan! ..... ‘hoe heet ze nu ook weer’.....
..... ‘doodgeknepe', meneer, de rot doodgeknepe' onder der erms’.....
..... ‘o ja, freule S t a e t s e n , nog een dochter van den oud-minister’ - en G e r r i t
wil ze ontwijken, maar hij kan niet, en hij ziet ze komen, leunend op haar zelve in
al hare slanke pracht en hooge onwederstaanbaarheid, - ‘ja, een bizonder knap mensch,
nu eens een echte dame’ - en hij wil schreeuwen, maar kan niet, en bevreesd, en
klappertandend drinkt hij van zijn wijn, en bijt het glas stuk, en ondertusschen, ze is
nu vlak voor hem! Hij stikt - er is een afgrond achter hem en zij.....
Met geweld duwt hij zijn stoel achteruit, springt op en stuift de tafel langs, de
uitwijkende knechts voorbij, de gang in..... waarheen?..... 's vaders kantoortje in, het
weer uit..... waarheen toch?..... o, hier in 't magazijn, hier zal men hem niet zoeken,
hier zijn de gordijnen neergelaten, hier is het donker, gesloten als voor een doode.
Hij gaat op een rol zink zitten - en blijft zitten - de hand onder 't hoofd, wanhopig
voor zich uit starende, en zit er nog, ook toen het reeds heelemaal om hem is gaan
donkeren.
‘G e r r i t ’ klinkt het zacht in de donkerte.
Och, och zijn arm vrouwtje, dat het niet kan helpen, en dat hem niet kan helpen,
och, och!
‘G e r r i t , heb je zoo'n pijn?’
Hij kijkt op - en goddank! hij ziet niets. Ze is weer
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weg; de andere, maar K e e t j e gelukkig ook. Hij is alleen, en zijn donkere toekomst
inziende laat hij zich langzaam van zijn rol zink glijden. Ah, daar stoot zijn voet op
iets ronds, iets hards. Jawel, dat is zoo'n rol lood - die liggen hier altijd. En hij bukt
zich om die zwaren rol eens op te lichten. Ai, zijn vinger prikkelt - o ja, hij had zich
straks gesneden aan dat glas, maar 't doet niets - en hij beurt, hij beurt tot zijn
beenderen kraken, zijn aderen op het voorhoofd zwellen en zijn hart gaat slaan, jagen
- maar daar is geen wrikken of verwegen aan, en als met gebroken rug richt hij zich
op..... Daar loopen vreemde schaduwen door 't magazijn, langs het even verlichte
koperwerk, en op eens staat K e e t j e voor hem, in witte zijde, een blaker in de eene,
een kom met water, spons en handdoek in de andere hand: ‘G e r r i t , mag ik je
helpen? 'k Zag 't bloed wel, maar dacht eerst dat 't niet zoo erg was. Anders was 'k
dadelijk gekomen,’ zegt ze met neergeslagen oogen voor hem staande, als zich
verontschuldigende.
Hij doorboort haar met zijn brandende oogen, en hij weet dat hij het zal
uitschreeuwen van vertwijfeling als ze hem vraagt, als er ook maar een vraag uit haar
oogen spreekt, ook maar 't begin van een zwijgende vraag. Maar zij blijft met
neergeslagen oogen voor hem staan, totdat hij haar zwijgend de kaars uit de hand
neemt.
‘Arme jongen,’ fluistert ze, zijn vuile, bebloede hand op de hare houdend, en met
de andere er water op persend uit de spons.
‘Arme jongen’, herhaalde ze, terwijl het koude water hem een snikkenden zucht
doet ontglippen.
‘Pas op,’ fluistert hij heesch, ziende dat het bloedige water haar witte mouw smet:
‘pas op, je japon!’
Nu kijkt ze hem even aan en over haar omnevelde oogen glijdt een lachje van trots
en zaligheid; ‘dat is niets,’ fluistert ze, en slaat weer de oogen neer.
Als ze een oogenblik later weer hun plaatsen innemen aan den bruiloftsdisch voelen
ze zich tien, twintig jaar ouder geworden. Door gelach en gejuich verwelkomd maken
ze mee grapjes over hun lang wegblijven, waarin zij dichter bij elkaar
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zijn gekomen dan in hun geheelen engagementstijd, en wel door samen in de kloof
te hebben gekeken, die hen had kunnen scheiden. En zoo zitten ze stil naast elkaar
zonder elkaar aan te zien, en terwijl K e e t j e - zij heeft een wondere behoefte hem
gerust te stellen, zij weet zelf niet waarom, maar 't doet hem zeker goed - haar hand
nu en dan eens op de zijne legt, laten ze de vervelende toasten over zich heen gaan,
zonder er iets van te hooren. Opeens echter hooren zij; 't is de oude S t e v e r s , de
mandemaker, die in alle parmantigheid tusschen zijn twee grijze bakkebaarden in,
al een heelen tijd staat te oreeren.... ‘....maar nou G e r r i t begonnen is met zich in
de vingers te snijden, moet ik de jongelui toch 's wat zeggen. Zooals ieder aan me
kan zien, ben ik ongetrouwd. Waarom? Neej, daarom niet vriendje! Neej, dat mot al
een akelig stumpertje zijn die geen goed wijf kan krijgen. Waarom dan? Wel, me
moeder zei altijd: “Jan, denk er maar aan: morgenrood, water in de sloot; as 't zoo
mooi begint, dan loopt het voorgoed mis; maar as 't zoo met zuur bier en noarigheid
begint, ga dan maar je gang”. Nou, hoeveel keer ik me geëngageerd heb! - ik ben er
de tel van kwijt geraakt - maar 't was altijd: “m'ne liève J a n , m'ne bèste Jan,” 't was
altied mooi weer, en dan dacht ik wat me moeder me gezeid had, en dan zei ik: “nou
ik groet je heur Grietje!” Nou had ik al zoo gedacht: G e r r i t en K e e t j e zullen wel
wijzer zijn, maar, neej maar nog 's toe! zooals die nou toch beginnen zijn: ruzie op
de bruiloft; met 't mes in de vingers snijden; van tafel wegloopen om de ruzie uit te
vechten....’ Groot gelach en gehalloh waaraan G e r r i t en K e e t j e meedoen. ‘Ja,
ceremoniemeester, ik scheid er uit: je weet allemaal ook dat ik zoowat zestig ben en 'k dacht zoo: 'k ben grasburger, 'k sta in 't Gouden Boek; 't volgend jaar naar 't
Oud-Burgeren-Gasthuis en dan zoo langzamerhand naar 't kerkhof. Maar nou ik hier
die jongelui zóó heb zien beginnen nou zeg ik tegen me zelf: “nou J a n t j e , nou d'r
nog vijf-en-twintig jaar bovenop, want van zoo'n zilveren bruiloft zul je nog 's stukken
beleven!” en dus zeg ik - en nou zeg
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ik niks meer: bij leven en welzijn tot over vijf-en-twintig jaar!’
En terwijl ze met de anderen meelachen, zien ze elkander weer eens in de oogen,
en wil K e e t j e het wel uitjubelen van geluk, want ze heeft in G e r r i t weer den
jongen herkend, den huppelenden jongen, die niets vermag, maar ook niets heeft te
verheimelijken, en voelt G e r r i t weer de blijde zekerheid, dat het voor hen slechts
veilig en vredig is bij elkander, en tegelijk een groot verlangen naar het eigen, eigen
huis.

IV.
De slechting van de vesting was in vollen gang. Tallooze grondwerkers draafden,
blootshoofd en de ruige borsten maar half door de boezeroenen bedekt, twee aan
twee voor de stortkarretjes om met de van de bastions afgegraven aarde de droge
grachten te vullen. Nu en dan werd er een zwakke knal gehoord, een grijs stofwolkje
welfde zich omhoog in de blauwe lucht, en het dynamiet had de eeuwenoude muren
uiteengescheurd, gruis en steenen soms verweg slingerend. Dan kwamen de sloopers
met hun koevoeten en houweelen, dan de bikkers en biksters met hun gereedschap
en eindelijk de toekomstige bouwondernemers die de groote, grijsomkalkte moppen
gaarne, bij millioenen, kochten; en ondertusschen klaagden alle huismoeders die
dicht bij de Wallen woonden dat je voortdurend in doodsangst voor je kinderen was
bij die dynamietontploffingen, en je huis niet meer stofvrij was te krijgen door al dat
kalkstof, dat door de ramen tot in de slaapkamers doordrong. Maar 't
grof-geldverdienende werkvolk en de zich opmakende bouwspeculanten en geheel
jong-Nijmegen zag den val der vesting met voldoening; die doorbroken muren en
die gedempte grachten, dat was losmaking uit de gevangenis, dat was een vlakke
baan naar de vrijheid, dat was een belofte van eer en macht en rijkdom, evenals de
andere steden dat hadden verkregen.
Ook om de Molenpoort was het sloopingswerk begonnen. De Molenpoort stond
nog, maar was gesloten, en werd
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ongemerkt een hoek voor vuilnis, waar niemand meer kwam. Links van de poort
was een opening gemaakt in den muur; met 't zand van den wal was de gracht gedempt
en daarover een breede weg naar 't nieuwe hulpstation aangelegd. Alles voorloopig,
maar toch reeds grootsch. Alles wat naar 't station moest, kwam door de Molenstraat.
Omnibussen - hoeveel wel? men sloeg zich de handen in elkaar van verbazing dat
er zooveel hotels in Nijmegen waren -, reden wel drie, vier achter elkaar door de
Molenstraat. En veel van 't goederenverkeer, dat vroeger door de benedenstad was
gegaan naar de Waal, alles nu door de Molenstraat. Vroeger - en nog niet zoolang
geleden - de straat waar enkel wortelboeren en wat renteniers woonden, waar 't alleen
's Maandags druk was van de Hatertsche en Maldensche boeren, en een enkelen keer
van soldaten die naar de Mokerheide of Grave trokken, was het nu opeens een drukke
straat geworden, een stand voor winkels, die er al geopend werden.
Op zekeren ochtend gaat commandant Te n b e r g e zijn gewone wandeling maken.
Het is een heldere najaarsmorgen, na dagen van regen, maar met stok en parapluie
schrijdt hij uit zijn bureau, de lange gang door, de straat op naar de Molenpoort.
Opeens staat hij ontzet stil met angstigstarende oogen, en hij steunt zich zoo
krampachtig op stok en parapluie dat zijn knokkels er wit van worden. De Molenpoort
gesloten! Zijn speciale poort gesloten! Nooit gebeurd, zoolang hij deze vesting
commandeerde! Zelfs niet in 70; altijd hadden de vreedzame burgers naar hun werk
kunnen gaan! En voor zulk een importante daad hem geen permissie gevraagd! Maar
waar blijven de menschen dan die de Molenstraat opkomen? En daar ziet hij ze ineens
door de wijde bres in den muur gaan, links van de poort, menschen, karren, rijtuigen.
Wat, de publieke weg loopt dwars door zijn muur? Tot nu toe had hij fijntjes
geglimlacht, als hij langs de bres door de poort ging: nu zouden die koekebakkers
toch eens zien welk werk hij en zijn voorvaderen hadden geleverd; op zulke taaie
muurtjes zou B i s m a r c k zijn tanden nog eens stomp bijten; hoe frisch
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rood en kernhard was nog die steen, die er al eeuwen gezeten had; ja, ze zouden wel
gauw 't gat weer stoppen, beschaamd dat ze er over gesproken hadden zulk een
vesting te slechten, bezorgd dat zij nooit zulke muren bij elkaar zouden kunnen
krijgen als deze - en och, die heele bres zou een indirecte, onwederlegbare apologie
van zijn standpunt blijken! Maar nu daar jan en alleman dwars door zijn muren liep,
wel moest loopen, nu zag hij het: die bres was een doodwond, en die steen was rood,
ja rood als bloed!! En met een verwensching in zijn hooge oogen maakte hij rechts
omkeert, de straat af, de deur in, de lange gang door naar het bureau. Daar vond
I d y l l a hem, nog met stok en parapluie en de flambard in zijn oogen, op en neer
wandelend, mompelend nu en dan als met een schreeuw van pijn uitschietend:
‘slachters zijn het, als koekebakkers verkleede slachters, allemaal jakhalzen en
samenzweerders in 't komplot: v a n 't P e r k !.....’
Den volgenden ochtend trok I d y l l a beslist de voordeur achter zich toe en liep de
Molenstraat af om v a n d e n U l f t e eens op te zoeken. Voor zoover dit bij haar
roode wangen mogelijk was zag ze bleek, en iets minder op haar slankheid
achterovergeleund dan gewoonlijk liep ze, de oogen een beetje dichtgeknepen, haastig
voort. 't Was bij oom niet meer uit te houden. Iedereen was nu in 't komplot: L e o ,
omdat hij niet zelf van den Kwakkenberg was komen zeggen dat hij bevorderd was
tot kapitein, en een buitenlandsch verlof had aangevraagd; v a n d e n U l f t e , omdat
hij toevallig in een paar dagen oom niet was komen halen voor de wandeling; zij
zelve ten slotte ook al, omdat ze naar oom's zin niet genoeg schold op v a n 't P e r k ,
hoewel ze toch wel heusch 't land had aan dien man, die met zijn onnoodig geschrijf
't leven maar extra moeilijk maakte. Nu had zij er dit op bedacht: v a n d e n U l f t e ,
die alles van, en aan, en over Nijmegen wist, kende natuurlijk v a n 't P e r k .
Waarschijnlijk had 't manneke voor den leelijkert respect; tenminste vond hij hem
interessant: want hij had immers over Nijmegen geschreven! Dom, dat zij hier
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niet eerder aan gedacht had! Had ze nu maar eenmaal 't adres van v a n 't P e r k , dan
was dat been wel weer in 't lid te krijgen, tenminste dan kon er iets gebeuren, wat
dan ook. Nu zaten ze in een impasse. Een dokter er bij halen ging ook moeilijk, daar
de eenige, in wien oom vertrouwen had en die ook deze heele kwestie het beste zou
begrijpen, de jonge L a u r e n t z e , op zijn huwelijksreis was. Dus naar v a n d e n
U l f t e ; ze zou maar zeggen dat ze kwam om zijn museum te zien. En werkelijk, ze
herinnerde zich ook den tijd niet dat ze bij hem was geweest. Hij kwam altijd maar
bij hen. Zou ze Sint-Teunis nog wel kunnen vinden? Haastig liep ze de Broerstraat
op, stak de Burchtstraat over, het Gapersgasje in en de Snijderstraat door. Hier op
de Ridderstraat moest het ergens wezen; ah ja, die spleet tusschen die twee huizen,
dat zou Sint-Teunis zijn.
Zij liep er in, het doodloopend pleintje op, maar zag geen bekend huis, wel een
paar wijnkoopersknechts, die een vat voortsjorden.
‘Kunt u me ook zeggen, waar hier mijnheer v a n d e n U l f t e woont?’
‘Meneer v a n d e n U l l e f t e ?’ zeide de een, zijn pet half over de oogen trekkend
en met toegeknepen oog en opgetrokken lip zich de haren krabbend: ‘nee, die wont
hier nie', juffer’.
‘Witte-ge da' nie'?’ riep zijn maat, de armen onder het vat, tot hem opziende; ‘da's
H e n d m e t d e n h o ê d , die hiet v a n d e n U l l e f t e ’.
‘Da' motte-ge dan moar net wête',’ zei de ander zijn pet recht zettend, en met de
vinger aanwijzend: ‘H e n d m e t d e n h o ê d die wont doar, krek nost 't Groavehuus,
stief niffe' da' groote huus. Juust, doar joa!’
‘Dank je wel,’ en I d y l l a stapte op het aangewezen miniatuurhuisje aan, dat, half
verscholen achter de oude linden voor de heerenhuizinge, precies - naar ze vond paste bij de bescheiden deftigheid van 't manneke.
Een veterane met een geweldige knipmuts liet haar ternauwernood in een
voorkamertje, maar I d y l l a kreeg hier dadelijk schik in de grappige, dunbeenige
meubeltjes
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in den stijl van de pastel-portretten aan den muur. Die man, wien de staart van het
pruikje nog juist over den kraag van zijn blauwen rok wipte, en die van een grijzen
achtergrond zoo schuin op haar neerzag met den eigenwijzen blik van een notabelen
burger van vóór de revolutie, was zeker zijn vader. En die vrouw in 't wit mousseline,
met bloote armen, weeke oogen en nog weeker mond, was zeker zijn moeder. Hoe
klein-deftigjes!
Slof! slof! daar stond hij voor haar, op groote, groene viltpantoffels, zoo klein,
bijna te klein voor een mensch. En zoo hulpeloos!
‘Goeden morgen, meneer v a n d e n U l f t e ’.
‘Uw dienaar mejuffrouw, hè’ - verbijsterd opziende, maar zonder iets van een
herkenningslachje in zijn groote oogen: ‘hè, u is dus niet de bewaarschooljuffrouw!’
‘Tenminste niet dat ik het weet’, lachte ze, toch slechts even, want de oude man
zag er te miserabel uit, angstig en armelijk, en als leed hij heimelijk honger.
‘Ach ja, ze vraagt wel eens....’ en toen verschrikt en gehaast, zenuwachtig, en
zonder iets van zijn buigende wellevendheid: ‘U komt me toch niet vragen....’
‘Neen, maak u maar niet ongerust,’ lachte ze geruststellend; want och, ze kon dien
stakkert nu niet in nog meer ellende halen, dan hij blijkbaar al zat - misschien kreeg
ze het morgen dan te weten, bij toeval, of op een wandeling, of zoo: ‘maar ik kom
uw collectie eens bewonderen. Die zoudt u me al zoo lang eens hebben laten zien.
Weet u wel?’
‘Excuseer! excuseer!’ riep hij ineens oplevend, nu hij de angst van zich kon zetten,
dat hij zou moeten optreden in die ontzettende tragedie tusschen vader en zoon:
‘schandelijk vergeten... maar ik had de laatste dagen ook zooveel aan mijn hoofd
en...’ haperde hij, toch weer vreezende het dreigend lot niet te kunnen ontloopen, dat
hij, van beiden vervreemd, eenzaam zou komen te staan tusschen zijn ouden en zijn
jongen vriend: ‘gewis, wat wilde ik ook weer zeggen?’
‘Neen praat er nu maar niet over heen!’ zei ze, wel
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voelende dat hij niet durfde op 't onderwerp komen dat hun allen ter harte ging, en
dat, wilde zij hem weer wellevend zien buigen, zij hem als een kind zou moeten
afleiden: ‘uw collectie moet ik zien.’
‘Mijn verzameling! Gewis, mijn verzameling! Dat is wel vriendelijk van u.’
‘Ik doe dan mijn goed maar eerst af.’
‘Prachtig! Innemend!’ riep 't manneke dat langzamerhand nu weer bij zichzelf
begon thuis te geraken: ‘Maar, dat had ik u immers behooren te vragen! Gewis, hier
ligt het veilig, maar nu’, - en met den deurknop in de hand rekte hij zich uit de
pantoffels omhoog, en zij zag weer iets van zijn geheimzinnigdoende vroolijkheid
in de oude oogen - ‘nu één verzoek!’
‘Ik zeg vast en zeker: neen!’
‘Immers toch! Immers toch wel! Het is: niet te veel naar het stof zien. B a r t a zegt
dat het een schande is, maar...’
‘Maar dat hoort er zoo bij, wilt u zeggen; bij zulke interessante dingen is altijd
stof.’
‘Gewis, gewis! Uitnemend gezegd. Zeker: stof is niet interessant, maar interessante
zaken brengen stof meê; uitnemend!’
‘Maar u haalt er veel meer uit dan ik er mee bedoelde!’
‘Gewis, dat is juist het schoone van het argeloosgesproken woord. Maar wacht,
nu ga ik u voor. Voorzichtig! Aan zulk een steile wenteltrap zijt gij niet gewend.
Hier een drempeltje. Gewis, in oude huizen den weg te vinden is al even moeielijk
als in jonge harten’, zei 't manneke, wiens stem nu weer geheel vast was. Nog een
paar stapjes en hij opende een deur, met zijn hoffelijkste buiging: ‘Welkom! Dat ge
hier eenige aangename en leerzame oogenblikken moogt doorbrengen!’
I d y l l a had innige pret over die antidiluviaansche deftigheid, maar keek toch met
werkelijken weetlust rond: een ruime studeerkamer, die haar licht kreeg van
Sint-Teunis; aan den eenen kant boekenkasten met groene gordijnen en
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aan den anderen kant museumkasten met glazen deuren; op 't verschoten tapijt
museumachtige vitrines en een groote werktafel vol paperassen. Ze vond dat in deze
voorname sfeer van studie en beschouwing een leven stijlmoest krijgen, orde en
diepte. Het manneke, met één hand op zijn werktafel geleund, scheen haar ook grooter
dan gewoonlijk; in die stil-open oogen lag het zelfrespect van een middeleeuwschen
Dominicaner, of ook van een koning die zijn troon eerbiedigt.
‘Ik wist toch niet dat u zùlk een geleerde was.’
‘Gij vindt het leeren toch ook schoon?’
‘Hm - ik heb het gevoel of ik er bang voor moet zijn.’
‘Gewis: oude menschen leeren liever dan jonge. Jonge menschen willen doen wat
ze weten, oude willen weten wat ze doen. Maar als jonge wìllen weten.... gij zoudt
hier gewis veel interessanter ontdekkingen maken dan ik...’
‘Maar leeft men zoodoende niet in een fictieve wereld? Altijd bezig met anderen,
nooit met zichzelf.’
‘Gewis, gewis; maar daarom is deze wereld ook rustiger dan de gewone, ook
dichterbij, meer eigen schepping.’
‘Dan de gewone’ - is die dan zóó afschuwelijk?’
‘Niet zoo afschuwelijk, maar een weinig armzalig, gewis, armzalig. Versta mij
wel: ik wijt zulks niet aan de Voorzienigheid; alleen aan mijzelf’ fluisterde hij - ‘maar
zie, deze mìjne wereld is rijk!’ en met stralende oogen wees hij om zich.
Ze trad nader en zag in de vitrines de gewone zwartbruine museumdingen, tegen
wit papier gehecht: ‘ja, 't herinnert me altijd aan 't ijzeroer, dat Pa indertijd uit de
lage weiden van de Greeve liet graven. Ja, dat zijn bijlen, en dat spijkers - maar die
roestige, splinterige dingen, wat is dat?’
‘Herken je 't niet? Spangen en gespen! Apparaten uit een bataviersch boudoir! Gij
zult ze toch beter kennen dan ik! haha!’
‘Een bataviersch boudoir!’ en lachend maakte ze haar oogen klein om door de
wimpers zoo'n Bataviersche te zien: een vrouw hoog en hard als de oostenwind, met
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oogen diep als de zee, en armen wild en blank als de beek die van de rotsen bruist maar zei toen, haar oogen openend: ‘maar 't is toch moeilijk zich zoo'n vrouw te
realiseeren.’
‘De kunst! Gewis de kunst. Wij bezitten groote prosateurs en historiedichters!’
‘Hè, houdt ù daarvan?’
‘Er mede ingenomen zijn? Zul je me niet verklappen? Nu, als de warme morgens
komen, ga ik heel vroeg naar den bewaker van het Valkhof - je weet wel T i l l e m a n ,
hij heeft nog de citadel verdedigd - en hij ontsluit me het hek, en ik ga bij de Kapel,
met de Waal en Betuwe vóór me, zitten lezen in Hermingard....’
‘Brinio bedoelt u’ lachte ze.
‘O neen, Hermingard van de Eikenterpen! Hermingard is zooveel fijner dan Brinio,
als een vrouw fijner is dan een man....’
‘Maar als u 't dan uit hebt?’
‘Ik lees zuinig.... ik krijg het nooit uit voor den zomer om is. En dan om acht uur,
even voor het hek opengaat voor het publiek, laat T i l l e m a n me uit en krijgt zijn
vijfje. Zie, dat is nu ònze weelde; want mijn vader deed dat ook reeds!’
‘U hebt hier dus altijd gewoond?’
‘Gewis! Wij allen! Altijd in dit huis. Mijn vader was de Controleur van Imposten
en Accijnsen, een goed man, een goed man’ - ondertusschen morrelde hij in de
paperassen op zijn werktafel: ‘zie, ik nam juist een afschrift van een stuk uit het Blok,
je weet wel: de schatkist onzer privileges, zie maar; hier staat het: S a n d e r v a n
d e n U l f t e .’
‘Hoe kunt u dat gekriebel van die gothische letters lezen!’
‘Gewis, 't is een copie van den transfixbrief van 1572, het oudste stuk waar onze
naam in wordt vermeld. De voornaam S a n d e r is reeds sinds eeuwen verdwenen en met onzen naam kan 't ook niet lang meer duren...’ - en na een korte stilte - ‘neen,
't is geen oude-mannen-
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ijdelheid, maar plicht eerbied te hebben voor zijn geslacht; 't leert zelfrespect. Een
nauwkeurige geschiedenis van het altijd-nijmeegsche geslacht v a n d e n U l f t e
zal na mijn dood gevoegd worden bij mijn schenking aan de stad,’ en 't manneke
richtte zich even op, wees met breed gebaar over vitrines en kasten, en zakte weer
neer en zweeg.
Ze zag nu de antiquiteiten eens aan en verbaasde zich zoovele als 't er waren: rijen
urnen, kast na kast met gele en blauwe vazen, vaasjes, kruikjes, lampjes, soms
snoezige dingen, om eens in de hand te hebben, aparte dingen, haast te aristocratisch
voor 't brave manneke: ‘hè, in die kasten is alles genummerd en genoemd, in deze
niets!’
‘Die jonge oogen! Gewis, die verzameling is van vader; deze is van mij. Vader
zette naam en herkomst er bij; ik nog niet. Niet, omdat vader zich wel eens vergiste,
neen, vader was een accuraat man, en ik moet nog dagelijks van hem leeren....’
‘Waarom doet ù 't dan niet?’
‘Een vondst blijft mij interessanter, als ik heel voorzichtig ben met het noemen
en nummeren. Neem deze gemme; schoon, niet waar? Zeg ik nu deze caesarskop is
een N e r o , dan is ze mij minder waard, dan wanneer ik 't een open kwestie laat, of
ze ook een C a e s a r -zelf of een C l a u d i u s kan zijn, wat dan weer ingrijpt in andere
kwesties.’
‘Maar 't is toch veel mooier, iets zeker, dan iets zoo maar half te weten.’
‘Gewis, er zijn waarheden, waaraan te twijfelen zelfmoord is, ook voor den
historicus; maar er zijn ook onzekerheden, die al dierbaarder worden naarmate er
meer gedachtearbeid aan besteed is.’
‘Maar op die wijze komt men nooit klaar.’
‘Dat moet ook niet; dat zou de dood zijn. Zie, nu moet ik elke minuut besparen,
omdat die me verder kan brengen in zulk een open kwestie. Zulke heb ik nu in soorten,
want Nijmegen - die interessantste stad van ons vaderland, ja, lach maar, ik ben
geneigd te zeggen: van de geheele wereld - Nijmegen heeft ze ontelbaar! Elk
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gasje heeft zijn eigen open kwestie. Hoogst interessant! Volg maar eens even!’ en
hij haar voor, en zij hem achterna, over een donker portaal in een nauw gangetje,
een drempeltje op en - daar staat ze opeens in een wijde zaal: de vloer bedekt met
brokken steen en beeld, alles grijs, lomp, bonkig; en door de ramen een panorama
over de frissche vlakte van Waal en Betuwe. Terwijl zij zich nog staat te verbazen
over 't vele licht in deze kamer van ruïnes, komt hij reeds met een aarden buis
aangezeuld en lacht, zich met de zijden foulard het stof van de vingers vegend: ‘nu,
wat is dat?’
‘Dat is - hoe noem je 't ook weer? neen, zeg het niet! Op de Greeve liggen ze ook
wel als duikers - om zoo, onder een weg door, twee slootjes te verbinden...’
‘Excellent! Een rioolbuis! Gewis, een rioolbuis! Van die veronderstelling steeds
uitgegaan!’
‘Maar dit is een halve, en die op de Greeve zijn heel.’
‘Ongelooflijk juist. Gewis, dat was en bleef nu hier de moeilijkheid: waarom halve
rioolbuizen gebakken en geen heele! Een onoverkomelijke moeilijkheid. Wie lost
ze op? Een uitgebreide correspondentie gevoerd met Duitschers en Denen; geen
resultaat, tot...’ weg was het manneke en dan kwam hij dribbelend met een grooten
baksteen aangeschoven, onder het voortsjorren al zuchtend en jubileerend: ‘en hier...
hier is... de oplossing!’
‘Wat? Dat is een estrik van een boerderijkeuken van de Greeve, alleen wat grooter!’
‘Uitstekend! Zoo schijnt het, maar 't is - 't is - nu? - 't is een dakpan!’
‘Een dakpan!’
‘Gewis! Maar gij let niet op die gleuf. Leg er echter een tweede estrik naast; de
halve buis als verbinding er overheen; en gij hebt het regenwater afgesloten. 't Ideaal
van een dakpan! In Frankrijk maakt men weer dakpannen naar dit model. Was 't nu
niet goed dat ik de buis jarenlang ongenoemd liet? Eerst de vondst van den estrik
maakte mijn ontdekking mogelijk.’
‘Maar dat kan immers niet! Zulke zware dakpannen zouden elk huis verpletteren.’
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‘Exellent! Heb ik niet altijd hetzelfde gezegd? Toch is het een dakpan. Dat men ze
zoo weer nieuw gaat maken is het onfeilbare bewijs; want als iets nieuws steek houdt,
dan is het er reeds geweest.’
‘En dan die ontzettende zwaarte?’
‘Gewis, die moeilijkheid blijft. Vermeerdering van kennis is vermeerdering van
onkunde. Nu moet ik, wat ik nooit had kunnen denken, studie gaan maken van de
romeinsche fortificaties, want ik vermoed dat ze daar van afkomstig zijn. Neen, ik
breng ze zelf op hun plaats!’
Ze zag, dat wilde ze hem niet hinderen, ze er van moest afzien hem te willen helpen
en ging voor het raam staan. Uit de diepe vensternis viel de blik omlaag op vuilroode
daken en bruine muren, die ouwelijk en moeizaam zich omhoogbeurend, spits, scheef
en hoekig afteekenden tegen 't egaal-glijdende vlak der Waal. En op dit vlak van
stroomend zilver vormden en vervormden zich kringen, zóó vlak bij, als kon men
ze met de hand beroeren. Kronkelende dijken en wegen liepen als levende, geele
lijnen om en door de groene vlakte der Betuwe, begrensd door de blauwende heuvelen
met witte huizenstippen van Oosterbeek, en boven in den hemel kwam een groep
ijsbergen met koninklijke kalmte aandrijven, geluidloos voortschuivend over de
wijde luchtzee van doorzichtig blauw.
‘Hoe wijd, hoe mooi en stil,’ fluisterde ze, terwijl ze opeens haar leven zag: zoo
eng, zoo druk en doelloos; L e o verloren; oom aan het ondergaan; zij, straks tusschen
vreemde menschen, heel alleen eindelijk - en waartoe dat alles? Ze drukte het gezicht
tegen de ruiten, om niet te laten zien dat ze schreide. Maar dat vele licht, die kalme
Waal, die wijde vlakte en die hooge, blijde herfsthemel troostten haar wonderlijk,
en in totale vergetelheid van haar kommer begon zij zich verwant te voelen aan die
heerlijkheid om haar, en het werd haar dat ze niet zou kunnen zeggen, of ze weende
van droefheid dan van zaligheid.
Opeens stond hij naast haar en zeide: ‘gewis, hier is het altijd schoon.’
Met een lachje wischte zij zich de tranen af en zich
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naar hem toewendend, viel haar oog op een pastel, vlak naast hem, boven een
staan-lessenaar. Hé, ze kende die vrouw..... maar deze was veel jonger.....
‘Gewis, de moeder van Leo, mijn vriendin Leonardine.’ Hij zei dit zoo plechtig
en toch zoo moederlijk-vertrouwelijk dat, als hij nog één woord gezegd had, ze hem
alles zou verteld hebben, alles; - maar gelukkig hij zweeg.
Onbeweeglijk bleven ze staan; eeuwigheden in het volle licht; zwijgend elkaar
verstaande, met innerlijke sprake elkaar beklagende, elkaar vertroostende, elkaar
verblijdende.
Neen, ze zou den oude niet pijnigen door de tragische kwestie aan te roeren; ze
zou moedig zijn als hij, die haar ook niet wilde verlegen maken met in te gaan in
zijn of haar verdriet; ze zou, als hij, vreugde weten te winnen uit de tragedies.
Wonderlijk, zooals dat haar sterkte, daar stil naast hem te staan, eeuwigheden in het
jubileerende licht.
‘Is het niet erg weemoedig, meneer v a n d e n U l f t e , zoo te leven tusschen al
deze resten van voorbijgegaan leven? Al dat verminkte en verweerde wekt toch
weemoed?’
‘Gewis, het leven bloeit op uit het voorbijgegane; ook ons leven bestaat uit de
ruïnes onzer verwachtingen. Maar componeert de mensch daaruit niet den psalm
zijns eigen levens, een lied nog nooit gehoord en dat nimmermeer zóó zal
weerklinken? Gewis, ons leven is ééne ruïne - maar blijkt niet uit die vitaliteit van
ons gedurig verbroken leven onze onsterfelijke natuur? Zonder dooden toch geen
opstanding, geen herrijzenis? En wederopstanding, herrijzenis is toch meer dan
levensverwachting en levensmoed? Gewis, onbegrijpelijker en toch natuurlijker...’
‘Ja, dank u’ en na een poos zwijgens - ‘maar nu moet ik heusch naar huis.’
Hij ging haar op zijn groote pantoffels voor, en zij volgde het manneke nu met
eerbied en ontzag. Maar toen ze den mantel had omgedaan, kon ze niet weg en begon
weer: ‘U vindt het zeker prettig dat S i n t - Te u n i s zoo stil is.’
‘Stil? S i n t - T u n n i s - zooals wij Nijmegenaars zeggen - is in 't geheel niet stil.
Gewis, de latijnsche schooljeugd komt hier niet meer, zooals in vroeger eeuwen,
spelen,
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maar stil is het niet. 's Ochtends zie ik altijd de duiven van baas T i m m e r s , die een
echte liefhebber is, en zoodra die opvliegen, weet ik dat M a r i e t j e naar school
gaat. O, maar je kent M a r i e t j e niet? M a r i e t j e is mijn buurmeisje, het dochtertje
van douairière v a n S a n d e n , de bewoonster van 't oude Gravenhuis. Als zij me
goeden morgen heeft geknikt, komt J a n , de koetsier van mevrouw, uit de staldeur,
en als hij me heeft gegroet, poetst hij de rijtuigen en Vrijdags roskamt hij de
schimmels, prachtige dieren - maar zie: kleine kinderen en oude mannen babbelen
altijd door. Zeg me liever nog...’
‘Neen, neen, ik moet eerst meer van M a r i e t j e weten. Ik denk te blijven, tot ze
uit school komt!’
‘Nu zijt ge toch gansch in de war! Vroeger deed ze dat, toen ze nog klein was.
Sinds het voorjaar echter komt ze eerst om vier uur thuis, juist als ik mijn
middagwandeling maak. Ik heb er reeds over gedacht mijn wandel- en etensuur te
verzetten - maar mijn voortreffelijke huishoudster B a r t a ...’
‘Nu, u blijft dan maar eens thuis, en dan kom ik om vier uur M a r i e t j e eens
zien.’
‘Excellent! Afgesproken! Dus moet ge nu heengaan? Maar zeg me... hoe... hoe is
het thuis?’
‘Och, ellendig. Kon ik maar helpen, maar hij maakt zich zoo verdrietig, en ik ben
zoo bang...’
‘Gewis! Mijn arme vriend! Dat ik hem nu niet kan helpen!... Want je begrijpt dat
ik niet... je weet...’ en bevende werd de zijden foulard uit den achterzak gehaald.
‘O neen, u... u behoeft...’ en zij voelde zich zoo bedremmeld, zoo bezorgd voor
hem, dat zij nu maar gauw weg moest, voor hij iets meer kon zeggen, dan hij eigenlijk
wilde.
‘Gewis! Wij moeten blijven vertrouwen. 't Komt gewis alles terecht, al weten wij
niet hoe.’
Weer zou ze kunnen weenen, en, evenals zooeven, toen ze stond voor dien wijden,
zonnigen hemel, zou ze dan niet kunnen zeggen of 't van zaligheid of smart was - en
haastig verliet ze de kamer, hem zwijgend de hand reikend.
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‘Nu, heb het goed! Dank voor je bezoek! Heb het goed! Ja, de groete, vooral aan...
Uw dienaar!’
Ze vloog het pleintje over, maar vóór ze de Ridderstraat op ging, moest ze nog
even omzien, en ja, daar stond het mannetje nog in de voordeur te buigen en te wuiven
dat alles nog terecht zou komen. Ze bleef staan om hem terug te wuiven en toe te
lachen, nog eens, nog eens! En nu hij het toch niet meer kon zien en hooren, liet ze
vrijelijk haar tranen stroomen en zei met mokkende stem: ‘dag lieve, lieve, beste
man!’

V.
Aan alle kanten grijze sluiers van mist, van tergende, doorzichtige mist, niet een
krachtige mist die met zware hand de geheele omgeving wegvaagde, zoodat iedereen
en alles, als levend begraven, eenzaam in zijn graf lag, maar een weifelende, die met
een ironisch lachje den mensch wel een huis of tien ver liet zien, zoodat 't hem werd
als in een gevangenis. Daarachter de schitterende zilverschijf der October-morgenzon.
Zou ze de nevels verjagen, of zouden de nevels haar uitwisschen? Zou het een
glorieuse, of 'n doodsche, druilerige najaarsdag worden?
I d y l l a zat op haar kamer verdiept in twee dingen: met uit het raam oom na te
gaan, en met de vraag welke gewichtige mededeeling luitenant B o u d y haar toch
kwam doen. En vreemd, zooals ze die twee dingen soms inéén warde. Als een leeuw
in zijn hok liep oom den tuin op en neer, nog in zijn oude uniform, zonder militaire
houding echter, een gebroken man, de armen over elkaar, het hoofd op de borst, een
weggeworpen mensch. Dapper was hij nog aan het ontbijt gekomen, maar nauwelijks
had hij gezien, dat de post niets bizonders had gebracht, of hij was rauw gaan lachen:
‘natuurlijk een laffe verrader durft niet op de vlakte te komen, de schavuit!’ Toen
had hij geen woord meer gezegd, totdat H a n n e en J a n s waren binnengekomen
en hij uit 't Dagboek van H u i j d e k o o p e r was gaan voorlezen, als gewoonlijk. Zij
was toen gaan denken aan luitenant
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B o u d y , hoe ze van vader nog wel den naam van dien ouden Brabantschen landadel
had gehoord, en later hier dat de luitenant de eenige van de familie was die terecht
scheen te komen, daar de vader zich te kort had gedaan en de oom, die nu de goederen
bestuurde, wel eens een veertien dagen vóór den vervaldag de pacht der boeren
ophaalde en daarmee naar Parijs trok....... ‘canaille, allemaal canaille is het!’ had ze
toen opeens met schrik van oom gehoord, die met deze woorden het dagstukje afbrak,
en zonder het boek te sluiten of zooals gewoonlijk te eindigen met het lezen van een
stichtelijk vers, onder groot gedruisch opstond en den tuin inholde. En daar liep hij
nu 't smalle tuintje - precies een kippenren - op en neer; en ze herinnerde zich met
pijn, hoe hij in zijn goede dagen haar lachend placht aan te wijzen, dat elken morgen
in elken kippenren hetzelfde gebeurde: hoe de oude juffrouw v a n S t a l k e n elken
ochtend haar bloemetjes begoot, al had het ook tien dagen aaneen gestortregend, en
verderop de bakker-rentenier nog altijd kalk fijn klopte voor zijn kippen, al had hij
't reeds twee jaren elken morgen gedaan, en bij die herinnering zuchtte ze: òf zijn
monomanie nu ook maar zoo onschuldig mocht zijn.
Wat dwaas van dien B o u d y om haar gisteren bloemen te zenden, bij dat briefje.
Zij had hem toch geen avances gedaan? Kom, dat was toch al te belachelijk, en dat
zou hij zich ook wel niet inbeelden. Daarvoor kende ze hem te goed van de keeren
dat hij hier met L e o ten eten was gekomen; een vroolijke jongen om door de
Burchtstraat te flaneeren en zijn troep doodmoe te exerceeren en dan joviaal met zijn
jongens in de heide te liggen uitrusten; zeker een aardige jongen, maar met wien zij
geen ernst behoefde te maken, en die toch wel te wijs zou zijn om 't met haar te willen
doen.....
‘Binnen! Ah, goeden morgen meneer B o u d y ; ik ben maar zoo vrij u hier te
ontvangen; neem plaats, als u wilt.’
Hij zag er frisscher uit dan ooit. Zijne blauwe jongensoogen met de zwarte wimpers
hadden nog 't ongerepte waas der jeugd; zijn frisch geschoren wang bloosde als een
rijpe appel, en zijn licht snorretje was wel een
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aardig apartje bij deze geheele verschijning van jong bloed, vroolijken lach en goede
manieren. Hij was wel wat verlegen, maar dat deed heel goed, gaf hem iets naiefs
en temperde bij hem zijn trots dat hij toch wel de hand mocht uitstrekken naar de
schitterende erfdochter der S t a e t s e n 's.
‘Nergens liever dan hier werd ik door u ontvangen freule,’ lachte hij, zich
voorzichtig neerlatende op een crapaud bij het raam en zorgende dat zijn
uiterst-correcte uniform, waarin hij zich toch huiselijk wist te bewegen, in de vouw
bleef: ‘met dien mist daarbuiten wil men wegvluchten in het intiemste hoekje van
zijn huis, en dat is nu ongetwijfeld hier’, zei hij, met een liefkozende twinkeling
zijner oogen eerst in de kamer en toen in haar oogen kijkende.
‘Maar dat is een complimentje aan den verkeerden kant’, lachte zij, die wel lust
kreeg wat te schermutselen met dien oolijken jongen: ‘want daaruit volgt, dat als
buiten de zon maar schijnt het hier onuitstaanbaar vervelend moet zijn.’
‘Maar freule, zoo heb ik 't natuurlijk....’
‘Neen, niet bedoeld, maar wel gezegd,’ lachte ze toch maar even, want ze zag dat
hij nu al verlegen ging worden.
‘Ik wou zeggen dat het hier altijd het heerlijkste - altijd het....’
‘Maar’ zei ze wat moede, weer herinnerd aan haar ellende door 't gezicht van oom
die nu in den tuin zijn vuist stond te ballen: ‘dat was toch niet de gewichtige
mededeeling die u me kwam doen?’
‘Neen, dat niet....’
‘Toch ook niet, dat u mij de gelegenheid wildet geven u te bedanken voor die
prachtige bloemen,’ - en met een knikje wees ze naar een mand met rozen op een
hoektafeltje, terwijl haar lachje de ironie van haar toon trachtte glad te strijken ‘maar in ernst dat mag u niet meer doen, neen, heusch, asjeblieft nu niet meer!’
overreedde ze kameraadschappelijk.
Hij boog en kon 't zich nog niet alles in 't gelid zetten. Was dit nu spel, en
vrouwekunst zich te retireeren om te zien of ze wel sterk genoeg begeerd werd - of
zou
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het doodelijke ernst zijn? Er kwam een ouwelijke trek om zijn mond, en hij keek
zwijgend op den grond.
Maar I d y l l a , die nu dit heele hengelbezoek begon te zien als een schandelijke
bespottelijkheid naast de wreede tragedie die zij dezer dagen moest beleven, zette
meedoogenloos door: ‘en dan blijf ik nog nieuwsgierig, waaraan ik dit plechtig
aangekondigde bezoek te danken heb.’
‘Aan de oprechte begeerte u van dienst te kunnen zijn’, klonk het waardig en zacht.
‘Hè, waarmede kan dat zijn?’
‘Met iets, wat u zeer ter harte gaat’ zei hij, haar nu met overmacht aankijkend.
‘Mij zeer ter harte gaat! U is dan wel ingewijd in mijn geheimen!’ lachte ze,
innerlijk schreiend om die gruwelijke domheden van het leven, dat een declaratie op
je afstuurt als je op weg bent je liefde te begraven. Ze wendde 't hoofd om; oom was
niet meer in den tuin; de zon brak door, de nevels doorzilverende: het zou een
glorieuse herfstdag worden.
‘Och, was 't nog maar een geheim - en geloof me freule, gaarne liet ik u in uw
zalige onwetendheid.’ Met een smartelijken blik doorvorschte hij haar schoonheid.
Hoe heerlijk was ze toch; die stralende levenslust van haar reebruine oogen, roode
wangen en van leven lachenden mond; die aanbiddelijke gestalte en dat bedwelmende
haar - zòu het wel voor hem zijn?
‘Ik maak u mijn compliment, u bent zoo raadselachtig als een nieuwe dichter;
maar 'k ben benieuwd wat er dan nu valt mee te deelen,’ zei ze nog altijd ziende in
den doorbrekenden zonnedag, en zich afvragende of L e o misschien vandaag zou
komen afscheid nemen, vóór hij ging met buitenlandsch verlof.
‘Och, 't is alleen iets over die treurige historie met v a n 't P e r k .’
‘Zoo!’ en ineens zat ze recht voorover hem groot aan te kijken.
‘Ja, maar ik vrees....’
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‘Wie is het?’ roept ze blij en bang, bevelend en bevend tegelijk.
‘Och freule, maar....
‘Meneer B o u d y , asjeblieft....’ en ze hield zich vast om niet te laten zien hoe ze
begon te trillen. O, waarom klopte haar hart en hoorde ze het afschuwelijk geheim
als met donderslagen in donkere gewelven aanbonzen? Waarom zou het afschuwelijk
moeten zijn? Waarom zag ze nu zoo scherp L e o 's koel-bleeke gezicht?
‘Och, u moet mij niet kwalijk nemen, als ik nu schijn wat....’ aarzelde B o u d y ,
die zag dat hij telaat bang werd, dat hij zich misschien voorgoed onmogelijk ging
maken.
‘L e o is het,’ zei ze toonloos, en ze hoorde haar woorden als aardkluiten op een
doodkist vallen. ‘Ik vermoedde het al lang,’ loog ze, zich verwonderend dat ze zoo
lang blind was gebleven voor dat raadselachtige wegblijven van L e o en v a n d e n
U l f t e , dat nu zoo begrijpelijk werd, ‘en ik dank u hartelijk,’ zei ze hooghoffelijk,
met een uiterste inspanning opstaande, en hem de hand ten afscheid reikende,
vriendelijk, maar ontegenzeggelijk voorgoed.
B o u d y stond ook op en keek voor zich. Hij kon die hand toch zóó niet aannemen
- en nog minder kon hij de armen om haar slaan en 't aan haar borst uitsnikken, of
ze hem toch het leven wilde laten, en zoo liet hij besluiteloos zijn hand hangen.
Toen nam zij, als was hij een bedroefd klein meisje, zijn hand, en zei met een
teederheid die tegelijk een volkomen afwijzing van liefdeslust was: ‘wezenlijk, u
hebt me een onvergetelijken dienst bewezen.’
Zwijgend ging hij - en daarna begon zij angstig de kamer op en neer te loopen.
Het wàs niet waar; het kòn niet zoo zijn! Het leven was wreed en dom en goddeloos
- maar zóó, zóó dol-bespottelijk! Een dwaas boekje, waarin wat minder of meer
nonsens stond, zou oom krankzinnig, L e o tot een schurk, haar voor het leven ellendig
maken? Dat kon toch niet! Alles kon gebeuren, moord en ziekte en haat, alles
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kon - maar dit kon niet; zulke peuterigheden konden toch niet het geheele leven
vergiftigen!! Ze sloot de oogen - om die mogelijkheid niet te negeeren, maar ook
met gesloten oogen zag ze de werkelijkheid. Ach, 't was dan zóó, 't wàs dan zoo, en
voor een stoel neervallende schreide ze met groote, droge, opene oogen:
‘O God, wat is een mensch toch klein, toch bespottelijk klein!! Zullen wij dan
altijd maar speelgoed blijven in uw geduchte handen?’......
..... De zon omscheen haar breed en herfstlijk-mild toen ze beslist de deur harer
kamer opende en haastig in de keuken H a n n e opzocht, met in haar houding iets
van een rechter.
‘Waar is oom, H a n n e ?’
H a n n e neemt den bak met snijboonen, waar ze zich met genot in verdiept had,
uit haren schoot, strijkt de blauw-geruite keukenschort glad en neemt I d y l l a op,
terwijl ze pruttelt: ‘da's me nou oek 'n vroage'! net asof die bij mien komt vroage'
woar ie hin mot!’ Ondertusschen is haar onderzoek bevredigend afgeloopen: neen,
dat kale luitenantje behoeft zich niets te verbeelden, al stuurt hij manden met bloemen
en al wordt hij boven gelaten; 't geeft hem niets, dat kan zij wel zien aan de freule,
en daarom eindigt ze vriendelijk: ‘moar, nou de commendant uut is, lopt ie allicht
op de Walle' of ien de Wèrreke'’, en genoegelijk neemt ze weer haar bak met
snijboonen van broer J a n uit Lent, vindende dat er toch maar niets gaat boven
snijboonen in 't algemeen, en boven Lentsche snijboonen uit haars ouders warmoezerij,
die nu broer J a n heeft, in 't bizonder.
Even glijdt er een glimlach in den knik waarmede I d y l l a H a n n e 's breede,
gemoedelijke onverstoorbaarheid groet, maar dan is ze weer de strenge rechter, en
zooals ze haar kamer verliet, stapte ze nu de voordeur uit. Want nu is alles voorbij;
één ding heeft ze nog slechts te doen, en dat met alle macht: namelijk, recht doen.
Ze moet naar L e o , hem zijn hooge houding afnemen en voor de voeten werpen. Ze
moet hem laten voelen dat diplomatiek-doen
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met een vader erger is dan dezen slaan, dat hij die haar eerst was geweest een heerlijke
en een held, nu is geworden een jammerlijke en deerlijk-verongelukte, dien zij
verplicht is te verwijderen uit haar leven. En ze moet dit doen, ook al pleit veel in
haar verzachtende omstandigheden - ze moet dit doen om niet haar geheele leven en
dat van haar geslacht te verloochenen, zij moet het ook doen, om hem voor het laatst,
al is het met een slag in het gezicht te zeggen, dat L e o Te n b e r g e niet het recht
heeft als de eerste de beste sukkel onder te gaan, en dat hij zich moet bezinnen vóór
het onherstelbaar te laat is. Toch is dit moeten haar zoo moeilijk, en klinkt dat pleiten
in haar voor hem zoo bekorend, dat ze zich zelf voortzweept, blind maakt, doof
maakt, waardoor ze onverstoorbaar de Molenstraat opijlt om het vonnis te gaan
brengen naar den Kwakkenberg. Voort, voort, de bres uit! O wee, daar staat oom
met een officier te praten. Niet zien, en op zij vooruit! Wat 'n menschen toch, en die
staan allen stil! Er is wat te doen - maar vooruit, zich niet laten ophouden, want als
ze haar last niet dadelijk volbrengt, straks kan zij niet meer! Nu reeds wordt het haar
zoo zwaar... vooruit dus, zóó achter die wachtende menschen om - waarop wachten
ze toch, zwijgend als op een begrafenis? - zóó, tusschen hen door! Ah, daar wordt
de weg vrij, door de bres. Wat is dat? Een gespannen lijntje? Wip, er over heen!
Geroep, wat is dat achter haar dat geroep? Neen, niet omzien, niet hooren, doorloopen,
doorrennen, doorvliegen, naar den Kwakkenberg, naar den Kwakkenberg!.....
..... Boemmh!!... Kets!... Boemm!.....
De grond beefde onder haar, en na één geweldigen donderslag liep zij in een wolk
van stof en kalk, en begon het steenen om haar te regenen. Ze stond stil, door den
angst in de borst gegrepen, zinneloos van vrees. Teruggaan, of op zij? Waarheen?
Maar niet vooruit, niet vooruit! Op nieuw geschreeuw, geroep achter zich - en op
eens weet ze helder: dit is een dynamiet-explosie geweest aan de walmuren; de
waarschuwing heeft nog in de courant gestaan; nu zal zij misschien ook nog gestraft
worden omdat
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ze over de afsluiting heenvloog; goed, als zij schuldig is, goed, maar eerst hem zijn
vonnis brengen, eerst naar hem! Vooruit dus naar de Kwakkenberg, vooruit!!
Toen de laatste steen gevallen en de stofwolk opgetrokken was, lag daar in het blijde
zonlicht van den mild stralenden Octoberdag, de commandant Te n b e r g e , languit
en roerloos voorover op den grond. Stok en parapluie hield hij nog in de hand, en
een paar meter verder lag de bloedige steen van den walmuur die hem het slaapbeen
had verpletterd.
Hij was, toen de zon was doorgebroken, uitgegaan om zijn gewone wandeling te
gaan doen, maar bij de bres opgehouden door kapitein R e m m e r s , nog zijn adjudant
uit vroeger dagen, en die nu met eenige mineurs de dynamietpatronen legde.
‘Laat jij je nu ook al door die koekebakkers gebruiken, schavuit die je bent!’ had
hij geroepen, veel meer in ernst dan R e m m e r s had vermoed.
‘Ja kolonel, maar ik zeg je dat het taai-taai is, hoor! Wacht even, we hebben juist
een patroon gelegd; over twee minuten is de lont opgebrand. Afsluiten mannen, en
oppassen dat niemand passeert! Ja, ik zeg je kolonel dat het een extra-taai brokje is,
maar we hebben ook een extra-straf sausje gemaakt. Maar, hola daar vergat ik nog
je te feliciteeren met het avancement van je zoon. Je beleeft plezier van hem - dat
wordt generaal als dat zoo doorgaat. Vervloekt, daar laten ze d'r een door! Terug!
Terug! kolonel, hier blijven!’
‘Maar zij is het, de meid weet niet...’
‘Hier blijven, die is nou toch al naar de haaien!!’
Maar Te n b e r g e had zich los gewrongen, was de lijn overgestapt en haar achterna
gerend, al roepend. Vóór hij haar echter had ingehaald was de mijn gesprongen, en
daar lag hij nu, roerloos onder den helderblauwen hemel.
Kapitein R e m m e r s , die het eerst bij hem was, had dadelijk gezien dat hij
doodelijk was getroffen, en commandeerde: ‘berrie halen, mannen! asjeblieft
menschen terug!
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Wat hoef je d'r met je neus bovenop te liggen - terug asjeblieft, ruimte!’
De soldaten kwamen met de berrie; R e m m e r s en zijn sergeant beurden het lijk
op en legden het achterover op de baar, waarop de sergeant het bebloede gezicht
dekte met een seinvlag. De soldaten tilden de draagbaar op en keken naar hun kapitein.
Toen R e m m e r s dat bemerkte, zette hij zich in postuur, trok de sabel en
commandeerde: ‘voorwaarts, marsch!’
Onwillekeurig weken de omstanders op zijde; een enkele zette zijn pet of hoed af;
en allen bleven staan; ze hadden hem allen zoo goed gekend: den ouwen
stadscommandant uit de Molenstraat.
Met korte stappen, neergeslagen oogen en strakken ernst op hun van 't werk
groezelige gezichten, droegen de mineurs de gëimproviseerde lijkbaar. De versleten
politiemutsen stonden op alle mogelijke wijze scheef, en de grijze kielen en broeken
ware verre van helder, maar er was in hun houding meer dan militair ontzag voor
een hooger geplaatste, er was in hun houding de diepste eerbied van bewondering
voor den held die zijn leven vrijwillig gaf voor een ander.
R e m m e r s liep, met de punt van zijn ontbloote sabel naar den grond, schuin voor
de baar. Hij had Te n b e r g e gekend in zijn kracht, nu ook in zijn nedergang, en hij
was eigenlijk blij voor zijn ouderen kameraad dat hij er nu zoo gauw uit was geweest,
en niet minder dat hij zoo, als een op zijn slagveld gesneuvelde, werd thuisgebracht
- want wat bij een ander dolle comedie ware geweest, was passend voor Te n b e r g e ,
den enthousiast voor den heiligen krijg; het was eigenlijk schoon dat juist hij zóó
werd thuisgebracht.
Ondertusschen was het verkeer gestremd. Alles wat de Molenstraat op, en alles
wat de Molenstraat af wilde, bleef staan, voetgangers, rijtuigen en karren. Het was
voor midden op den dag ongewoon stil, want alleen fluisterend ging 't verhaal van
het gebeurde van mond tot mond. En bij die ongewone stilte de hooge glorie van den
schoonen herfstdag: klare lucht en zingende hemel.
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Zoo trok de stoet de bres uit, dwars de Molenstraat over, op het huis van Te n b e r g e
toe. Tot aan de voordeur vormde zich een haag van toeschouwers, die ten slotte allen
met ontbloot hoofd stonden.
Uit zijn chalêt op den Kwakkenberg kwam L e o betrekkelijk vergenoegd naar buiten
drentelen. In zijn grijs wandelpak, een ouden stroohoed schuin achter op het hoofd,
had hij niets van een officier in actieven dienst. Met zijn blonden snor, even-gegeelde
wangen en aristocratisch-langzame bewegingen was men geneigd hem voor een
sterklevend bureaumensch te houden, dat in de vacantie 't er op 't chalêt van zijn
moeder weer wat bovenop moest halen. Hij zag zich zelf ook wel zoo, en hij had er
schik in, met iets ronder rug en iets slepender been dan noodig was, van de ééne
leunstoel der bruin-groen-rood geverfde chalêt-veranda naar de andere te schuiven.
Met een zuchtje liet hij zich neervallen in zijn prettigste hoekje. Zie zoo: daar zat hij
ten minste weer! Vóór zich de doorkijk door 't lindenlaantje waardoor men naar stad
liep langs 't Gelderschhof en door de Groenewoudsche laan; wat rechts het neerzien
op de herfstakkers, levend van arbeiders, over den Broerdijk heen op de stad aan, en
achter zich zijn groote woonkamer, waar de kaarten en B a e d e k e r 's op tafel lagen.
Nu, hij wilde dan wel bekennen dat er nog wel eens dragelijke oogenblikken in het
leven kwamen! Maar vreemd, altijd door contrasten, altijd door contrasten! Eerst
moest het den ganschen morgen afschuwelijk gemist hebben, voor je nu dit pittige
weer kreeg: dat geel van de herfstlinden en dat goud van de beuken tegen den blauwen
Octoberhemel en die klare atmosfeer, waarin je over de helderopstaande stad heen
op de zilveren Waal een schip kon zien glijden. En met de stad en de Molenstraat
was 't precies zoo. Eerst moest je je er ten doode verveeld hebben, eerst moest je er
alles ààn gegeven hebben, om op het afscheid te zien, dat je er toch niet los van waart,
niet van je betrekking, niet van je ouderlijk huis, vooral niet van I d y l l a . Want hij
zag 't nu zoo helder als iets: zij was de eenige
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vrouw in zijn leven geweest, en zij zou de eenige blijven. Hij kon het wel willen,
maar zij liet zich niet negeeren. Hij kon haar ontvluchten - hij zou haar eeuwig zien,
haar uitdagende, slanke kracht, haar tergende schoonheid, haar alles vermogende
zachtheid. Op zijn eenzaam sterfbed zou hij nog naar haar verlangen, als hij nù te
trotsch bleef om voor haar te bukken, te knielen, haar voeten te omvangen; en in elk
dragelijk oogenblik van zijn leven zou hij ze voor zich zien, zooals hij ze nu zag...
Wat?... Was ze daar werkelijk?... Hij voelde zich bleek worden en als wegzinken,
en krampachtig de armen zijner leunstoel grijpend, sperde hij zijn oogen wijd open,
in het lindenlaantje starende.
Spoedig echter klemde hij de tanden op elkaar, wierp zich weer achterover in zijn
leunstoel, en begon na een tweestrijd - maar zóó reëel, alsof hij de zwaarden in zijn
ziel elkaar voelde kruisen - te lachen: ‘haha! Een evenement, waarvan je lieve nicht
je zelf de tijding komt brengen. B o u d y onhandig geweest? Och ja, je moet
tegenwoordig alles zelf doen. Of wie weet, misschien komt je lieve nicht wel vertellen
dat ze alles vergeten en vergeven heeft, en dat de verloren zoon in genade zal
aangenomen worden. Hoewel, dan zou ze me toch danig uit de hand vallen - en vader
ook. Maar neen, dat zullen ze, kunnen ze niet doen; daarvoor zijn zij tenminste de
twee minst vervelende van de eeuwig vervelende menschen. Wat zullen ze dan echter
wel doen? 'n Scéne maken kan heelemaal niet - kaaisjouwer of keukenmeid zijn ze
niet, en kunnen ze nooit zijn; maar wat gaat er dan wel gebeuren?’
Hij keek weer 't lindenlaantje in. I d y l l a was al heel wat dichterbij gekomen. Hij
wilde weer beginnen te lachen, maar hoorde nu duidelijk een stem in zich: ‘begin
nu weer niet te praten, als een kind bang in den donker, maar zie eens, of je haar
aandurft, lafaard.’
Hij liet zich terugvallen in zijn leunstoel en trachtte, met de armen op de borst
gekruist en met door wimpers lachende oogen, haar gemoedelijk te ontvangen. Maar
dadelijk zag hij dat hij 't dan zeker zou verliezen. Want in
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haar komen was niets lachends, niets gemoedelijks. Ze was nu al het lindelaantje uit
en kwam reeds onder de larixen aan. Maar 't was niet om aan te zien zóó langzaam
als zij daar nu aankwam onder de hooge larixen - zijn prachtige larixen, en de trots
van den Kwakkenberg. Als hooger en slanker dan zijn larixen naderde zij, als
aarzelend en toch onwederstaanbaar, statiger zich wiegend op haar slankheid dan
zijn larixen hun toppen in een zomeravondwind.
Hij richtte zich op en boog zich voorover om haar nog luidruchtig te gemoet te
gaan. Maar, de handen op zijn leunstoel, en van onderop tegen haar aankijkend, zag
hij onmiddellijk dat hij haar niet had te ontvangen. Zij keek zoo koud, zoo doorborend
over en door hem heen, dat hij hier heelemaal niet handelend had op te treden, maar
slechts had aan te hooren de boodschap die zij hem moest brengen. En wat voor een
boodschap! Om bang te worden zoo onbedenkbaar! In elk geval hem vernietigend,
vermorzelend - en dat zonder er een tragisch geval van te maken, als iets gewoons,
zooals hij een mier doodtrapte op zijn wandeling.
Ze was nu vlak bij, al liet zij niet bemerken dat ze hem gezien had. Ze kwam aan,
de hoed op den rug hangend, de lange gemsleeren handschoenen in de
losjesneerhangende overelkaar geslagen handen. Sterk van kleur en toon tegen den
goud-en-blauwen herfstachtergrond kwam ze met haar zwarte haren, blankend
voorhoofd, bruine oogen, roode wangen en mond, haar soepel, slank lichaam tergend
verbergend en vertoonend in een eenigszins sleepend donkergroen-fluweelen kleed
- zij de eenige die hij als jongen had willen liefhebben, de eenige die hij als man had
kunnen liefhebben, als hij nu maar één moment haar mindere had kúnnen zijn, had
kúnnen bukken! Daar kwam ze - o, om ze in de armen te kunnen sluiten, om door
haar liefde zich groot en sterk te gevoelen! En daar kwam ze nu als zijn noodlot, zijn
godin ja, die hem de realiteit van 't hooger menschelijk leven zou doen gevoelen,
maar tegelijk als zijn wraakgodin, zijn nemesis. En opeens wilde hij opstaan om haar
nog te ontvluchten, om haar slag nog te
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ontgaan. Maar hij kon niet. Loodzwaar hing hij in zijn stoel en hij wist niet wat te
moeten doen om er uit te komen. Knarsetandend greep hij de leuningen zijner stoel
om dan tenminste op te staan en haar welkom te heeten, want daar was ze al.... daar
was ze al.... maar hij kon niet, onmogelijk. Hij kon maar één ding: haar met de oogen
verslinden zijn aanbiddelijke geliefde - en tegelijk doodsbang voor haar rillen, omdat
zij hem zou.... en hij niets.... Op 't laatste oogenblik nog de absolute zekerheid dat
het alles terecht zou komen, indien hij nog maar kon zeggen: ‘ik heb je lief I d y l l a ,
o laat me je lief hebben!’ - maar dan ook de vertwijfelende ervaring dat hij hiervoor
te trotsch was, dat het nu te laat was, voor eeuwig te laat.... want daar is ze....
I d y l l a was als in een droom aangekomen. Na haar vlucht door de bres was zij
langs het oude kleefsche station en 't fort Kijk in de Pot de Groenewoudsche laan
ingeloopen, al kalmer en kalmer. Want haar taak werd haar bijna onmogelijk: zoo
onvrouwelijk, zoo leelijk ook. Zou 't niet schijnen, als zij L e o kwam aanklagen, dat
zij eigenlijk hem kwam verwijten, dat hij had opgehouden haar lief te hebben? En
toch - hoe haar vrouwelijk gevoel er tegen op kwam dien schijn op zich te nemen,
zij moest het doen, terwille van oom. L e o moest weten hoe infaam hij gehandeld
had tegen zijn vader, en inzien dat hij er nu alles aan moest wagen - desnoods zijn
naam, zijn betrekking, wat ook - om den armen man nog te redden. Maar onschoon
bleef haar taak, echt leelijk. Zie, hier wandelde zij nu in die heerlijke Groenewoudsche
laan; zij, jong, van edelen huize, geacht en geliefd, over dezen mooien, glad-grijzen
weg tusschen die hooge boomen van laaiend herfstgeel onder dien diepblauwen
hemel - en nu moest zij haar eigen ideaal gaan neerbeuken. Want zij had geloofd in
de Te n b e r g e 's, zooals ze geloofde in den adel van haar geslacht. En nu moest zij
den laatsten Te n b e r g e neer gaan halen van 't hooge standpunt, waarop eigen
voortreffelijkheid en haar bewondering L e o hadden geplaatst; zij moest gaan
beeldstormen. Met haar jonkvrouwelijke handen! En

Onze Eeuw. Jaargang 3

713
daarbij: als L e o gevallen was, wie zou dan blijven staan? Viel zij dan zelve morgen
ook niet? Was het geen eisch van zelfbehoud, maar te doen alsof ze niet gemerkt had
dat L e o was gevallen? Maar neen, dat was wanhopen aan het ideaal, wanhopen aan
haar eigen leven, en immers ook aan dat van L e o , die toch dezen misstap nog goed
zou kunnen maken. Dus al was het leelijk - uit liefde tot het ideaal, tot zichzelf en
tot L e o moest ze hem dan maar neerhalen. Maar dan ook zonder scène, zonder vrees
of haat. En op den ganschen, langen weg had ze niets gedaan dan het zinnetje smeden,
waarin ze L e o zijn vonnis zou meedeelen. En eindelijk was het gekomen als de
quintessence harer overleggingen: ze zou hem zeggen en laten voelen dat hij als v a n
't P e r k voor haar een zielig, armzalig mannetje was geworden; hij moest dan daaruit
maar opmaken, dat zij eens ziek was geweest naar zijn liefde, maar hem nu moest
minachten totdat hij die v a n 't P e r k -periode ongedaan had weten te maken. Zoo
was ze nu aan het chalêt gekomen, als had ze 't reeds gezegd, zoo vaak had ze 't in
gedachten herhaald. Het was haar nu als wandelde zij naast zichzelve; ze was een
jong meisje, dat daar 't lieve, zwitsersche chalêt zoo vriendelijk en vredig zag liggen
onder de hooge boomen, en daar L e o zag zitten, weer zoo nonchalant-voornaam
en zoo nobel-eenvoudig - en ze was een levende taak, oud of jong, man of vrouw,
dat wist ze niet, maar die op haar doel afging, blind voor chalêt en L e o en boomen,
ziende alleen het doel, het droeve doel, waaraan ze nu genaderd was. En ze voelde
zich nu niet meer de jonge vrouw van liefde, maar alleen de levende taak, toen ze
de twee verandatrappen opsteeg. Haar hart bonsde, en haar ziel beefde - maar haar
houding was de kalmte zelf. Nooit was ze zoo bedroefd, nooit zoo vastberaden
geweest. Gretig nam ze L e o 's beeld in zich op, prentte elk trekje van zijn gezicht
in haar geheugen, met den weemoed dat ze afscheid nam van een geliefden doode.
Het viel haar wel op dat hij bleek was, niet dat hij bleef zitten en haar geen hand
reikte. Want zoo had ze hem juist verwacht, hoog, en zich niet
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anders verdedigend dan met een ondoorgrondelijk zwijgen. Nog een oogenblik van
aarzeling, en toen hoorde zij zichzelve zeggen, even bevend en toch zich krachtig
houdend boven haar emoties: ‘hoe jammer L e o , dat je dàt hebt kunnen doen: je
vader zoolang te pijnigen! Ha, zoo zielig, leelijke v a n 't P e r k !’
En opeens - als automatisch - hief ze haar rechterhand op en sloeg hem met de
gemsleeren handschoenen in 't gezicht. Verbaasd keek ze hem een oogenblik aan,
alsof hij haar, en niet zij hem dat gedaan had. Want zij had 't zich niet voorgenomen;
geen moment! Maar de koele spotlach van zijn hooge oogen en rustige
onverschilligheid hadden haar hand omhoog gebeurd en hem doen slaan. Neen, wat
zij er aan gedaan had was eigenlijk niets, heelemaal niets. En zonder één verder
woord keerde zij zich om, daalde de verandatrappen af, en wandelde terug, niet
gehaast, maar iets vlugger, blijder, dankbaar dat gedaan was, wat moest.
L e o liet zich terugvallen in zijn stoel en lachte, haar nakijkende: ‘Netjes gedaan,
hoor! Daar zou je furore mee maken in een Anstalt für höhere Töchter. Neen, nu niet
aan mijn wang gaan wrijven, dan zou die maar warm worden en dat is nu niet noodig.
Want van beleediging of dergelijke romantische dingen is natuurlijk geen sprake;
we moeten dit heelemaal als een grapje beschouwen, een amusement entre-deux,
sans conséquences. En ook als een buitenkansje, want je moet met alles je winst
weten te doen. Ik behoef nu geen plechtige afscheidsaudiëntie in de Molenstraat aan
te vragen, maar moet nu Pa “tot mijn spijt” maar per briefje goedendag zeggen, en
voor het vreemde van dit geval hem verwijzen naar mijn lieve nicht, die hem wel de
noodige ophelderingen zal geven, en die ik bij dezen vriendelijk laat groeten. Haha,
wat zal ze dan nog schik hebben van haar heldendaad, dat trotsche nest, haha!’
(Slot volgt.)
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Vrijhandel en welvaart
Door Jhr. Mr. H. Smissaert.
Aan de vruchten zult gij den boom kennen.
Het ‘Birmingham Tariff Committee’, dat zich onlangs verdoopt heeft in ‘Imperial
Tariff Committee’ en dat door den oud-minister J o s . C h a m b e r l a i n gepresideerd
wordt, heeft - naar luid der dagbladberichten - een ‘handboek voor redenaars en voor
hen, die zich van de politiek der differentieele rechten op de hoogte willen stellen’
uitgegeven. Wij veronderstellen dat dit handboek - de inhoud is ons onbekend - het
noodige materiaal van redeneeringen, feiten en cijfers zal bevatten ten dienste van
redenaars, die het publiek willen overtuigen van de voortreffelijkheid eener
differentieele tariefwetgeving.
Mocht het Engelsche voorbeeld navolging vinden ten onzent, maar dan in het
kamp der vrijhandels-mannen, dan zouden in zoodanig handboek voor Nederlandsch
gebruik twee hoofdstukken o.i. vooral niet mogen ontbreken. Het eene zou tot
opschrift kunnen voeren: ‘De praktijk der beschermende rechten in Nederland;
1813-1862’; het tweede: ‘De praktijk van den vrijhandel in Nederland; 1862 - heden’.
Immers, wanneer men de verkieslijkheid van een vrijgevig boven een protectionistisch
tarief in het
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licht wil stellen, kan men daartoe òf den weg der zuivere redeneering bewandelen
òf de ervaring doen spreken; kiest men het eerste, dan zal men bevinden dat de
tegenstanders tegen de argumenten voor vrijhandel gronden voor bescherming weten
aan te voeren en - ofschoon die gronden allerminst voor weerlegging onvatbaar zijn
- de kans bestaat dat hij, die van den strijd der meeningen getuige is, tot geen stelliger
conclusie komt, dan dat voor het eene stelsel zoowel als voor het andere veel te
zeggen valt, of dat hij althans - na de tegenspraak van het pleidooi voor free-trade
te hebben overwogen - ook deze laatste voor niet zoo voortreffelijk houdt als de
vrijhandels-kampioenen wel willen doen gelooven. - Doch wanneer men, de
redeneeringen tot nader order ter zijde stellend, de feiten en cijfers laat spreken; de
ervaring uitspraak laat doen; wanneer men de proef op de som levert door aan te
toonen dat ons vaderland onder het beschermend stelsel niet, onder een steeds
vrijgeviger tarief steeds meer tot welvaart gekomen is; dan schijnt de kans veel
grooter dat hij, tot wien dit betoog zich richt, voor de zaak van den vrijhandel
gewonnen wordt, daar toch die feiten en cijfers, die ervaring, hem zullen voorkomen
op onweerlegbare wijze uit te maken welke der twee theorieën door de praktijk als
de beste wordt aangewezen.
Het kan onze bedoeling niet zijn binnen een kort bestek de twee boven aangeduide
‘hoofdstukken’ te schrijven, doch het schijnt niet onmogelijk in weinige bladzijden
althans de belangrijkste gegevens daarvoor aan de hand te doen.
Het eerste punt, dat hier ter sprake komt, is dus dit: hoe is men tot ons tegenwoordig
‘fiscaal’ tarief geraakt? hoe was vóór dien de toestand ten onzent? vond men juist in
dien toestand aanleiding tot het verlaten van den protectionistischen weg?1).

1) Onderstaande bijzonderheden omtrent de geschiedenis onzer tariefwetgeving werden in
hoofdzaak ontleend aan Mr. F.N. S i c k e n g a : ‘Geschiedenis der Nederlandsche Belastingen
sedert het jaar 1810’, Deel II blz. 109-158.
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Het is onnoodig ter beantwoording van die vragen tot het continentale stelsel terug
te gaan; het is trouwens overbekend hoe het verbod van het handelsverkeer met de
Britsche eilanden, samengaand met een buitensporig hoog tarief voor den invoer van
verschillende waren uit onzijdige havens, den zeehandel geheel stilstaan, de prijzen
van allerlei artikelen een ongekende hoogte bereiken en ook ten onzent allerlei takken
van nijverheid ontstaan en bloeien deed, welker voortbestaan slechts mogelijk was
zoolang de Engelsche markt gesloten bleef, zoodat Hollandsche en Belgische
fabrikanten de wederopenstelling van die markt als een nationale ramp beschouwden.
Doch een herinnering daaraan is wellicht niet overbodig om te doen zien hoezeer
Koning W i l l e m I zich tegenover dezen staat van zaken in een moeielijk parket
bevond. Men begon in 1814 met goede voornemens: ‘Overwegende dat het strijdig
is met het door Ons voor de welvaart der goede ingezetenen aangenomen systema
eens vrijen handels’ om den aanvoer van Oost-Indische producten aan bijzondere
bepalingen te verbinden, besloot de Regeering tot het vrijlaten van den kolonialen
handel. Maar het ‘systema eens vrijen handels’ bleef, ook na de vereeniging met
België, overigens niet meer dan een woord: er was feitelijk bescherming. Met welk
gevolg? In 1821 reeds verklaarde de Regeering dat ‘de hooge rechten, tot heden
bestaande op artikelen van Nederlandsche industrie, aan deze niet gebaat hebben’;
verklaarde zij ook dat de protectie ten nadeele der verbruikers de prijzen der waren
verhoogde: ‘indien men toch de belangen der groote menigte opofferde aan bijzondere
belangen, het ware eenvoudig een hatelijk stelsel van monopolie ten behoeve van
bijzondere personen te herstellen’. En de merkwaardige slotsom luidde: ‘indien dan
ook eens sommige fabrieken met dat maximum’ [n.l. 6% op den invoer] ‘mochten
blijken niet te kunnen bestaan, ware 't inderdaad wenschelijk dat het kapitaal, dat
daarin met verlies werkte, wierd aangewend voor andere takken van nijverheid.’
Dit klonk zeer resoluut, maar.... men durfde de consequenties niet aan en zocht
naar een stelsel, waarin ‘iedere
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klasse in de maatschappij bepalingen te haren gunste vindt’, een ingewikkeld stelsel,
waardoor zekere rechten ten behoeve van den handel verlaagd werden, waarbij
premies aan de nijverheid werden uitgeloofd, waarbij hier belasting opgelegd, ginds
ontheffing verleend werd.... Men maakte zich inderdaad de illusie dat men met zulke
vaderlijke zorg alle en aller belangen zou kunnen beschermen1). Doch de illusie
duurde niet lang: de werking van het samengesteld systema bleek tegenovergesteld
aan de bedoeling: het effect was dat bescherming genoten werd daar, waar deze
onnoodig was; dat elders kwijning en achteruitgang zich openbaarde. Inmiddels
begon het Noorden des lands met meer nadruk vrijheid te verlangen in het belang
van handel en scheepvaart; het Zuiden wenschte krachtige protectie voor de talrijke
(Belgische) nijverheidsondernemingen. Eerst de afscheiding van Noord en Zuid
maakte een oplossing van deze quaestie mogelijk.
Wij zwijgen nu van de ‘schaalrechten’ voor granen, van de rechten op in- en
uitvoer, die telkens moesten veranderen overeenkomstig den wisselenden middelprijs
der granen; wij zwijgen ook van de verschillende maatregelen ten bate van handel
en scheepvaart. Voor ons doel is het genoeg te constateeren dat wel de handel op de
Oost-Indische koloniën sterk was toegenomen doch dat overigens trots al die
vaderlijke, beschermende zorg handel en

1) Hoever de vaderlijke zorg van het Gouvernement in die dagen ging, blijkt daaruit dat na het
misgewas in 1816 de Regeering voor 6 millioen aan granen van de Oostzee betrok, die zij
hier te lande met verlies van ruim 1 millioen van de hand zette. En bij kabinetsorder van
1821 werd aan de Provinciale Staten de vraag gesteld of een prijsbepaling van overheidswege
voor de granen niet gewenscht zou zijn en of althans niet een minimum en maximum van
graanprijzen zou kunnen worden vastgesteld. Sterker nog: in 1822 werd eene commissie
benoemd om te onderzoeken in hoeverre ‘zonder eenige belemmering aan den graanhandel
toe te brengen, van de eene zijde de landbouwers altijd te waarborgen zouden zijn tegen
zoodanige aanmerkelijke daling der graanprijzen, welke hunnen ondergang ten gevolge zoude
kunnen hebben, en om van de andere zijde te zorgen dat de middelen van bestaan der
consommateurs, door gebrek in jaren van schaarschte en bovenmatige duurte van de eerste
levensbehoefte, nimmer konden worden verkort.’
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nijverheid omtrent 1840 kwijnden1). Juist daarin was dan ook de grond gelegen voor
de wijziging, die ten jare 1845 tot stand kwam en hierin bestond dat de uitvoer
behoudens enkele uitzonderingen werd vrijgelaten, de doorvoer aan een uiterst laag
nominaal recht werd onderworpen en de Regeering bevoegd werd verklaard ‘in het
belang van handel en nijverheid’ het invoerrechtentarief te veranderen. Wel maakte
de Regeering van deze bevoegdheid allerminst een ruim gebruik (zij verhoogde zelfs
verschillende rechten), maar toch dagteekent van dit jaar de meer besliste beweging
voor vrijhandel. Het was in '54 reeds dat verscheidene invoerrechten bij de wet
verlaagd of opgeheven werden; in '57 werd een ontwerp tot partieele wijziging door
de Tweede Kamer van de baan geschoven: men wilde geen gedeeltelijke doch
algemeene herziening. Vrij algemeen verklaarde toen de Kamer met de Regeering
te willen ‘voortgaan op den weg van vrijzinnige verbetering der rechten op den inen uitvoer, gedurende de laatste jaren met goed gevolg ingeslagen.’ Doch een nieuw
tarief kwam eerst in 1862 tot stand. Terwijl het beginsel dezer wetsvoordracht
hetzelfde was als dat der vorige ontwerpen, werd hier meer nadruk gelegd op het
karakter van verbruiksbelastingen, dat sommige rechten hebben. De Regeering wilde:
een recht naar de waarde ad 5% voor volledige fabrikaten (een daarmee
overeenstemmend gewichtsrecht voor die artikelen, waarvan weinig of geen verschil
in soort bestaat of die voor benadering minder vatbaar zijn); hoogere rechten voor
enkele artikelen, die concurreeren met hier te lande accijnsplichtige goederen en
voor artikelen, die tot uitsluitend verbruik voor den meergegoeden stand gelden;
vrijstelling van grondstoffen en van al wat geen bate van eenig belang zou opleveren;
een recht van 2 of

1) Mr. D.A. P o r t i e l j e (‘De Handel van Nederland in 1844’) schreef: ‘Reeds vroeger waren
er klachten over den toestand van den handel in ons vaderland. In stede van te zijn afgenomen,
hebben zij zich meer en meer verbreid en zijn thans algemeen.... Van den tegenwoordigen
toestand onzer nijverheid is bij de meesten de ongunstige staat mede overbekend.’
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3% voor half-fabrikaten; afschaffing van alle uitvoerrechten. - De oppositie verklaarde
dat deze maatregelen ‘ontijdig’ waren en dat men daardoor in ongunstige conditie
tegenover het buitenland zou komen te staan, maar de meerderheid der Kamer
oordeelde daarover anders.
Dat het der Tweede Kamer, althans haar meerderheid, ook later ernst was met de
in '57 afgelegde verklaring dat zij met de Regeering wilde voortgaan op den weg van
vrijzinnige verbetering der rechten, bleek in '75, toen een wijziging der wet van '62
werd ingediend. De Regeering stelde als het beginsel dezer wijziging voorop, dat
alle belemmeringen voor den handel en de scheepvaart moesten worden weggenomen.
Maar de voornaamste bedenking der Kamer tegen de wetsvoordracht was juist, dat
dit beginsel daarin maar ten halve tot zijn recht kwam; de Kamer sprak als haar
gevoelen uit dat het tarief van '62 vrijgeviger scheen dan het was; zij wilde uit dat
tarief alles zien weggenomen, wat nog een beschermend karakter had; zij verlangde
een zuiver fiscaal tarief. De Regeering verklaarde hetzelfde te wenschen, doch dit
niet op eenmaal bereikbaar te achten; het was alleen aan dit inzicht toe te schrijven
dat zij een trapsgewijze herziening in vrijzinnigen geest voorstelde. Echter bracht
zij naar aanleiding der in het Voorloopig Verslag geuite wenschen nog verschillende
vrijstellingen in het tarief aan en schreef zelfs in de Memorie van Toelichting: ‘moest
men zich niet beperken met het oog op de eischen der schatkist, dan zou er inderdaad
geen reden kunnen zijn om niet veel verder te gaan en om niet het normaal recht van
5% op de volledige fabrikaten hetzij gelijkelijk te verminderen of zelfs geheel af te
schaffen en alleen de belasting op accijnsartikelen te behouden.’ Hoewel men zoover
niet gegaan is, zijn bij wege van amendement in de Kamer nog verschillende
vrijstellingen en verlagingen voorgesteld en aangenomen1).

1) De voornaamste der in 1877 ingetrokken rechten waren die op hout, granen en zaden, verder
op nagenoeg alles wat als grondstof of als hulpmiddel voor landbouw, nijverheid, scheepsbouw
en scheepvaart was aan te merken, inzonderheid op alle artikelen, die bij de wet van '62 nog
met een exceptioneel laag recht belast waren.
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Echter was de Kamer in haar zucht naar opheffing van belemmeringen nog niet
voldaan over het ontwerp, gelijk het aldus geamendeerd voor haar lag; er is ernstig
beraadslaagd over een voorstel strekkend tot het verplicht stellen van een nieuwe
tariefsherziening na tien jaar; en dat de Kamer daartoe niet heeft besloten, geschiedde
uitsluitend op grond der overweging dat door de nu vast te stellen verplichting de
Regeering zich over tien jaar toch wellicht niet gebonden zou achten; beperkte men
thans den geldigheidsduur van dit tarief tot zoodanigen termijn, dan zou - zoo
redeneerde men - de oude tariefwet daarna weer herleven; liever dus dan een wijziging
na zekeren tijd in de wet voor te schrijven, sprak men de verwachting uit dat reeds
binnen tien jaar het betere, dat men wenschte, zou worden verkregen....
De Tweede Kamer nam dit ontwerp (in '77) aan met 48 stemmen voor, 16 tegen;
de Eerste met 31 voor, tegen 4.
Ziedaar in zeer enkele trekken herinnerd waarom en hoe men ten onzent van een
beschermend tot een fiscaal tarief is gekomen. Het was, gelijk men gezien heeft, de
werking van het protectionistisch ‘systema’, het was de ervaring dat de belangrijkste
bronnen van volkswelvaart onder dit stelsel steeds minder ruim vloeiden, welke
Regeering en Parlement er toe brachten steeds meer het beginsel van den vrijen
handel tot grondslag der tariefwetgeving te maken.
In hoever nu is de verwachting, waarmee dit beginsel als het meest gewenschte werd
vooropgesteld en toegepast, verwezenlijkt? Of liever - want wij zeiden reeds dat een
volledige beantwoording van die vraag binnen ons bestek zelfs niet beproefd kan
worden - welke zijn de gegevens, die bij zoodanige beantwoording in aanmerking
komen; en kan daaruit een vermoeden worden geput omtrent den zin, waarin het
antwoord zou uitvallen?
Wil men allereerst voor de waardeering der volkswelvaart in het algemeen eenig
materiaal zien bijeengebracht,

Onze Eeuw. Jaargang 3

722
dan kan worden geconstateerd1): dat de waarde van ons nationaal vermogen sedert
1850 ongeveer verdubbeld is terwijl de bevolking met 47% toenam; dat de
broodprijzen daalden; dat het verbruik van tarwe voor menschelijk voedsel per hoofd
en per jaar van het tijdvak 1852/56 op het tijdvak 1887/91 driemaal zoo groot is
geworden; dat - ondanks de prijsdaling van tal van meubelen - de waarde van het
meubilair per gezin sedert 1850 met ruim 100% is geklommen; dat het aantal
haardsteden per 100 inwoners steeg van 21.5 in 1846-'47 tot 30.6 in 1894-'95; dat
de arbeidstijden der werklieden verkort en hun loonen gestegen zijn (b.v. arbeiders
aan een machinefabriek te Hengelo van f 7.50 per week in 1869 op f 11.225 in 1888;
spinners in Enschedé van f 8.84 in 1876 op f 10.52 per week in 1896; dokwerkers te
Rotterdam van f 9. - op f 15 à f 18 in de laatste veertig jaar); dat de sterfte daalde van
25.6 per duizend in 1876 op 18.6 in 1895; dat de physieke gesteldheid der bevolking
blijkens de meting der lotelingen verbeterde en tegelijkertijd de verstandelijke
ontwikkeling (analphabeten onder de bij de militie ingelijfden); dat het aantal inleggers
in de spaarbanken en de gemiddelde bedragen op de boekjes, niet het minst onder
de kleine burgerij en de arbeidersklasse, aanmerkelijk stegen....
En men zal ter ontzenuwing dezer feiten met steviger contra-argumenten moeten
aankomen dan met een nietszeggend beroep op een vermeende vermeerdering van
het aantal bedeelden2).

1) Zie No. 10 der ‘Geschriften tot verdediging van den vrijen handel uitgegeven door de
vereeniging Het Vrije Ruilverkeer in het tijdvak 1897-1902.’
Zeer belangwekkende cijfers omtrent ‘de Ontwikkeling der Volkswelvaart’ vindt men ook
in het onder dit opschrift door Mr. J. Bn d'A u l n i s d e B o u r o u i l l geschreven hoofdstuk
in ‘Eene Halve Eeuw’, 1848-1898, historisch gedenkboek uitgegeven door Het Nieuws van
den Dag, Dl. I blz. 349 v.v.
2) Deze vermeerdering werd als vaststaande aangenomen in De Protectiebode (1903), waartegen
Mr. A a l b e r s e in het Kathol. Soc. Weekblad opkwam; zie over dit punt ook twee artikelen
van mijne hand in het Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming No. 111 en 112
(Jaargang 1903).
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Indien men van deze zeer duidelijke doch meer algemeene symptomen eener in de
gewenschte richting zich ontwikkelende volkswelvaart wil afdalen tot gegevens, die
meer in het bijzonder de bronnen dier welvaart betreffen, dan zal allereerst ons oog
zich richten op Nederlands aandeel in den wereldhandel. Op welke resultaten weet
de handel van Nederland te wijzen?
Wanneer men statistieken omtrent den handelsomzet der verschillende landen
raadpleegt, vindt men daarin altijd aan Nederland een zeer bijzondere plaats
toegekend. Mocht soms menig Hollander, doordrongen van de algemeen ten onzent
verbreide leer ‘dat wij toch maar een heel klein landje zijn’, meenen dat die plaats
wel juist niet vooraan in de rij der staten zal worden gevonden, dan zal wellicht zijn
bevreemding groot zijn, wanneer hij van bedoelde statistische opgaven kennis neemt!
Wie die opgaven raadpleegt, moet wel tot de conclusie komen dat wij onder de rijken
van beide halfronden ten aanzien van den wereldhandel een buitengewoon
bevoorrechte positie innemen. Een dergelijken indruk b.v. wekten de drie tabellen,
welke het weekblad L' Européen (van 3 Februari 1902) gaf. In de eerste dier tabellen
vond men twintig Europeesche rijken gerangschikt naar het totaal van hun invoer en
uitvoer: hier was Nederland No. 4, werd slechts overtroffen door 1. Groot-Britannië,
2. Duitschland, 3. Frankrijk; na Nederland volgden België, Oostenrijk-Hongarije,
Rusland, Italië enz. De cijfers, die in deze tabel voor onzen invoer en onzen uitvoer
(over 1900) werden gebezigd, bleken overeen te stemmen met de in onze officieele
‘Statistiek van den In-, Uit- en Doorvoer’ voor ‘invoer tot verbruik’ en ‘uitvoer uit
het vrije verkeer’ genoteerde bedragen. In de tweede tabel van L' Européen werd de
vraag beantwoord hoe groot in elk der genoemde twintig landen de waarde van den
buitenlandschen handel (in- en uitvoer samen) p e r i n w o n e r was. H i e r s t o n d
N e d e r l a n d b o v e n a a n met 1490 francs, gevolgd - uit de verte - door België
met 680, dan door Zwitserland met 590, Groot-Britannië met 534 francs enz. En om
het verband tusschen de waarde van
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den handelsomzet (per inwoner) en den vrijhandel aan te geven, volgde nog een
derde tabel, waarin dezelfde twintig rijken waren gerangschikt naar het bedrag der
rechten, geheven van de ingevoerde koopwaren in percenten van de waarde: h i e r
s t o n d N e d e r l a n d a c h t e r a a n , voorafgegaan door België, Zwitserland,
Groot-Britannië..... De conclusie lag voor de hand, dat dus de waarde van den
handelsomzet per inwoner omgekeerd evenredig was aan de mate van bescherming.
Het was niet het bovengenoemde weekblad alleen, dat op grond onzer officieele
statistiek tot dergelijke conclusies geraakt is. Te Washington werden kort geleden
als onderdeel van het daar verschenen ‘Statistical Abstract of the World’ cijfers
gepubliceerd omtrent de waarde van invoer in en van uitvoer uit allerlei landen van
de oude en de nieuwe wereld in de jaren 1870, 1880, 1890 en 1901: in de invoer-tabel
figureerde Nederland voor 1901 op de 5de plaats met 818.3 millioen dollars voor
invoer (nauwelijks 5 millioen dollars minder dan de Vereenigde Staten, die No. 4
waren). En wanneer men de voor ons land opgegeven millioenen dollars herleidde
tot guldens, bevond men weder dat de Amerikaansche cijfers overeenstemden met
die van onze officieele statistiek.... Hetzelfde gold voor den uitvoer, waar wij weder
de 5de plaats innamen, na de Vereenigde Staten, Groot-Britannië, Duitschland en
Frankrijk.
In de September-aflevering van ‘Vragen van den Dag’ (jaarg. 1903) deelde de
heer J. K u i p e r mede de door A. S a u e r b e c k over 1899 gegeven cijfers van inen uitvoer voor verschillende landen per inwoner; ook daar was Nederland No. 1. En er zouden nog vele buitenlandsche statistici van naam en gezag te citeeren zijn,
die allen op grond onzer officieele cijfers tot eenzelfde slotsom zijn gekomen.
Wat heeft men hiervan te gelooven?
De heer J. K u i p e r (t.a.p.) merkte reeds op dat, terwijl onze in- en uitvoeren te
midden aller handelslanden een zeer goed figuur maken, het ‘jammer is dat het
leeuwendeel den doorvoer betreft, hoewel ook de eigen handel
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zeer aanzienlijk is.’ Daarmee is reeds op ééne fout van onze officieele handelsstatistiek
gewezen. Inderdaad kan men gerust zeggen dat nagenoeg alle artikelen, waarvan
geen rechten geheven worden, hier onder ‘invoer voor het verbruik’ worden
opgenomen, daar niemand er over denkt voor dergelijke vrije artikelen transito-verkeer
op te geven; en zoo krijgt men ook als ‘uitvoer uit het vrije verkeer’ hetgeen niet
anders dan doorvoer is.
Wil men bij benadering onderzoeken in hoever reeds deze eerste fout onze officieele
statistiek vervalscht, dan kan men daartoe een lijstje samenstellen van artikelen, die
zeker niet door ons uitgevoerd worden hetzij omdat zij, hier voortgebracht,
ongetwijfeld hier te lande blijven (dit betreft eigenlijk alleen de granen), hetzij omdat
zij hier niet vervaardigd worden; voor zoodanig lijstje komen in aanmerking: kina,
granen, gutta percha (ruw), ijzer (erts, gietijzer, smeedijzer, rails, gaspijpen enz.
nagels en spijkers, ijzerdraad), steenkolen, koper (erts, rood, ruw en gaar, koperdraad),
margarine (ruw), salpeter (idem), spiauter of zink, staal (spoorstaven, bladen, draad)....
Welnu, van deze artikelen alleen wijst onze statistiek over 1902 aan een ‘uitvoer uit
het vrije verkeer’ ad 800 millioen gulden, welke ‘uitvoer’ slechts doorvoer zijn kan.
Neemt men nu aan, wat zeker wel geoorloofd is, dat ook onder de overige artikelen
ongetwijfeld nog zeer veel verscholen is wat uitgevoerd heet, doch doorgevoerd is,
dan mag men veilig vaststellen dat uit dezen hoofde reeds onze officieele cijfers voor
invoer en uitvoer elk met 1000 millioen gulden moeten worden verminderd.
Een tweede fout onzer statistiek, niet zóó belangrijk, maar toch ook van groot
gewicht, is de verouderde waardebepaling der goederen. De waardeschattingen, door
ons Departement van Financiën in de ‘Statistiek van den In-, Uit- en Doorvoer’
gepubliceerd, berusten voor een groot aantal artikelen nog op de prijzen van 1846!
Men kan dus gissen hoezeer de ‘officiëele waarde’ van de werkelijke afwijkt. Wil
men eenige proeven? Stalen spoorstaven zijn nog geprijsd tegen f 35. - per 100 K.G.,
terwijl de tegen-
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woordige prijs niet meer bedraagt dan ± f 6. -; stalen ketelplaten f 40. - in plaats van
± f 8. -; kinabast f 40. - in plaats van f 0.50 á f 1. -; staaldraad f 100. - per 100 K.G.
in plaats van f 10. -, enz. Men ziet uit deze voorbeelden dat het hier niet gaat om
kleine, onbeteekenende verschillen, maar dat de statistische opgaven ook uit dezen
hoofde niet zonder nadere omwerking als betrouwbaar materiaal kunnen worden
gebruikt.1) Die ‘nadere omwerking’ zou een werk van overgrooten omvang zijn
(doelloos bovendien, waar toch ook, gelijk boven gezegd werd, zooveel doorvoer
onder in- en uitvoer begrepen was). Doch dat zij, werd zij volbracht, het totaalcijfer
aanmerkelijk zou doen dalen, moge blijken uit het navolgende: wanneer men voor
de artikelen, welke wij boven noemden waar sprake was van quasi-uitgevoerde, doch
feitelijk-doorgevoerde goederen, de werkelijke waarden in de plaats stelt der officiëele,
zal men bevinden dat het saldo-invoer dezer waren over 1902 ad ongeveer 330
millioen gulden zeker wel met 100 millioen gulden moet worden verminderd.
Nog komt bij die twee fouten dit: dat er geen contrôle bestaat op de voor uitvoer
opgegeven cijfers; daar de uitvoer vrij is, heeft niemand er eenig belang bij de juistheid
der opgaven bij uitvoer na te gaan. Het ligt dus voor de hand dat, voorzoover de
waarde van uitgevoerde artikelen wordt opgegeven, de ontvangen gegevens volkomen
onbetrouwbaar zijn, terwijl men ook op de mededeelingen omtrent de gewichten
geen staat kan maken.
Uit het bovenstaande zal wel voldingend zijn gebleken waarom onze officieele
in-, uit- en doorvoer-statistiek, tenzij dan na een duchtige correctie die niemand kan
aanbrengen, niet als maatstaf voor de hoegrootheid van onzen handelsomzet kan
worden aanvaard. Staat dit vast, dan behoeft ook geen verdere kritiek meer te worden
geleverd op de methode, die door de redactie van L' Européen gevolgd werd

1) Allerminst ook ter vergelijking met de cijfers voor andere landen. Elders toch zijn
‘commissions des valeurs’ ingesteld, die de waardecijfers in de handelsstatistiek regelmatig
en met korte tusschenpoozen in overeenstemming brengen met de geldende prijzen.
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ter aanwijzing van het verband tusschen onzen als zoo reusachtig aangenomen
handelsomzet en ons vrijgevig tarief. Het is voor ons doel genoeg uit te maken dat
de buitenlandsche statistici, te goeder trouw puttend uit een zeer onzuivere bron,
gekomen zijn tot gevolgtrekkingen, waarvoor elke wezenlijke grond ontbreekt.
Wellicht was het niet overbodig - deze overweging moge de lange uitweiding
rechtvaardigen - in het licht te stellen, dat en waarom de conclusies van de zeer
gezaghebbende statistici, die ons land zoozeer vooraan in de rij der handeldrijvende
rijken willen plaatsen, onjuist zijn.
Wij moeten dus, om nader in bijzonderheden aan te toonen dat de vrijhandel aan
ons land welvaart heeft gebracht, dit onbetrouwbaar materiaal terzijde stellend, een
anderen weg zoeken. Wij zouden daartoe willen trachten de vraag te beantwoorden
wat onze export-nijverheid beteekent en in hoever zij - en in het algemeen onze
industrie - iets aan ons fiscaal tarief te danken heeft. - Daarna zal dan moeten worden
nagegaan, wat het aandeel is der producten van landbouw, tuinbouw en veeteelt in
onzen handelsomzet; in hoever Amsterdam als stapelplaats zich heeft weten te
ontwikkelen; in welke mate Rotterdam's transito-handel is vooruitgegaan.
Wat allereerst betreft de (fabrieks-)nijverheid, tot een ‘industrie-staat’ scheen ons
vaderland allerminst voorbestemd, doch het scheen ook wel - hoewel ‘Natuur verbood
den toeleg door te drijven’ - dat ons volk van oudsher er zijn zinnen op gezet had
zoo ‘industrieel’ te zijn als het maar wezen kon. Van de grondstoffen, welke de
nijverheid voor de productie van verschillende waren niet ontberen kan, werden en
worden verreweg de meeste niet in of op onzen bodem gevonden. Maar ook voor de
beweegkracht der werktuigen moest en moet van elders het noodige worden
ingevoerd: ofschoon steenkolen, gelijk men weet, in Limburg gedolven worden, kan
onze fabrieksnijverheid slechts voor een uiterst gering deel haar brand-
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stoffen uit het binnenland betrekken1). Stroomend water, dat elders den stoom
vervangt, wordt ten onzent niet als bruikbare kracht aangetroffen. Het eenige, wat
de natuur ons bood, was de wind en van deze zoo wispelturige kracht is dan ook al
van de 10de eeuw af in ons vaderland gebruik gemaakt (maal- en houtzaag-industrie
vooral aan de Zaan). Doch tegenover dat gemis stond wel eenige vergoeding en wat
als grondstof of hulpmiddel voor industrie beschikbaar was, werd zooveel mogelijk
geëxploiteerd. Op het hoogveen in het noorden ontwikkelde zich een bloeiende
turf-industrie, waaraan zich sedert kort de turfstrooisel-fabricage gepaard heeft; het
afgegraven hoogveen bleek een voor aardappelcultuur uiterst geschikten grond op
te leveren en de aardappelmeel-industrie liet niet na daarop beslag te leggen. Waar
op het Geldersch, Utrechtsch en Noord-Hollandsch diluvium schapenteelt als
aangewezen was, bleef deze niet achterwege en leverde de grondstof voor de
wolkammerijen; de schapenmest was tevens voor den bouw van tabak een zeer te
waardeeren hulpmiddel. De groote bosschen riepen een levendigen houthandel in
het leven en bezorgden het materiaal voor den scheepsbouw, die aan de oevers der
rivieren zich ontwikkelde. Waar helder, stroomend water gevonden werd, kon de
papierfabricage gevestigd worden. Waar vlas en hennep, tabak, suikerbiet, hop en
koolzaad wilden groeien, op de rivierklei, ontwikkelden zich de takken van nijverheid,
die deze veldvruchten als grondstof gebruikten; de rivierklei leende zich ook tot de
vervaardiging van steenen. Op het Maas-diluvium gedijde het

1) Volgens een globale raming is het jaarlijksch steenkolenverbruik in Nederland 5 millioen
ton (1 ton = 1000 K.G.); voor hoe uiterst gering deel in die behoefte door de Limburgsche
mijnen kan worden voorzien, blijkt uit het feit dat b.v. over '99 de totale productie der drie
Limburgsche mijnen nog niet 213.000 ton beliep, dus nog niet het 1/23 deel van ons jaarlijksch
verbruik. Neemt men daarbij in aanmerking dat van die 213.000 ton Limburgsche kolen niet
meer dan 57.000 ton aan afnemers in Nederland werd geleverd, dan ziet men dat de inlandsche
productie feitelijk voor ongeveer 1/90 deel in de inlandsche behoefte voorzag. - Van de
jaarlijks door ons benoodigde steenkool levert Duitschland ± het ¾; van het overige ¼
Groot-Britannië het ⅔ en België het ⅓ deel.
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Kempensche schaap: in Brabant ontstond de wol-industrie. En waar, als in Twente,
het mogelijk bleek door bijzondere krachtsinspanning een eenvoudigen tak van
huisvlijt tot den rang van een groot-industrie te verheffen, zag men inderdaad de
groote spinnerijen en weverijen verrijzen, die op uitgebreide schaal voortzetten wat
vóór 1830 de landman in zijn vrije uren wrocht.
Geeft dit vluchtig geschetst beeld juist niet de trekken van een ‘industrie-staat’
weer, het toont toch hoezeer de Nederlander ter vestiging van zijn nationale nijverheid
heeft weten te woekeren met de beschikbare middelen. Doch wordt de vraag gesteld
in hoever dit rusteloos streven geslaagd is, dan zal daartoe omtrent de voornaamste
takken van nijverheid moeten worden onderzocht welke beteekenis zij hebben en of
zij op vooruitgang kunnen wijzen. Iets in die richting zouden wij thans willen
beproeven.
Maar vooraf moet daarbij worden opgemerkt dat een algemeene, gelijkmatige,
voortdurende bloei van alle nijverheids-ondernemingen onder het vrijhandels-stelsel
niet kan en niet mag worden verwacht. Het eigenaardige van dit stelsel toch is juist
daarin gelegen dat den buitenlandschen producent, die op een gegeven oogenblik
kans ziet zijn waren hier aan te bieden tegen lager prijs dan de Nederlandsche
fabrikant, daarbij geen of geen noemenswaardige belemmeringen worden in den weg
gelegd. Of de vreemde voortbrenger daarin slagen zal; met welke goederen zulks
het geval zal zijn; hoe lang deze toestand zal duren; dat alles hangt af van de velerlei
omstandigheden, die men het gemakkelijkst onder den naam van ‘Conjunctur’ begrijpt.
Maar indien het geval zich voordoet en dus den binnenlandschen voortbrenger eene
gevoelige concurrentie wordt aangedaan van over de grenzen, zal het gevolg daarvan
zijn dat - natuurlijk - de Nederlandsche producent in slechter condicie geraakt en
dat, houdt de toestand aan, de betrokken tak van nijverheid hier gaat kwijnen, wellicht
verkwijnt en verdwijnt. Dit is - het worde zonder voorbehoud erkend - een
onafwendbaar gevolg van het vrijhandels-stelsel, dat alleen door juist zoodanig gevolg
niet
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af te wenden blijvend voldoen kan aan den gestelden eisch den verbruikers de
gelegenheid te geven hun waren te betrekken van de goedkoopste markt en daardoor
welvaart te bevorderen. Terwijl het tevens toch ook het duurzaam belang der industrie
bevordert door deze op gezonden grondslag te vestigen en haar het behoud der beste
bestaansvoorwaarden te waarborgen, gelijk nader zal blijken.
Het vrijhandels-stelsel - zoo kan men zeggen - heeft dus niet de pretentie dat het
den bloei van alle bestaande nijverheids-ondernemingen waarborgt; het aanvaardt
de consequentie dat, wat op den duur tegen de buitenlandsche mededinging niet
opgewassen is, te gronde moet gaan, althans niet door kunstmatige middelen ten
nadeele der ‘consommateurs’ in het leven moet worden gehouden. Maar de
voorstanders van dit stelsel wijzen er dan ook met nadruk op dat ‘bijna altijd
fabrikanten en werklieden, welker industrie verloopt, ander werk vinden’1), al achten
zij de nadeelen van den ondergang eener industrie niet gering2).
En zoo vindt men dan ook ten onzent takken van nijverheid, waarin over de
concurrentie uit den vreemde wordt geklaagd. Tot deze behoorde de maal-industrie,
die niet ophield te wijzen op de groote aanvoeren in Nederland van meel uit Amerika
(in '77 is het recht op meel van f 0.40 per 100 K.G. afgeschaft). En inderdaad leert
de statistiek ons dat het saldo invoer van meel van tarwe in de jaren 1877-'86
gemiddeld 22, in de jaren 1887-1896 gemiddeld 74 millioen kilo bedroeg, terwijl
het van 1897 tot 1902 voortschreed in weliswaar niet onafgebroken doch doorgaands
stijgende richting: 103 - 125 - 161 - 139 - 173 - 160 millioen kilo. Maar daar stond
tegenover dat ook het saldo invoer van tarwe sedert 1899 aanmerkelijk

1) Zie Mr. M. M e e s : Nadeelen van het protectionisme voor de werkende klasse. Rotterdam.
M. W i j t e n Z o n e n . 1891. aldaar blz. 42 v.v.
2) T.a.p. blz. 57 en 58. - Dat echter die nadeelen niet overwegend zijn en niet blijvend, dat zij
geen duurzaam-schadelijke werking oefenen op den economischen toestand des lands, mag
worden opgemaakt uit de ten onzent na 40 jaar vrijhandel heerschende welvaart, waaromtrent
hierboven gegevens zijn meegedeeld.
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wies: in '99: 214, in 1900: 242, in 1901: 292, in 1902: 280 millioen kilo en deze
hoeveelheden zijn dan toch door de Nederlandsche maal-industrie vermalen. Ook
stond tegenover de bovenvermelde klacht: dat met den m e e r d e r e n invoer van
meel gepaard ging een m i n d e r e invoer van maïs (in 1900: 472, in 1901: 331: in
1902: 282 millioen kilo), zoodat de gevolgtrekking voor de hand lag dat veel van
het ingevoerde meel in de plaats van maïs was getreden, d.w.z. niet tot brood verwerkt,
doch als veevoeder verbruikt was. Eindelijk kon er op worden gewezen dat
goedkooper meel beteekent goedkooper brood1). - Men weet trouwens dat de prijzen
van het Amerikaansche meel thans die van het concurreerend inlandsch product
overtreffen, zoodat van concurrentie uit Amerika thans geen sprake meer is en onze
meelfabrikanten volop werk hebben.
Wij spraken boven van maïs als veevoeder. De industrie, welke zich met de
bereiding van een ander soort veevoeder - lijnoliekoeken - bezighoudt, klaagt ook
en, zooals blijken zal, van haar standpunt niet zonder grond. Onze Nederlandsche
lijnolie-fabrikanten exporteerden vroeger veel lijnolie naar Duitschland, totdat daar
het invoerrecht op dit product verhoogd werd (gebracht werd op 4 Mark per 100
K.G. bruto of 5 Mark per 100 K.G. netto). Dit hooge recht werkte prohibitief; onze
lijnolie-exporthandel leed een gevoeligen slag. De Duitsche lijnolie-fabrikanten,
door den tariefmuur tegen (Nederlandschen) invoer beveiligd, konden nu hun lijnolie
zeer voordeelig verkoopen en - daar zij voor het hoofdproduct (lijnolie) een goeden
prijs maakten - konden zij het nevenproduct (koeken) tot scherp concurreerende
prijzen op onze markt brengen (de invoer van koeken naar hier is vrij). Even over
onze grenzen, op Duitsch gebied nog, verrezen groote olieslagerijen, die profiteerden
(in Duitschland) van de door de protectie hooge

1) In de ‘Opgaven der prijzen, waarvoor eenige levensmiddelen enz. bij openbare aanbesteding
zijn geleverd voor het onderhoud van gevangenen en verpleegden’ vindt men voor tarwebrood:
's Hertogenbosch 1883; f 0.1417; 1902: f 0.0877; Leeuwarden 1883: f 0.1574; 1902: f 0.1009;
Leiden 1883: f 0.13; 1902: f 0.098; Hoorn 1883: f 0.13; 1902; f 0.0797.
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olieprijzen, en voor den afzet hunner koeken in Nederland even dicht schier bij den
Hollandschen verbruiker zijn als de Nederlandsche fabrieken. En deze laatste zien
zich dus niet alleen de Duitsche oliemarkt gesloten, maar zien zich bovendien op
hun eigen inlandsche markt door het buitenlandsch fabrikaat (koeken) verdrongen,
althans bestookt!1) Grond tot klagen, voorwaar! Maar.... ware het anders, ware ook
ons land door zoodanigen tariefmuur omringd dat b.v. lijnkoeken niet dan belast
konden binnenkomen, het effect, immers het gehoopt gevolg, zou geweest zijn hooger
prijs van het eigen fabrikaat, d.w.z. duurder veevoeder, dus ook duurder vee, dus
ook duurder vleesch....
Klagen is het ook wat men van de steenfabrikanten hoort. Zij wijzen op den
onbelemmerden invoer van Belgischen baksteen en op de dienovereenkomstig
afnemende productie van Nederlandsche baksteenen. En wie die dit niet betreuren
zal?2) Maar.... de vrije invoer beduidt vrije mededinging, d.i. lage prijzen van steen,
dus ook van huizen, b.v. ook van arbeiderswoningen.....
Er zijn meer ‘noodlijdende’ industrieën in Nederland; er zijn er meer, die - om
welke reden dan ook - niet meer opgewassen schijnen tegen de door vrijen invoer
vrije mededinging van buitenlandsch fabrikaat en die deswege roepen om
‘bescherming’ d.w.z. om zoodanige maatregelen als dienen kunnen om dien invoer
kunstmatig te belemmeren, daardoor de mededinging voor den vreemden producent
moeilijker te maken en dus den inlandschen fabrikant in staat te stellen zijn prijzen
- ten nadeele onzer verbruikers - te verhoogen. Van vrijhandels-standpunt kan men
van deze industrieën niet anders getuigen dan dat zij, zoo zij inderdaad tegen de
concurrentie van over de grenzen niet bestand zijn, zullen moeten verdwijnen (hoezeer
ook het verloopen eener industrie altijd groote nadeelen met

1) Het saldo-invoer van lijn- en andere dergelijke koeken steeg in de jaren 1898-1901 van: 76
op 109-106 en 125 millioen kilo.
2) Volgens de opgave der Vereeniging van Nederlandsche steenfabrikanten bedroeg de productie
van baksteenen van elke soort hier te lande in millioentallen stuks: 1898: 825; 1899: 791;
1900: 690: 1901: 546.
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zich brengt), daar de producent er is terwille van den consument en niet omgekeerd;
dat dus deze fabrikanten en deze werklieden, de bakens verzettend nu het getij
verloopt, ander werk moeten zoeken, hoe moeilijk dat ook zijn moge, zich moeten
toeleggen op de productie van zoodanige waren, als waarvoor Nederland, door welke
omstandigheden dan ook, zóó geschikt is, dat die waren de protectionistische
afwerings- en uitsluitingsmaatregelen der naburige rijken tot een bespotting maken.
Zijn er zoo?
Nu wij op de klachten, de gegronde klachten, der ‘calamiteuse’ takken van
nijverheid hebben gewezen, mag ook de keerzijde der medaille worden getoond en
in het licht gesteld hoe - ten deele juist door ons vrijhandelsstelsel, ten deele door
andere omstandigheden - meer dan één tak van bedrijf ten onzent een inderdaad
verrassende mate van ontwikkeling bereikt heeft. ‘Ten deele juist door ons
vrijhandels-stelsel’, immers: waar de werkman zijn levensbehoeften goedkoop
verkrijgen kan, biedt hem een lager loon hier evenveel welstand als een hooger loon
over de grenzen1); dat lagere loon nu maakt dat de Nederlandsche fabrikant geringer
productiekosten heeft dan zijn buitenlandsche mededinger; voeg daarbij het feit dat
de vrije invoer van machines en werktuigen den Nederlandschen fabrikant in staat
stelt deze goedkoop te verkrijgen (wat een overgroot belang is vooral voor die
industrieën, waarin telkens weer nieuw uitgevonden of verbeterde machines moeten
worden aangekocht); en men zal inzien, waarom het zoo vaak onzen on-‘beschermden’
industrieelen mogelijk was met het gunstigst gevolg voor den export te werken,
d.w.z. op de groote wereldmarkt te concurreeren juist met de voortbrengers uit die
landen, waar de protectie leidde

1) Het feit dat een lager loon hier den werkman evenveel welstand biedt als een hooger loon
over de grenzen, wordt bevestigd door sommige der merkwaardige interviews, in De Nieuwe
Courant (van 9 April tot 14 Mei 1902) als ‘Stemmen uit Twente’ gepubliceerd.
Belangstellenden naar de cijfers worden verwezen naar de zeer uitvoerige opgaven van
loonen en prijzen in Twente en Duitschland, welke in deze interviews voorkomen.
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tot hoogere loonen (zonder hoogeren welstand voor den werkman) en ook overigens
tot duurdere productie.
Wil men allereerst een statistische opgave - een betrouwbare ditmaal - waaruit in het
algemeen de vooruitgang onzer nijverheid kan blijken? Zij omvat weliswaar grooten klein-bedrijf, maar getuigt toch te sterk van een voortdurende ontwikkeling onzer
industrie als geheel, dan dat zij hier niet een plaats zou mogen vinden. Ziehier dan
een staat, over de jaren 1892 tot 1901 bevattend een opgave omtrent de
stoomwerktuigen bij de fabrieksnijverheid (op het einde van elk der genoemde jaren)
in gebruik: het aantal fabrieken met stoomwerktuigen, het aantal ketels en de
hoegrootheid van het verwarmingsoppervlak met aanwijzing der percentsgewijze
vermeerdering:
Jaar.

Aantal
fabrieken.

Meer in
percenten.

Aantal
ketels.

1892

3788

1.77

5060

VerwarmingsoppervlakOppervlak
meer in
in M2.
percenten.
149456
4.47

1893

3911

3.25

5212

155722

4.19

1894

4007

2.46

5346

160573

3.12

1895

4089

2.05

5442

166413

3.64

1896

4198

2.67

5678

180563

8.56

1897

4375

4.22

5867

189904

5.17

1898

4460

1.94

6063

198655

4.61

1899

4547

1.95

6254

212453

6.94

1900

4661

2.51

6463

224357

5.60

1901

4787

2.70

6728

244102

8.80

Men ziet dat de toeneming in tien jaar inderdaad aanmerkelijk is. Een nijverheid,
die in haar klein- en groot-bedrijf op cijfers als deze weet te wijzen - zoo is men
geneigd reeds aanstonds te concludeeren - leeft in het teeken van vooruitgang. - Doch
wij dalen nu van dit meer algemeene tot het meer bijzondere af om te wijzen op
takken van industrie, die - gelijk wij zeiden - een verrassende mate van ontwikkeling
hebben bereikt.
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Doen wij hier ook slechts enkele grepen.....die wellicht verrassend zullen zijn, daar
het nu eenmaal een eigenaardigheid van ons, Nederlanders, is, een lagen dunk te
hebben van wat door onze fabrikanten bij de internationale mededinging wordt
gepraesteerd. Is het niet schier een gemeenplaats geworden te zeggen, dat onze
vaderlandsche nijverheid op buitenlandsche tentoonstellingen alleen te schitteren
weet door indrukwekkende etalages van porcelein, cacao en....jenever? Inderdaad,
hoevelen onzer weten b.v. wat de Nederlandsche scheepsbouw beteekent? In vroegere
eeuwen een zeer levendig-bloeiende industrie, kwam de scheepsbouw ten onzent in
het begin der 19de eeuw haast tot stilstand, vooral door den achteruitgang van onze
koopvaardijvloot, gevolg deze weer van het continentale stelsel, dat Engeland tot
buitengewone krachtsinspanning prikkelde. Doch hoe heeft zich sedert dien deze
oud-vaderlandsche tak van nijverheid weer weten te verheffen! Door den krachtigen
steun van koning W i l l e m I eerst, daarna - en vooral - (na 1850) doordat ijzer en
staal het hout, stoommachines de zeilen vervingen, later nog door de uitvinding der
expansie-machines. Worden niet thans meer en meer mailbooten voor Nederlandsche
maatschappijen op Nederlandsche werven gebouwd? Is het niet een merkwaardig
feit dat b.v. tusschen de jaren 1895 en 1900 de (bruto) tonnenmaat van schepen, die
op Nederlandsche werven in aanbouw waren voor de wereldhandelsvloot, verdubbeld
is? Leveren onze werven niet naar aller heeren landen? Hoevelen onzer weten dat
er scheepsbouw uitgoefend wordt b.v. te Waterhuizen en dat daar in 1902 voor
Duitsche rekening 22 kanen (te zamen metend 3000 ton) vervaardigd zijn? Wil men
meer? In hetzelfde jaar werden alleen te Slikkeveer gebouwd: 4 Rijnschepen (6089
ton), waaronder 2 voor Duitschland; 3 schroefsleepbooten, alle voor Duitschland; 3
zeelichters (1200 ton) voor de Nordd. Lloyd te Bremen; 2 onderlossers (300 ton)
voor buitenlandsche rekening; 1 zeewaardige emmerbaggermolen (400 ton) voor
Chili; 2 stoomhoppers (720 ton) mede voor Chili; 3 emmerbaggermolens (800 ton),
waarvan 2 voor Engeland, 1 voor Tientsin; 2
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hopperbaggermolens (3600 ton) voor Montevideo; 1 tweeschroevige
emmerbaggermolen (700 ton) voor het Russisch gouvernement.... Haarlem zond o.a.
baggermolens in 1902 uit voor Duitsche, Russische, Japansche, Fransche rekening.
Capelle a/d IJsel bouwde onder meer in 1902 2 sleepbooten voor Zuid-Amerika....1)
Te Rotterdam werd in 1902 in het scheepsbouwbedrijf gewerkt voor de Oostenrijksche
regeering, voor het Chileensch gouvernement, voor Engeland, Montevideo, Tientsin,
Rusland, Tunis, Argentijnsche Rupubliek, Egypte, Frankrijk2).
De baggermolens enz. zijn voor Holland een ‘spécialité de la maison’. Maar
wanneer men vraagt of er overigens ten aanzien van den scheepsbouw eenig - zoo
ja, welk - verband is tusschen de ontwikkeling dezer industrie en ons vrijgevig tarief,
dan wordt het antwoord daarop gegeven door een zeer onverdachten getuige: de
Kamer van Koophandel te Ruhrort heeft in haar jaarverslag over 1900 nagegaan,
wat wel de reden mag zijn dat Duitschland zijn schepen bestelt in Nederland en niet
omgekeerd, terwijl toch Duitschland wel, Nederland niet ruw ijzer produceert en dus
het eerste land uit dien hoofde in beter conditie schijnt dan het laatste. Welnu, de
reden daarvan is volgens deze Kamer van Koophandel hierin gelegen dat Nederland
op Duitschland voor heeft: goeden en goedkoopen arbeid, goed en goedkoop
materiaal. Wat den arbeid betreft, berekent de steller van het verslag dat het uurloon
per man in Duitschland is 38, in Nederland 28 Pfennige; neemt men nu aan dat de
romp van een grootere stoomboot vordert 171.000 arbeidsuren, dan volgt daaruit dat
de Duitsche werf voor dat werk betaalt 65.000 Mark tegen de onze 48.000, dus hier
minder 17.000 Mark. Voegt men daarbij de besparing uit denzelfden hoofde op het
maakloon van machine en ketel, dan blijkt de bezuiniging op arbeidsloon in totaal
te beloopen 23.500 Mark. En de proef op de som is het

1) Zie het Dagblad Scheepvaart, 1903.
2) Jaarverslag der Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam over 1902.
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feit, dat booten als hier bedoeld in Nederland voor 30.000 Mark minder dan in
Duitschland worden geleverd. Over goedkooper materiaal beschikt de Nederlandsche
werf (schoon ons land, gelijk gezegd, geen ruw ijzer produceert), doordat de
Hollandsche scheepsbouwer het Duitsche ijzer goedkooper kan betrekken dan de
Duitscher zelf. Vanwaar dit verschijnsel? De ‘bescherming’ in Duitschland geeft
daarop het antwoord1). En vanwaar de hoogere loonen in Duitschland? Het is alweer
de bescherming, die daarvan de oorzaak is. Want het verslag der Kamer van
Koophandel te Ruhrort weet ook te becijferen dat, wegens de (Duitsche) invoerrechten
op de voornaamste levensmiddelen, een gezin van zes personen in Gelderland voor
21.01 Mark evenveel koopt als een even groot gezin voor 28.19 Mark in Duitschland
(Ruhrstreek)2). - Ziedaar het verband tusschen de ontwikkeling van onzen scheepsbouw
en ons vrijgevig tarief; ziedaar, voor wat Duitschland betreft, de ironie der praktijk
ten aanzien der leus dat bescherming strekt ‘tot bevordering van den nationalen
arbeid’! Onze textielnijverheid.... men zie de reeds geciteerde interviews in De Nieuwe
Courant3). Wie deze getuigenissen

1) Waarom is de bescherming in Duitschland oorzaak dat onze scheepsbouw Duitsch ijzer
goedkooper betrekt dan de Duitsche? De protectie leidt tot de vorming van syndicaten, welke
de prijzen der producten voor den binnenlandschen afnemer hoog houden; over de grenzen
heeft de onderlinge concurrentie vrij spel; zoo wordt de overproductie tegen lager prijzen
naar het buitenland gezonden dan waarvoor het product binnenslands verkrijgbaar is. Een
hoogeren prijs daarvoor in Nederland te bedingen, is niet mogelijk, daar de Duitscher op
onze markt met de concurrentie van andere vreemde producenten rekening moet houden.
2) Een bevestiging van Duitsche zijde dus der reeds boven op grond der Twentsche gegevens
verkondigde stelling, dat het lager loon hier den werkman evenveel welstand biedt als het
hooger loon elders.
3) Ter kenschetsing der ontwikkeling slechts enkele, doch o.i. welsprekende cijfers:
in Twente
bedroeg:

1874

1895

toeneming.

het aantal
spindels

230.000

270.000

17,4%

het aantal
weefgetouwen

11.000

27.000

145%

de waarde
van den
afzet

4½ millioen

11 millioen

144%

In Enschedé alleen steeg het aantal spindels van 1875 op 1900 van 66.900 op 198.690; het
aantal weefgetouwen van 3378 op 7722. De te Enschedé verwerkte grondstof bedroeg in
1875 bijna 3½, in 1900: 10½ millioen kilo; het geproduceerde garen in 1875: 2,3, in 1900:
8½ millioen kilo. De weverijen verbruikten over 1875: 4¾, over 1900: 10,4 millioen kilo
garen. Over '75 werd uit Enschedé naar het buitenland verzonden voor 4.6, over 1900 voor
13.6 millioen gulden enz.
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van de mannen der praktijk leest, zal daaruit leeren hoe men in Twente de protectie
en haar vruchten gekend heeft, daar ervaren heeft dat niet door bescherming de
industrie tot een breede, gezonde ontplooiing harer krachten geraken kon, een ervaring,
die schitterend bevestigd werd door de hooge vlucht, die de nijverheid aldaar na '74
nam (d.i. na de afschaffing der differentieele rechten)1).
Een afzonderlijk woord nog over de spinnerijen vinde hier een plaats. Garens grondstof voor de weverij, maar voor de spinnerij volledig fabrikaat - komen, gelijk
men weet, in ons land vrij binnen. De spinnerijen der beschermende landen brengen
haar overproductie hier aan de markt tegen voor onze spinnerijen vaak
onmogelijk-lage prijzen. Is dan voor de Nederlandsche spinnerij een recht op garens
niet noodig? De Twentsche spinners verlangen zoodanige bescherming niet. In 1891
richtte de Commissie voor de Handelspolitiek een circulaire ook tot de Hengelosche
Kamer van Koophandel en vroeg daarin o.a. gegevens omtrent en oorzaken van voorof achteruitgang in de laatste jaren. De K.v.K. te Hengelo antwoordde daarop: ‘wat
betreft de spinnerij, al heeft deze onder de invoerrechten in Duitschland geleden, de
directie2) acht haar bestaan meer gemotiveerd en beter verzekerd dan ooit te voren.
De uitbreiding der weverij in Nederland is ook haar ten goede gekomen. Wat zij
thans in Duitschland derft, vindt zij bij huis terug. Tegen elke benadeeling der
weefindustrie moet zij zich met kracht verzetten, al zou die ook plaats hebben onder
de leus van bescherming van

1) Juist daarom is in de vorige noot het jaar 1875 als uitgangspunt voor de opgaven gekozen.
2) Bedoeld is de directie der te Hengelo gevestigde ‘Nederlandsche katoenspinnerij.’
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haar eigen tak van nijverheid. De bescherming, die men haar geven wil, wijst zij met
waardigheid af. Men ziet hoe de door het vuur vernielde spinnerijen te Oldenzaal en
te Enschedé worden opgebouwd, vergroot en verbeterd. Als daartegen niet wordt
opgezien, waarom moet dan de consument bloeden om meerdere spinnerijen in het
leven te roepen.’ Die laatste woorden doelen, zoo wij ons niet vergissen, op de
voorspelling der Twentsche spinners dat, wanneer hier een recht op garen gelegd zal
worden, hier geschieden zal wat ook in Duitschland geschied is: de bescherming
doet den prijs der garens stijgen, het bedrijf wordt dus aanstonds veel winstgevender;
dit resultaat verlokt zeer velen tot het oprichten van spinnerijen; aanvankelijk worden
inderdaad hooge winsten gemaakt (in Duitschland 18 à 20%), maar dan zal (als in
Duitschland) de crisis intreden, die des te heviger is naarmate juist de bescherming
den fabrikanten meer er toe brengt alleen voor de eigen beschermde markt te werken
en hem dus verleert connecties naar buiten te zoeken, zoodat hij bij overproductie
geen débouché's heeft.... De Nederlandsche spinnerijen maken thans niet 18 à 20%,
maar zij hebben ook nooit zulke verliezen te lijden als in Duitschland geleden zijn;
zij kunnen alleen met groote krachtsinspanning staande gehouden worden, maar zij
zijn gevestigd op een gezonden grondslag, en de groote krachtsinspanning, voor de
instandhouding der zaak vereischt, maakt dat men tijden van crisis beter doormaken
kan dan elders, waar de door bescherming al te gemakkelijk verkregen winst
verslappend op de energie werkt. En daarom is het dat Twentsche spinners, schoon
het garen vrij wordt ingevoerd en zij dus tegen de ‘beschermde’ buitenlandsche
fabrieken een zwaren concurrentie-strijd te voeren hebben, niets zoozeer duchten
als.... bescherming! Zal die hun nochtans worden opgedrongen?
Wil men nog meer voorbeelden van nijverheids-takken, waarin over ons fiscaal
stelsel niet wordt geklaagd?
De aardappelmeel-industrie was voor vijftig jaar nog vrijwel onbekend; zij
verwerkte enkele jaren geleden (1900):
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6 millioen hectoliter aardappelen, produceerde daaruit 700.000 balen meel (elk van
100 kilo) en verscheepte ⅔ deel van haar productie naar het buitenland.
De turfstrooisel-industrie dagteekent, zoo men wil, van 1881, maar haar groote
vlucht dateert eerst van 1893: door de langdurige droogte was het stroo schaarsch
en werd het zaak naar een surrogaat om te zien; toen eerst bleek in hoeveel opzichten
stroo door turfstrooisel kan worden vervangen. Thans werken eenige duizenden
personen in dit vak; de productie wordt geschat op meer dan 200 millioen kilo
jaarlijks; naar Engeland, Duitschland, Zwitserland, Frankrijk, België en Amerika
wordt het strooisel geëxporteerd; het uitvoercijfer in 1900 wees aan: 193 millioen
kilo.
De Statistiek van den In-, Uit- en Doorvoer kent ook een post ‘koek-, banket-,
suiker- en pastei-bakkerswerk.’ De oningewijde zal wellicht niet dadelijk vermoeden
dat daaronder ook begrepen wordt gecondenseerde melk, ook geconserveerde groenten
enz. Welnu, van dit ‘koek-, banketenz. werk’ werd over 1901 ingevoerd tot verbruik
voor f 456.000; uitgevoerd uit het vrije verkeer werd voor een bedrag van f
19.225.000.
Van gist werd (1901) ingevoerd tot verbruik 364.000 kilo, uitgevoerd uit het vrije
verkeer 5.204.000 kilo.
Van glaswerk (behalve flesschen) werd uitgevoerd uit het vrije verkeer (in 1900)
meer dan 4½ millioen kilo; het cijfer voor flesschen was weinig lager.
Onze zuivel-industrie wees op een uitvoer uit het vrije verkeer (1901) van meer
dan 22 millioen kilo boter (waartegenover een invoer tot verbruik van niet veel meer
dan 1 millioen). Van kaas werd (1901) uit het vrije verkeer uitgevoerd voor 16½
millioen gulden (invoer tot verbruik: f 92.000).
Van bier staat de invoer tot verbruik tegenover den uitvoer uit het vrije verkeer
(1901)= 3:7.1. Van chocolade zijn de overeenkomstige cijfers = 1.2:38,2; er werd
n.l. over 1901 niet minder dan 3.824.000 kilo chocolade uitge-
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voerd (naar Groot-Britannië, de Vereenigde Staten, Pruisen1), Denemarken enz.)
Van (eetbare) margarine beloopt de uitvoer uit het vrije verkeer bijna 100 maal
zooveel als de invoer tot verbruik.
Van kaarsen werd de invoer tot verbruik geschat op f 36.000; de uitvoer uit het
vrije verkeer op f 16.553.000.
Onze fijn-aardewerk-industrie kan wijzen op een uitvoercijfer van meer dan 13½
millioen kilo.
In de 50 jaar van 1847-1897 steeg de uitvoer van meubel-, pakpapier enz. in een
verhouding van 48: 3221 (de invoer steeg van 283: 1429); van bord- en kaartpapier
steeg over diezelfde halve eeuw de uitvoer in een rede van 11: 26059 (de invoer steeg
van 14: 269). Over 1900 werd meer dan 70¾ millioen kilo bord- en kaartpapier
uitgevoerd....
Maar staken wij de allicht vermoeiende opsomming van feiten en cijfers. Wat wij
wilden, was immers ook niets anders dan aanduiden welke gegevens te berde gebracht
kunnen worden om te beoordeelen hoe het met onze fabrieksnijverheid onder het
vrijhandels-régime gegaan is. Laten reeds deze gegevens het trekken van een slotsom
toe? Zoo ja, zou deze dan niet ongeveer aldus luiden: het fiscale tarief heeft ons
welvaart gebracht; het heeft niet verhinderd dat deze en gene tak van nijverheid, die
met ongunstige omstandigheden te kampen had, een zwaren strijd om het bestaan
voeren moest, maar het heeft ook geen enkele industrie anders dan in eigen kracht
haar steun leeren zoeken; het fiscale tarief kan wijzen op het bestaan van vele en
velerlei bloeiende ondernemingen, die aan dat tarief de onmisbare voorwaarden voor
haar bloei danken: goedkoope levensbehoeften, die lagere loonen dan elders mogelijk
maken; goedkoope machines; vrijheid van beweging; voorwaarden, welker vervulling
velen onzer industrieelen in

1) De invoer van Hollandsch cacaopoeder en Hollandsche chocolade in Duitschland is des te
merkwaardiger, daar dit rijk een recht van 80 Mark per 100 kilo Nederlandsch cacaopoeder
heft. - Blijkens de ‘cacaoberichten’ gebruikt Nederland voor zijn cacao-industrie het 1/7 à
⅛ van den geheelen cacao-invoer in Europa.
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staat stelde en stelt op de groote wereldmarkt een plaats te veroveren op de
producenten der ‘beschermende’ landen en die plaats te behouden.... zoolang als de
gunstige voorwaarden vervuld blijven.
Wat is het aandeel der producten van landbouw, tuinbouw en veeteelt in onzen
handelsomzet?
Onze landbouw.... Het saldo invoer van tarwe beliep in 1901: 202 millioen kilo,
van rogge en maïs 581, van gerst en mout 181, van haver 32, van tarwemeel 173,
van roggemeel 14.4 millioen.
Volgt daaruit dat die invoer moet worden belemmerd door graanrechten, door een
recht op meel? Over het laatste spraken wij boven reeds bij de maalindustrie. Wat
graanrechten betreft, het door de voorstanders daarvan gehoopt gevolg zou moeten
zijn dat voor onze granen beter prijzen konden worden bedongen en dus de bouw
dezer producten winstgevender werd. Doch geschiedde dit, dan zou ook het meel,
ook het brood duurder worden. Zou een ander gevolg zijn, dat de graanbouw zich
uitbreidde, dat meer gronden dan thans daarvoor gebruikt werden? Is er een
aanwijsbaar verband tusschen de beteeling der bouwgronden en den prijs der granen?
Laat ons nagaan, hoeveel H.A. bouwgrond gemiddeld per jaar in de decaden 1861/'70
enz. tot 1891/1900 beteeld werden met tarwe, rogge, haver, en met aardappelen en
suikerbiet en laat ons daarnaast stellen de gemiddelde marktprijzen dezer
landbouwproducten (de vier eerste per H.L., de laatste per 100 Kilo). Men komt dan
tot het navolgend staatje:
Tarwe.
Rogge.
Haver.
Aardappelen. Suikerbieten.
Jaar. H.A. Prijs. H.A. Prijs. H.A. Prijs. H.A.
Prijs. H.A. Prijs.
1861/'70 83950 f
197713 f 7.60 99635 f 4.15 111165 f 2.40 65801) f 8.75
10.10
1871/'80 86421 f
196112 f 8.11 113627 f 4.55 135310 f 2.97 13904 f
10.98
11.09
1881/'90 86237 f 7.46 202069 f 5.79 116292 f 3.57 144330 f 2.44 20330 f
10.65
1891/1900 66329 f 5.50 207528 f 4.45 131827 f 3.04 151788 f 1.95 36464 f 9.83

1) Gemiddeld tusschen 1866/'70.
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De groote prijsdaling van tarwe, rogge enz. is, gelijk men weet, in 1884/85 begonnen.
Blijkt het dat daarna minder gronden beteeld zijn met de minder, meer met de meer
winstgevende granen? Ja, luidt het antwoord voor de tarwe; neen, voor de rogge en
den haver, neen ook voor de aardappelen en de suikerbieten. - Zoo blijkt dan eer
integendeel onze landbouw een vrij standvastig karakter te dragen; zoo is dan - naar
het zich laat aanzien - ook niet te verwachten dat een prijsverhooging der granen
(door graanrechten) den bouw van tarwe enz. een aanmerkelijke uitbreiding zou doen
ondergaan.
Wij wezen boven reeds, toen wij over de maal-industrie spraken, op de lager
geworden aanbestedingsprijzen voor brood.
Maar wij willen ook tegenover de klachten over de lagere graanprijzen wijzen op
die landbouwproducten, welke in onzen uitvoerhandel een belangrijke plaats innemen.
Boter en kaas noemden wij reeds bij de zuivel-industrie; ook de geconserveerde
groenten (onder koek- banket- enz. werk). Maar de Statistiek van den In-, Uit- en
Doorvoer vermeldt ook een post (versche en gedroogde) groenten en leert ons dat
het saldo uitvoer daarvan bedroeg van 1898-1901 respectievelijk 111 - 128 - 151 en
164 millioen kilo. Van beetwortelen werden over 1901 ingevoerd tot verbruik 11 en
uitgevoerd uit het vrije verkeer.... 264 millioen kilo.
De tuinbouw zag de waarde van het saldo uitvoer van boomen, heesters,
bloembollen enz. in de jaren 1897-1901 stijgen van 4,6 tot 5,5, tot 6,4, tot 7,6, tot
8,4 millioen gulden.
Onze veeteelt kan er op wijzen dat - om slechts dezen post te noemen - de uitvoer
uit het vrije verkeer van schapen- en varkensvleesch (versch en spek) over 1901
bedroeg 45 millioen kilo, de invoer tot verbruik 2000 kilo!
Mogen cijfers als deze niet de conclusie wettigen dat ook landbouw, tuinbouw en
veeteelt in onzen zoo merkwaardig-grooten handelsomzet een niet gering deel hebben?
Ook zij leveren aan den vreemden consument vele goederen, waarmee betaald worden
die goederen, welke de vreemde
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producent ons toezendt en die wij juist van hem betrekken, omdat hij ons die waren
goedkooper kan leveren dan iemand anders ter wereld, goedkooper zelfs dan onze
eigen binnenlandsche producenten het zouden kunnen, terwijl wij op onze beurt in
ruil daarvoor die producten afstaan welke wij door bijzondere omstandigheden tot
lager prijs kunnen aanbieden dan eenig ander land.
Onder die ‘bijzondere omstandigheden’ nu, welke ons tot goedkooper productie,
dus tot uitvoer (d.i. met voordeel verkoopen), dus tot invoer (d.i. op de aannemelijkste
voorwaarden koopen) in staat stellen, behoort ons vrijgevig tarief, wijl immers de
vrijgevigheid daarvan juist hierin bestaat dat het den invoer nauwelijks beperkt,
daardoor alle waren tot den laagsten prijs verkrijgbaar stelt, daardoor ook voor onze
fabrikanten tot goedkoope productie de gelegenheid opent en hun zoodoende bij de
internationale mededinging op de wereldmarkt een voorsprong geeft boven de
producenten van de andere landen, waar door ‘protectie’ de voortbrenging in de volle
ontplooiïng van hare kracht wordt belemmerd op vlak omgekeerde wijze (beperking
van invoer, hooger prijzen) als zij ten onzent daarin door toepassing van het
vrijhandels-stelsel wordt gesteund.
Een woord nog over waren van andere soort dan de boven aangeduide, die mede in
onzen handelsomzet een rol van beteekenis spelen; een woord over de Amsterdamsche
markt en den Rotterdamschen handel.
Als een kenschetsende illustratie van het belang eener vrijgevige tariefwet ook op
dit terrein, moge allereerst de tabak worden genoemd. Men leest daarover in de
Memorie van Toelichting der (in 1900 door den toenmaligen Minister van Financiën
Mr. N.G. P i e r s o n ontworpen) voordracht tot ‘wijziging en aanvulling van het
tarief van invoerrechten enz.’ het volgende: ‘Terwijl in bijna alle landen van Europa
de belasting op tabak een der voornaamste bronnen van inkomst voor de schatkist
is, wordt in Nederland van tabak geen noemenswaardig recht geheven. Aan deze
gunstige omstandigheid danken onze tabakshandel en
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onze tabaksnijverheid den grooten bloei, waarin zij zich mogen verheugen; aan die
omstandigheid is het te danken, dat Nederland de grootste tabaksmarkt van Europa
geworden is. Door het lage recht is het gebruik van tabak hier te lande in verhouding
grooter en algemeener dan in eenig ander land en vindt daardoor het artikel hier te
lande grooten afzet. Niet minder gunstig werkt het lage recht op den handel met het
buitenland; het veroorlooft n.l. voor tabak het recht van fictief entrepôt toe te staan.
En daar de geheele tabakshandel over entrepôt geschiedt, is die gunst voor den handel
van onschatbare waarde.....’ De ‘bergplaats onder eigen beheer van den handelaar
zonder ambtelijke sluiting laat hem in zijn bewegingen bijna geheele vrijheid. Die
vrijheid kan hem echter voor tabak slechts dan worden gelaten, wanneer het recht
zoo laag is, dat voor verwisseling met inlandsche tabak of voor andere fraude geen
vrees behoeft te bestaan. Aan beperking van die vrijheid mag niet worden gedacht,
wil men geen gevaar loopen onzen tabakshandel een van zijn levensvoorwaarden te
ontnemen.’ - Ziedaar duidelijk gezegd wat voor den tabakshandel een zeer laag recht
beteekent, ziedaar tevens verklaard hoe ons ook op dit stuk zoo vrijgevig tarief tot
den grooten bloei van dien handel ten onzent de onmisbare voorwaarden geschapen
heeft. - En de tabaksnijverheid? Wij citeeren uit hetzelfde staatsstuk: ‘Een niet
onbelangrijk gedeelte verwerkte tabak wordt uitgevoerd en de buitenlandsche
mededinging is zóó scherp, dat de prijzen zelfs geen geringe verhooging kunnen
lijden. Trouwens, de lage arbeidsloonen, die in de tabaksnijverheid worden betaald,
toonen genoegzaam, dat deze tak van bedrijf, hoewel hij zich uitbreidt, een zwaren
strijd heeft te voeren. In enkele deelen van ons land leeft hij grootendeels van de
hooge rechten, die in Engeland worden geheven. Om op deze rechten zooveel mogelijk
te besparen, ontdoet men de tabak van de grove stelen; dit geschiedt hier te lande op
zoo groote schaal, dat daarmede, naar verzekerd wordt, jaarlijks wel f 100.000 aan
arbeidsloon wordt verdiend. Ons laag invoerrecht van f 0,70 de 100 kilogram maakt
dit bedrijf
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mogelijk; bij een hooger recht zou het niet kunnen bestaan, tenzij bijzondere
maatregelen konden genomen worden om de belanghebbenden van dit recht vrij te
stellen.’
Wil men cijfers? De waarde van den invoer tot verbruik van tabak in rollen of
bladen bedroeg in duizendtallen guldens gemiddeld: 1847/56: 4515; 1857/66: 6081;
1867/76: 5990; 1877/86: 7339; 1887/96: 8257; 1897: 9022; 1898: 9605; 1899: 9297;
1900: 10460; 1901: 10327. - Van sigaren bedroeg het saldo uitvoer in duizendtallen
guldens gemiddeld: 1847/56: 774; 1857/66: 573; 1867/76: 1028; 1877/86: 1285;
1887/96: 2627; 1897: 4280; 1898: 4655; 1899: 5771; 1900: 6059; 1901: 6233.
Zulke cijfers spreken.
En wat de overige voornaamste handelswaren betreft1), de theemarkt, vroeger in
Nederland onbekend, zag haar aanvoeren te Amsterdam tusschen 1888 en 1897 meer
dan verdubbeld; van koffie wordt nog steeds jaarlijks gemiddeld 1 millioen pikol ten
onzent ingevoerd; de ontwikkeling onzer cacao-industrie, gepaard aan den aanplant
van cacao op Java, deed in Amsterdam een cacaomarkt ontstaan, welker importen
van 874 ton in 1870 stegen tot bijna 7000 ton in 1890, tot 11367 in 1896, terwijl de
invoer van Java-cacao in zeven jaar meer dan verviervoudigde; was voorheen Londen
de kinamarkt bij uitnemendheid, de doelmatige installaties in het kina-etablissement
van het Amsterdamsch Entrepôt-dok bracht de markt van Londen naar Amsterdam
over: in zeven jaar tijds is de hoeveelheid aldaar aangevoerde kinabast meer dan
verdubbeld, terwijl de hoeveelheid daaruit gewonnen zwavelzure kinine meer dan
verdrievoudigd is; van beteekenis is voorts onze markt in verfwaren (Java-indigo),
in drogerijen, in rijst, in specerijen, in huiden, in katoen en kapok....
Amsterdam, men ziet het, is de stapelplaats. Rotterdam boogt op zijn
transito-handel.
Dat het scheepvaartverkeer den gunstigen invloed van

1) Zie het Hoofdstuk ‘Handel en Nijverheid’ door Dr. J.H.H. H ü l s m a n n , directeur van de
Openbare Handelsschool te Amsterdam, in het reeds boven geciteerde werk ‘Eene Halve
Eeuw’, deel I blz. 340-346.
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den stijgenden handelsomzet ondervond, spreekt wel van zelf. Een duidelijk beeld
der toeneming van dit verkeer leveren de cijfers, die weergeven de scheepsruimte
(in tonnen) van de in het geheele Rijk sedert 1850 uit zee ingeklaarde schepen1):
Jaar.
1850

Scheepsruimte in tonnen
967.710

1855

1.218.398

1860

1.458.894

1865

1.660.752

1870

2.037.491

1875

2.624.520

1880

3.438.083

1885

4.137.064

1890

5.446.158

1895

6.773.127

19002)

9.450.710

19012)

9.936.897

19022)

9.516.809.

Men ziet dat de scheepsruimte in tonnen der uit zee in het Rijk ingeklaarde schepen
(zie noot2)) tienmaal zoo groot was als vóór vijftig jaar. (Van de 6961 schepen in
1850 werden bijna 28% met bijna 36% der totale scheepsruimte op Rotterdam
ingeklaard; in 1902 werden van de 11348 schepen bijna 60% met bijna 69% der
totale scheepsruimte ingeklaard op Rotterdam). De hoeveelheid der door de
ingeklaarde zeeschepen te Rotterdam ingevoerde goederen is sedert 1893 verdubbeld,
beliep in 1902 meer dan 10.1 millioen tonnen (van 1000 kilo's).
De beteekenis van Rotterdam en Amsterdam als havens blijkt uit een vergelijkenden
staat der inklaringen in eenige der voornaamste havens over 1902:

1) Zie voor deze en de volgende opgaven het verslag der Kamer van Koophandel en Fabrieken
te Rotterdam over 1902.
2) Bij de tonnenmaat voor 1900, 1901 en 1902 moet in aanmerking worden genomen, dat sedert
1900 door eene gewijzigde wijze van herleiding van bruto tot netto tonnenmaat de
Nederlandsche schepen met kleiner tonnenmaat voorkomen dan vroeger.
2) Bij de tonnenmaat voor 1900, 1901 en 1902 moet in aanmerking worden genomen, dat sedert
1900 door eene gewijzigde wijze van herleiding van bruto tot netto tonnenmaat de
Nederlandsche schepen met kleiner tonnenmaat voorkomen dan vroeger.
2) Bij de tonnenmaat voor 1900, 1901 en 1902 moet in aanmerking worden genomen, dat sedert
1900 door eene gewijzigde wijze van herleiding van bruto tot netto tonnenmaat de
Nederlandsche schepen met kleiner tonnenmaat voorkomen dan vroeger.
2) Bij de tonnenmaat voor 1900, 1901 en 1902 moet in aanmerking worden genomen, dat sedert
1900 door eene gewijzigde wijze van herleiding van bruto tot netto tonnenmaat de
Nederlandsche schepen met kleiner tonnenmaat voorkomen dan vroeger.
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Londen

Schepen.
26.810

Tonnen.
16.298.412

Liverpool

19.853

10.178.956

Cardiff

15.277

9.563.976

Glasgow

11.177

3.885.886

Hull

6.369

3.171.574

Duinkerken

2.405

1.684.399

Hâvre

2.107

2.216.202

Hamburg

13.284

8.689.000

Bremen

4.197

2.984.410

Emden

1.596

349.694

Marseille

8.315

6.551.727

Antwerpen

5.590

8.401.949

Amsterdam

2.041

1.887.917

Rotterdam

6.755

6.546.473

Men moet hierbij in aanmerking nemen dat bij de Engelsche havens onder de
inklaringen begrepen is de kustvaart en dat de Belgische netto-maat bijna altijd
belangrijk hooger is dan die volgens de Nederlandsche meting, zoodat voor een
vergelijking met andere havens het Antwerpsch totaalcijfer met minstens 10% moet
verminderd worden.
Wil men in het bijzonder van den wedloop tusschen Antwerpen en Rotterdam iets
naders weten, dan geeft daar omtrent een staatje als het navolgend eenig licht:
1893{

Antw. 4418 schepen 1062 }ingevoerde goederen in
tonnen van 1000 kilo's.
tonnen1) 4.302.142

1893{

Rott. 4631 schepen 757
tonnen 4.936.896

1902{

Antw. 5590 schepen 1503 }ingevoerde goederen in
tonnen van 1000 kilo's.
tonnen1) 8.583.248

1902{

Rott. 6755 schepen 969
tonnen 10.143.476

}ingevoerde goederen in
tonnen van 1000 kilo's.

}ingevoerde goederen in
tonnen van 1000 kilo's.

Men ziet dat de gemiddelde tonnenmaat toeneemt (wat verklaard wordt door het
feit dat groote stoomschepen in de havens voor bijlading aanloopen), maar men ziet
ook - en daarop komt het aan - dat meer zeeschepen te Rotterdam dan te Antwerpen
werden ingeklaard en dat het voor
1) Gemiddeld; ook hier moet het Antwerpsch cijfer zeker met 10% worden verminderd.
1) Gemiddeld; ook hier moet het Antwerpsch cijfer zeker met 10% worden verminderd.
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Rotterdam gunstig verschil in de laatste tien jaar aanmerkelijk is toegenomen; terwijl
ook de hoeveelheid ingevoerde goederen te Rotterdam reeds grooter was in 1893 en
steeds grooter werd tot op 1902 toe. Wat het Rijnvaartverkeer betreft, blijkens de Nederlandsche Staats-courant van 19
Maart 1903 bedroeg het totaal Rijnvaartverkeer van Nederland met Duitschland (in
tonnen):
1902

1901

meer in 1902

10.751.480

10.329.047

422.433

Het totaalverkeer van Duitschland met Belgische havens was:
1902

1901

meer in 1902

3.238.843

2.757.330

481.513

Het totaal Rijnzeeverkeer met Duitsche, Engelsche, Russische en andere havens was:
1902

1901

minder in 1902

296.163

308.787

12.624

Deze cijfers behoeven wel geen commentaar. Slechts dit nog: van die 10.751.480
ton voor Nederland (1902) komen niet minder dan 8.197.989 (of 91½%) voor rekening
van Rotterdam (voor Amsterdam: 451.936 ton). In 1893 was het cijfer voor Rotterdam
3.290.048 ton (voor Amsterdam 199.686); een vergelijking dezer opgaven voor 1893
en 1902 leert hoezeer zich in tien jaar tijds dit Rijnvaartverkeer heeft ontwikkeld.
Het kon, zoo zeiden wij in den aanhef dezer beschouwingen, onze bedoeling niet
zijn hier de twee hoofdstukken te schrijven, welke tot opschrift konden dragen: ‘De
praktijk der beschermende rechten in Nederland; 1813-1862’ en ‘De praktijk van
den vrijhandel in Nederland; 1862 - heden.’ Wat wij wilden was althans de
belangrijkste gegevens daarvoor aan de hand te doen. En nu, aan het slot de
bijeengebrachte gegevens overziende, treft ons meer dan iets anders het inzicht hoe
weinig materiaal door ons slechts is verzameld, hoeveel meer er mee te deelen zou
zijn! Toch, schoon vluchtig, schoon zeer onvolledig, zal ook dit
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weinige, naar wij ons vleien durven, de overtuiging kunnen wekken, dat een
nauwkeuriger en vollediger behandeling dezer stof slechts met zooveel meer zekerheid
nog tot de conclusie zou leiden, welke naar ons voorkomt reeds uit het bovenstaande
mag worden getrokken: dat ons vaderland van protectie geen bevordering der
volkswelvaart als resultaat heeft leeren kennen, noch ook in de toekomst te wachten
heeft; doch dat die welvaart van onze vrijgevige tariefwet de vrucht geweest is en
alleen daarvan de vrucht kan zijn.
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Geneeskundige opleiding voor de koloniën
Door Dr. C.L. van der Burg.
Er is in de laatste maanden een sterke stroom bemerkbaar om de aandacht der
Regeeringen van landen, die koloniën bezitten, te vestigen op de noodzakelijkheid
om de personen, die daarheen vertrekken, bekend te maken met de geheel andere
toestanden, welke in tropische landen bestaan ten opzichte der sanitaire verhoudingen.
Dat zich die noodzakelijkheid vooral doet gevoelen in de landen, welke eerst in
den laatsten tijd als koloniale mogendheden optraden, is begrijpelijk.
Ons land, dat reeds meer dan drie eeuwen onder de belangrijke koloniale
mogendheden behoort, heeft zich daarbij niet van eene gunstige zijde leeren kennen.
Wat de geschiedenis der bedoelde opleiding betreft, deze is in 1889 uitgebreid
beschreven door S i - B è n t e n g 1) en het is niet noodig die hier te herhalen, terwijl
zij bovendien vrij negatief kan worden genoemd.
Schrijver dezes heeft reeds sedert een dertigtal jaren op allerlei wijzen getracht
verbetering te brengen in den allertreurigsten toestand, waarin dit onderwijs zich
bevond,

1) S i - B è n t e n g : Opleiding van geneeskundigen voor Nederlandsch-Indië. Leiden,
B l a n k e n b e r g & C o . (thans bij C.A.J. v a n D i s h o e c k te Bussum).
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of liever aangedrongen op het scheppen eener gelegenheid om het te krijgen. Zijne
bemoeiingen in de Commissie voor natuurkundig onderzoek in de Nederlandsche
koloniën hebben er toe bijgedragen, dat er te Weltevreden een cursus in tropische
ziekten is geopend, verbonden aan het Geneeskundig Laboratorium op die plaats.
Het zij mij veroorloofd nogmaals de aandacht van een meer uitgebreiden kring
van lezers op deze hoogst belangrijke zaak te vestigen. De aanleiding daartoe ligt in
twee omstandigheden. De eerste is, dat het Hoofdbestuur der Nederlandsche
Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst in 1901 de vraag ter sprake bracht
der wenschelijkheid van het oprichten van een leerstoel in tropische geneeskunde
aan een der Universiteiten. De tweede bestaat in de uitgebreide bespreking der
organisatie van het onderwijs in dat vak op het in September van dit jaar gehouden
elfde Internationale Congres voor Hygiëne en Demographie te Brussel.
In de algemeene vergadering der Nederlandsche Maatschappij van Geneeskunst
in 1902 te 's-Hertogenbosch gehouden, vereenigden zich alle stemmen op het voorstel
van het Hoofdbestuur, dat de uitspraak bevatte: ‘dat het thans niet wenschelijk is
pogingen in het werk te stellen tot het verkrijgen van een leerstoel voor tropische
geneeskunde’.1)
Op het woordje thans werd bijzondere nadruk gelegd, zooals uit het verslag van
het Hoofdbestuur en uit de gevoerde discussiën bleek. De redenen daarvoor waren
van verschillenden aard. Het was gebleken, dat men bij de Regeering weinig of geen
steun zou vinden. Er bestond een cursus te Weltevreden, waarvan de resultaten
moesten afgewacht. Bovendien verklaarden zich voornamelijk eenige hoogleeraren
in de geneeskunde tegen de oprichting van een leerstoel, vooral omdat er geen
materiaal van zieken zou zijn voor klinisch onderwijs.
Laten wij de eerste dezer redenen buiten beschouwing,

1) Ned. Tijdschr. v. Gen. 1902, I, 1144 en II, 193.
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zoo geven toch de beide andere aanleiding er iets van te zeggen.
De cursus te Weltevreden is zeker hoogst onvoldoende ingericht. Daarop werd in
Den Bosch gewezen, door o.a. mede te deelen, dat de leeraar in tropische ziekten
aan die Inrichting verklaart, dat er alleen elementaire onderwerpen konden behandeld
worden en hij zelf geen tijd heeft voor eigen onderzoek1). Bovendien is die cursus
niet verplicht gesteld voor alle geneesheeren, die zich in Oost-Indië vestigen, en heeft
hij volstrekt geene beteekenis voor West-Indië. Prof. S t o k v i s verklaarde, dat hij
in het Seemanns-Spital te Hamburg, waar eene opleidingscursus bestaat voor tropische
hygiëne en ziekteleer, gezocht had naar tropische ziekten, maar niets gevonden had
dan malarialijders en zeelieden, die met tuberkulose uit Indië waren gekomen, en nu
leden aan longontsteking of pleuritis. De directeur had hem gezegd, dat er geen
tropische ziekten waren, maar wel veel malarialijders. Wij zullen straks gelegenheid
vinden te verhalen, dat Dr. N o c h t , de bedoelde directeur, zich later op een geheel
andere wijze daarover uitliet.
Het is voor vele belangstellenden in dit onderwerp steeds eene onbegrijpelijke
zaak geweest, waarom juist eenige Nederlandsche hoogleeraren zich verklaarden
tegen een leerstoel in tropische geneeskunde. Het argument, dat men geen zieken
genoeg zou krijgen voor onderwijs wordt, zooals wij zullen zien, weêrsproken door
de feiten, in andere landen waargenomen. De geneesheeren uit Indië, in ons land
teruggekeerd en hier opnieuw praktiseerend, weten wel, dat zij steeds tropische
aandoeningen waarnemen en bij het uit Indië komend personeel der Marine en der
Stoomvaartmaatschappijen komen er zeer vele voor. Dat leerde een veertienjarige
werkzaamheid ook aan steller dezes, die voortdurend tropische ziekten in Nederland
in behandeling had. Tevens wordt uit het oog verloren, dat het onderwijs niet alleen
de herkenning en behandeling van

1) Gen. Tijdschr. v.N.I., XLII, 192.

Onze Eeuw. Jaargang 3

754
ziektevormen behoort te omvatten, maar als niet minder gewichtig - misschien als
veel meer van belang - de gezondheidsleer in de tropen, die zoo geheel afwijkt van
die in het koele klimaat. Ook kennis van land en volk, benevens eenigszins der taal,
zullen aangebracht moeten worden. De bewering, dat men dat alles wel uit boeken
kan leeren1), schijnt wel wat gewaagd; mondelinge voordracht met demonstratie is
steeds verkieslijk. Tevens verdient het ernstige overweging, dat de studie der tropische
geneeskunde in belangrijke mate heeft bijgedragen en nog verder zal bijdragen tot
den vooruitgang der geneeskundige kennis in het algemeen; daarom is rechtstreeksche
voeling van dit onderdeel met de andere vakken voor alle partijen van gewicht te
achten, eene voeling, die met cursussen op grooten afstand niet mogelijk is.
Toen door de uitspraak van de Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst deze
zaak vooreerst weder op de lange baan was geschoven, was het eene verrassing te
zien, dat de 7e Sectie van het genoemde Internationale Congres te Brussel als een
der te behandelen onderwerpen de organisatie van het onderwijs in koloniale
geneeskunde aan de orde stelde.
Men mocht daarover eene vruchtbare discussie verwachten, omdat de rapporten
waren opgedragen aan professor B r o u a r d e l en Dr. W u r t z uit Parijs, prof. d e
G i a x a uit Napels; prof. R o n a l d R o s s uit Liverpool, prof. N o c h t uit Hamburg
en prof. S i m p s o n uit Londen. Al die geleerden hebben praktische ondervinding,
omdat zij hoofden van het onderwijs zijn aan scholen voor tropische geneeskunde.
Opmerkenswaardig is het, dat niet gevraagd werd naar de noodzakelijkheid eener
speciale opleiding, omdat die duidelijk van zelf sprak, maar alleen naar de regeling
er van.
De voorzitter, generaal Baron Wa h i s , gouverneurgeneraal van den Congostaat,
had reeds gewezen op de groote verantwoordelijkheid der landen, die koloniën
bezitten,

1) Ned. Tijdschr. v. Gen., 1889, I, 740.
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tegenover de Inlandsche bevolking, vooral wat aangaat hygiëne. Hij had de
overtuiging gekregen, dat daarvoor afzonderlijke opleiding noodig is. Andere sprekers
zeiden er niet veel van; alleen B r o u a r d e l toonde die noodzakelijkheid nog eens
in goed gekozen woorden aan.
Het kan niet de bedoeling van dit opstel zijn de discussiën weder te geven. Genoeg
zij het te weten, dat de regelingen, zooals die in Engeland, Frankrijk, Duitschland,
België, Italië, Portugal en Nederland bestaan, werden weergegeven en onderling
vergeleken. Overal - behalve in België, dat het begin eener Inrichting te Luik bezit
- bleek een voldoend aantal zieken uit de tropen voor klinisch onderwijs voor te
komen. Dr. N o c h t , dien wij door S t o k v i s hoorden zeggen, dat er geen tropische
ziekten te Hamburg in de school werden gezien, gaf een vrij lange lijst van allerlei,
zelfs zelden voorkomende tropische ziekten, die daar in behandeling waren. Hij werkt
met zes assistenten en onder zijne onderzoekingen zijn er, die het bewijs leveren,
dat in Europa veel uit de tropen kan worden bestudeerd.
Als een sprekend voorbeeld daarvan moge het verhaal van een enkel feit dienen.
Onder de verschillende vormen van malariakoorts is er eene, die de tropische (tropica)
wordt genoemd en waarbij geheel andere parasieten in het bloed worden gevonden
dan bij de overige vormen. Het is N o c h t gelukt deze parasieten in het lichaam van
muggen (Anopheles-soort), die hij te Hamburg had gevangen, voort te kweeken,
door die dieren in een constante, tropische warmte te doen verblijven. Zulk een
resultaat is voor wetenschappelijk onderzoek natuurlijk van groote waarde.
Hoewel Dr. G r i j n s uit Batavia den cursus te Weltevreden als voldoende voor
eene opleiding verdedigde, waren de aanwezigen (ongeveer een 60-tal
geneeskundigen, die in de tropen hadden gewerkt) dat niet met hem eens, zooals
bleek uit de conclusiën, die ten slotte met algemeene stemmen werden aangenomen.
Met opzet koos ik als titel voor dit opstel: ‘geneeskundige opleiding voor de
koloniën’ en niet ‘opleiding van geneeskundigen voor de koloniën’. De reden daarvan
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is, dat de eigenaardige omstandigheden in de koloniën het gebiedend noodig maken
om ook aan ambtenaren, officieren en particulieren eenige medische, vooral
hygiënische kennis ten opzichte van die landen te doen deelachtig worden.
In Hamburg worden verplegers en verpleegsters voor de koloniën opgeleid, aan
wie veel hoogere eischen gesteld worden dan aan zulke personen in Europa. Zij
leeren bijv. urine-onderzoek en mikroskopisch onderzoek van het bloed, om te kunnen
bepalen of zieken nog aan malaria lijden en om ook andere parasieten daarin te
kunnen erkennen.
Prof. P l e h n houdt te Berlijn voorlezingen over tropische hygiëne voor niet
geneeskundigen en gaf een twintigtal voordrachten van dien aard in het licht1).
Sommigen willen ook scheepsofficieren onderwijs daarin geven, terwijl Te t a l u g a
in een te groote uitbreiding van halve kennis terecht eenig gevaar ziet.
Behalve de vereischte opleiding van personen, die uit Europa naar de tropen gaan,
werden applicatiescholen in de koloniën toegejuicht en scholen, waarin inboorlingen
tot geneeskundigen worden gevormd, noodzakelijk geacht. In dat laatste opzicht
maakt Nederland met zijne school voor dokters djawa te Weltevreden een goed
figuur. De veel verbeterde Inrichting dankt haar tegenwoordigen toestand voor een
groot gedeelte aan partikulieren steun, waarvoor de werkelijk belangstellenden den
gevers nog steeds een dankbaar hart toedragen.
Vermelding verdient nog, dat een man van groote autoriteit, namelijk B r o u a r d e l ,
den wensch uitsprak, dat in de bijeenkomsten over koloniale, geneeskundige
aangelegenheden, alleen zitting moesten hebben geneeskundigen, die geheel op de
hoogte der koloniale zaken zijn en liefst zij, die daarvoor een afzonderlijk diploma
bezitten.
Die eisch vindt steun in de erkende noodzakelijkheid voor de personen, die groote
internationale gezondheidsmaatregelen commissoriaal behandelen, om op de hoogte
te zijn van tropische hygiëne en ziektekunde.

1) F. P l e h n : Tropenhygiene u.s.w. Jena, Fischer, 1902.
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De conclusiën, die te Brussel werden vastgesteld, zullen wij doen voorafgaan door
eene, genomen uit de besluiten bij de prophylaxis van malaria, omdat die er
rechtstreeks verband mede houdt.
Op voorstel van Sir P a t r i c k M a n s o n werd namelijk vastgesteld:
‘Daar het congres overtuigd is van het praktische belang van de rol, die de
muskieten spelen bij de verspreiding van malaria, dringt het bij alle besturen van
landen, waarin die ziekte voorkomt, er op aan:
1o. dat alle officieren, ambtenaren en beambten, voor hun in dienst treden in zulke
landen, bewijzen moeten geven van praktische kennis ter voorkoming van malaria;
2o. dat in die landen aan alle scholen, van welken aard ook, het verzoek zal worden
gericht, in hun leergang de kennis der verspreiding en voorkoming van malaria op
te nemen;
3o. dat officieren, ambtenaren en beambten, die de bedoelde kennis niet bezitten
of weigeren de voorgeschreven maatregelen toe te passen, zullen beschouwd worden
als ongeschikt voor den dienst in landen, waar malaria voorkomt.’
Die wenschen schijnen nog al streng, maar er zijn nog strengere besluiten genomen,
die evenwel thans niet tot ons onderwerp behooren.
Ten opzichte van de regeling van het onderwijs in tropische geneeskunde,
waaronder natuurlijk de gezondheidsleer een groote plaats inneemt, werden eenige
besluiten vastgesteld, die door prof. R e y n a u d en eenige anderen, ook steller dezes,
waren geformuleerd in de volgende bewoordingen.
‘Er moeten in alle landen, die koloniën bezitten, scholen voor tropische
geneeskunde in Europa worden opgericht, waarin voornamelijk moeten onderwezen
worden tropische gezondheidsleer, sanitaire politie en scheepsgezondheidsleer.
Die scholen moeten liefst in groote havenplaatsen worden gevestigd.
Zij zullen ook dienen tot opleiding van verplegers en verpleegsters; terwijl
scheepsofficieren van de groote vaart
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in de gelegenheid moeten gesteld worden van het onderwijs gebruik te maken.
In de koloniën zullen scholen ter verdere applicatie nuttig zijn en moeten scholen
bestaan om inboorlingen in de geneeskunde onderwijs te geven.’
Er is wel eens beweerd, dat Nederland door zijn cursus te Weltevreden andere
landen voor was. Dat is evenwel onjuist, want in Engelsch-Indië bestaan er ook.
Wij zijn ten achter en zelfs, bij een halve eeuw vroeger vergeleken, achteruitgegaan.
Immers werd aan de Klinische school te Rotterdam en aan de Kweekschool voor
militaire geneeskundigen te Utrecht getracht iets van de koloniale gezondheidsleer
en ziektekunde te onderwijzen. Thans hebben wij in Nederland niets!
Wat een verschil met andere landen. In Engeland zijn speciale opleidingsscholen
te Londen, Edinburg, Aberdeen; in Frankrijk te Marseille, Bordeaux en Parijs, terwijl
een applicatieschool te Algiers in wording is; in Duitschland te Hamburg en een
hoogleeraar in tropische hygiëne te Parijs; in België wordt te Luik onderwijs gegeven;
in Italië aan een paar Universiteiten.
Welke vakken aan die speciale scholen onderwezen worden is, voor dit opstel,
van minder belang. Zij zijn in al de genoemde Inrichtingen ongeveer dezelfde. De
colleges mogen overal alleen gevolgd worden door reeds gevormde geneesheeren
of door hen, die het voorlaatste examen hebben afgelegd, zooals onze semi-artsen.
Bij enkele Inrichtingen worden examens afgenomen, alleen in de tropische
onderwerpen, en diploma's afgegeven; andere geven alleen certificaten over het met
goed gevolg bijwonen der lessen.
Dr. M a c o m a c h i e , oud-kolonel van den Indischen, geneeskundigen dienst
schreef mij, dat in Engeland de militaire geneesheeren officieël een afzonderlijke
opleiding krijgen, maar dat andere, die naar de tropen willen gaan, in grooten getale
de colleges volgen, omdat civiele geneeskundige ambten alleen worden gegeven aan
hen, die diploma's voor tropische geneeskunde bezitten.
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Te Bordeaux worden diploma's gegeven voor ‘médecin colonial’ en die zijn al in
grooten getale verkregen, o.a. alleen in den cursus van 2 Dec. 1901 tot 8 Febr. 1902
aan zeventien doctoren; in den cursus van 17 Nov. 1902 tot 1 Februari 1903 aan
negentien, onder wie een Nederlander. Deze korte mededeelingen mogen voldoende
zijn, daar een verdere opsomming vervelend zou worden.
Wij mogen niet vergeten, dat slechts enkele Inrichtingen in het buitenland haar
bestaan te danken hebben aan de Gouvernementen. Vele werden opgericht en worden
onderhouden door particuliere ondersteuning.
In Engeland heeft de handelsstand het belang ingezien, dat hij heeft bij de goede
uitvoering der koloniale hygiëne en een voldoende kennis van tropische ziekten der
geneesheeren. Groote sommen zijn beschikbaar gesteld, waardoor enkele
Universiteiten een paar leerstoelen konden oprichten, en de Regeering volgde daarna,
begrijpende dat zij niet achter mocht blijven. Maar in de koloniën zelf werden ook
belangrijke geschenken gedaan. Zoo gaven in 1902 de handel in Pinang en die in
Perak ieder 5000 dollars, zes firma's te Singapore 200 dollars 's jaars gedurende vijf
jaren, de Directeuren der Tanjong Pagar Docks 100 guinjes, de Federated Malay
States en de Straits Settlements ieder jaarlijks 100 pond enz.1).
Te Parijs is de school voor tropische geneeskunde ook gedeeltelijk door particuliere
bijdragen gesteund, waaronder de Association des Dames Françaises moet genoemd
worden, die haar hospitaal (Auteuil, 93, rue Michel-Ange) ter beschikking stelde
voor tropische ziekten. Deze school kan rekenen op een vaste jaarlijksche rente van
30000 franes, maar wordt van verschillende zijden geholpen.2)
Ook deze mededeelingen mogen voldoende zijn, al zouden wij die uit andere
landen kunnen aanvullen. Gelukkig zijn uit Nederland ook een paar zaken te
vermelden, die hoop geven op verderen steun voor de goede zaak.

1) The Indian Lancet, May 26, 1902, pag. 732.
2) B l a n c h a r d : Rapport sur l' organisation de l'Institut de médecine coloniale in: Archives
de Parasitologie, V, No. 4, pag. 561, année 1903
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Reeds verhaalden wij van de belangrijke gift aan de school voor dokters djawa te
Weltevreden. Het internationale tijdschrift Janus, dat in ons land wordt geredigeerd
en dat, behalve voor geschiedenis der geneeskunde, ook voor koloniale geneeskunde
bestemd is, wordt finantieel door eenige handelshuizen te Amsterdam gesteund. Met
niet minder ingenomenheid kan worden vermeld, dat de Senembah-Maatschappij te
Amsterdam op hare ondernemingen in Deli (Sumatra) een zeer goed ingericht,
geneeskundig laboratorium deed verrijzen, waarin een geneesheer, Dr. K u e n e n ,
zich geheel aan het onderzoek van tropische ziekten wijden kan.
Zulke voorbeelden van menschlievendheid zullen, naar wij hopen, navolging
vinden. Was het tot nog toe ondoenlijk een specialen leerstoel te doen verrijzen aan
een der Universiteiten, zonder tusschenkomst der Regeering, wellicht zal zich de
mogelijkheid daartoe voordoen, als de wijzigingen in de wet op het Hooger Onderwijs
worden aangenomen. Nu kan zich wel iemand, die zich daartoe geroepen voelt, als
privaat-docent vestigen en Dr. K o h l b r u g g e deed dat voor een paar jaren aan de
Universiteit te Utrecht. Maar voor dat onderwijs ontving hij geen betaling en kon hij
geen collegegelden rekenen, omdat noch de Regeering, noch het publiek in de tropen
waarde schijnt te hechten aan de noodige, speciale vorming.
Is het geen schande voor ons land met zijne prachtige bezittingen in Oost en West,
dat geneesheeren, die reeds vele jaren in Oost-Indië doorbrachten, maar behoefte
gevoelen aan verdere studie, zich naar het buitenland moeten begeven om aan dien
geestesdrang te voldoen?
En deze gebeurtenis is geen fictie. Dr. A.J. S a l m , een Officier van Gezondheid
van het Indische Leger, die een zeer goeden naam heeft als geneesheer, ging, na ±
15 jaren in Indië te hebben gewerkt, naar de school te Bordeaux. Nogmaals vraag
ik: is het geen schande voor ons land, dat die geneesheer kon schrijven:1)

1) Ned. Tijdschr. v. Gen., 1903, T. 1022.
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‘Zeer aanbevelenswaardig is het voor Nederlanders, die naar de tropen gaan, hetzij
als Officier van Gezondheid, hetzij als particulier geneesheer, of die van plan zijn
reizen naar Indië te ondernemen, dus zoowel voor Officieren van Gezondheid der
Marine als voor geneesheeren aan boord van op Indië varende schepen, dezen cursus
te volgen, omdat een dergelijke cursus in Nederland tot dusver niet bestaat. Ook is
de cursus zeer aan te bevelen voor hen, die reeds in de tropen geweest zijn, dus voor
verlofgangers. Daar voorlichting, tijd en lust in Indië wel eens ontbreken, wordt men
door het volgen van dezen cursus, die een geheel vormt en waarbij niet alleen de
tropische ziekten, maar tegelijk de manieren van onderzoek, toepasselijk voor de
tropen, behandeld worden, weder geheel op de hoogte gebracht van alles wat een
geneesheer aldaar noodig heeft’.... enz.?
De cursus te Weltevreden voldoet niet aan de eischen. Wij brengen gaarne hulde
aan de bekwame en werkzame geneesheeren, die daar onderwijs geven en nemen
met groote dankbaarheid kennis van hun belangrijke wetenschappelijke
onderzoekingen. Maar hoe weinigen der pas aangekomenen en der Officieren van
Gezondheid bij de Marine kunnen dien cursus volgen. In Nederland zou die veel
meer nut doen, omdat men zich dan vóór het vertrek of bij verlof in het land zelf op
de hoogte zou kunnen stellen. Ook kon dan verplegingspersoneel daar worden
opgeleid. De geneeskundig wetenschappelijke expeditiën, die uit Engeland telkens
naar het heete klimaat gezonden worden, zijn in onze Oost met uitstekend gevolg
vervangen door het zenden naar geteisterde streken van geneesheeren, die in Indië
wonen; getuigen daarvan vindt men in de Jaarverslagen van het Geneeskundig
Laboratorium te Weltevreden.
Wij willen ons evenwel niet verdiepen in de regeling van de hier bedoelde
opleiding. Het was alleen ons doel op nieuw te wijzen op den plicht van Nederland,
als belangrijke koloniale mogenheid, om eindelijk in te zien, dat het niet aangaat de
opleiding, die door velen wordt gewenscht, aan het buitenland over te laten.
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Gevoelt Nederland niet, dat het achter blijft op de baan der menschlievendheid en
der verantwoordelijkheid jegens zijne onderdanen in de Koloniën door de opleiding,
al was het maar alleen over tropische gezondheidsleer, in eigen land onmogelijk te
maken?
Van die onderdanen leven er toch in Oost-Indië minstens 40.000.000.
Ten slotte de opmerking, dat het medegedeelde zelfs geen schijn van blaam mag
werpen op de geneesheeren in onze koloniën. Verreweg de meesten hunner trachten
zich door de studie van een tal van goede boeken over koloniale geneeskunde reeds
vóór hun vertrek op de hoogte te stellen. Met veel inspanning en taaie volharding
verrijken zij hun kennis gedurende hun verblijf. Toch verklaren velen, dat zij een
voorafgaande opleiding zouden op prijs hebben gesteld en het gemis daarvan sterk
hebben gevoeld.
Moge deze nieuwe opwekking tot een goede en edele daad er toe bijdragen
belangstellenden wakker te schudden en Nederland, ook te dien opzichte, de aan dat
Rijk toekomende plaats in de koloniale mogendheden te doen innemen.
Utrecht.
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‘Onze constitutie’
(‘Onze constitutie’ door Jhr. Mr. A.F. De Savornin Lohman. Utrecht,
Kemink & Zoon. 1901.)
Door Prof. Mr. W. van der Vlugt.
Dat het vrijzinnig Nederland in den laatsten menschenleeftijd veel ijver heeft aan
den dag gelegd voor wijsgeerig onderzoek, zal niemand beweren. Met handen te
grijpen, veeleer, zijn de bewijzen voor zekere matte lusteloosheid ten aanzien van
beginselvragen; eene lusteloosheid, scherp afstekend tegenover den uitdagenden
strijdlust van eene halve eeuw geleden, en zelfs niet uit haar' dommel op te wekken
door de sprekendste bewijzen van het altijd stouter zelfgevoel der weêrpartijen. Wie
had het tijdens den opgang der ‘moderne’ theologie durven voorspellen, dat, kort na
het verscheiden harer hoofdlieden, twee werken het licht zouden zien, als de
‘Encyclopaedie der Heilige Godgeleerdheid’ van Dr. K u y p e r en B a v i n c k 's
‘Dogmatiek’, zonder dat uit de jongeren van S c h o l t e n en O p z o o m e r een enkele
zich aangordde tot een geharnast verweer? En waar vernam men van de zijde der
eertijds zoo roerige ervaringsphilosophen, Kantianen, of Spinozisten een krachtig
wederwoord op de prikkelende paradoxen van B o l l a n d ?
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Dezelfde stemming draagt, vermoedelijk, ook een deel der schuld aan het volkomen
zwijgen, waarmeê tot dus ver het lijvig boek ontvangen is, welks titel hierboven staat
afgedrukt. ‘Een deel’, niet meer. Want dat eene stilte als die des grafs ook, met eene
enkele uitzondering, door geestverwanten en bondgenooten des schrijvers werd in
acht genomen, dat vindt in het zoo juist genoemd verschijnsel, natuurlijk, zijne
verklaring niet. Terstond na zijne geboorte heel even vriendelijk begroet met een
‘welkom in het leven’ van ‘het Centrum’, werd sedert, als op een wachtwoord, dit
om zijn' schrijver en zijne stof gelijkelijk belangwekkend boek in de pers der
rechterzijde niet meer genoemd. En dat, terwijl men aan dien kant toch waarlijk
tegenwoordig niet gewoon is, het vestigen onzer aandacht op sprekende geschriften
der ‘geloovigen’ van eersten, of tweeden rang aan anderen over te laten! En dat,
terwijl ‘onze L o h m a n ’, eertijds bij herhaling geprezen als ‘de wijsgeerige kop’
onder de ‘positief-christelijke’ staatsgeleerden, sinds hetzelfde jaar, waarin zijn boek
verscheen, het aanzien zijner plaats onder de broederen nog steeds zag klimmen!
Het past den oningewijde niet, te gissen naar het antwoord op dat raadsel. Maar ervan
zwijgen kon hij evenmin.
Wie het boek niet inzag, is wellicht geneigd, te vragen: ‘Maar wat heeft de ebbe
onzer belangstelling in wijsbegeerte te maken met het koel onthaal van een geschrift
over ons stellig staatsrecht?’ De vraag is verklaarbaar, en toch het antwoord
eenvoudig. Dit werk, dat bij den eersten oogopslag zich aandient als eene stelselmatige
toelichting der Nederlandsche grondwet, bezit nogtans voor onze wetgeleerden weinig
-, voor den beoefenaar van algemeene staatsleer, daarentegen, zeer groot belang.
Omwerking in boekvorm van zijne gewelddadig afgebroken lessen aan de ‘Vrije
Universiteit’, vertoont de arbeid van Mr. L o h m a n het karakter, dat men bij het
onderwijs aan eene propaganda-school verwachten mocht te zullen aantreffen: eene
wijsgeerige thesis, eerst beknopt ontvouwd, en dan in gesystematiseerde
aanteekeningen op den tekst onzer grond-
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wet polemisch volgehouden; geen commentaar, die bovenal beoogt den leerlingen
een voorbeeld te doen zien van zelfvergeten indringen in geest en strekking eener
gegeven rechtsbron, onder geduldige raadpleging van al, wat daarop licht verspreiden
kan. Dat dan ook van onze eigenlijke publicisten niet éen tot dus ver zich geroepen
heeft gevoeld, dit boek uitvoerig aan te kondigen, heeft niets vreemds. De schrijver
had het niet noodig gehad, zich te verontschuldigen met velerlei anderen arbeid, te
midden waarvan de voorbereiding dezer publicatie hem zeer moeilijk viel. Respect
voor eene unieke figuur in de vaderlandsche geschiedenis van onzen tijd zou op zich
zelf alreeds voldoende zijn geweest om onze grondwetskenners te weêrhouden van
de ondankbare en kinderachtige taak eener kleine distellezing, die hier den pluizer
wellicht niet heel moeilijk kon vallen. Maar ook afgezien daarvan, is het eene
averechtsche critiek, tekortkomingen aan te wijzen onder gezichtspunten, waaruit
het beoordeelde werk stellig niet heeft gewild, dat men het zou beschouwen. Geen
leeraar in het perspectiefteekenen, die tevens kunstzin bezit, zal de anatomische les
van R e m b r a n d t uitkiezen, als waarschuwend model van hoe men niet een
menschelijk lichaam afbeeldt in het verkort. Geen geschiedschrijver der wijsbegeerte,
tenzij dan een pedant der eerste grootte, zal uit de geschriften van G e u l i n x of
K a n t hunne struikelingen ophalen binnen zijn terrein. R e m b r a n d t is
R e m b r a n d t , de prins, niet van de lijnen, maar van het licht. K a n t is K a n t ,
herschepper, niet chronist van het menschelijk denken. En zoo is L o h m a n
L o h m a n , geniaal dogmaticus, wáar hij de rechtsstudie ook aanvatte, al kon zelfs
een beginner hem op leemten en vlekken wijzen aan kanten, waar hij niet bedoeld
heeft licht te geven.
De ‘thesis’, wier ontvouwing, als een roode draad, zich heenslingert door heel deze
grondwets-studie, laat zich niet aanstonds samenvatten in weinige woorden. Hare
grondgedachte omschrijft de auteur wellicht het scherpst, waar hij ter loops tegen
het einde van zijn boek twee scholen
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van staatsgeleerden tegenover elkander plaatst in dezer voege. Er zijn er, éensdeels,
die ‘zich aan vooraf bedachte stelsels binden’. Er zijn er, ten andere, die ‘de
rechtsverhoudingen afleiden uit de feiten en hun natuurlijk verloop’. Van de
‘doctrinairen’ der eerste soort wil Mr. L o h m a n niet weten. Hij schaart zich bij de
tweede groep, de ‘realisten.’
Het zijn, inzonderheid, een paar ‘doctrinen’, waarover onze schrijver slecht te
spreken is. Om te beginnen: de leer der volkssouvereiniteit, het ‘shibboleth’ der
‘groote’ omwenteling, reeds in de middeleeuwen vaak verkondigd, maar in ‘de eeuw
des lichts’ tot nieuwe levenskracht gewekt, dank zij hare enting op den stam des
ongeloofs. ‘Het volk’, zoo predikten hare getrouwen, ‘geeft zelf zich zijne overheid.
Het behoudt voor zich de hoogste macht. Zijne regeerders zijn zijne dienaren.’ Dat
dogma, Mr. L o h m a n verwerpt het met groote beslistheid. Hij noemt het én
onschriftuurlijk én met de werkelijkheid in strijd. ‘Alom en te allen tijde treft men
overheden aan; maar nooit en nergens eene onderwerping der maatschappij aan die
overheden krachtens contract.’ De mannen of de groepen, die regeeren, zij doen dat,
onveranderlijk en algemeen, omdat zij zich hebben meester gemaakt van het gezag.
En dat zij daarin zijn geslaagd, had steeds dezelfde oorzaak: zij waren de sterksten.
De erkenning van dat feit klinkt echter velen te brutaal. Zij willen er niet aan. Maar
daar zij toch ook weêr niet kunnen gelooven aan het fabeltje der overheidsinzetting
bij verdrag, zoeken zij hun heil in de ‘organische staatstheorie’. ‘Het volk wordt dan
beschouwd als een georganiseerd geheel met zijne natuurlijke organen. De burgers
maken daarvan deel uit, en, daar nu elk geheel boven zijne deelen gaat, zoo heeft
ook dit organisch lichaam, de staat, macht over zijne leden.’ Verhoudingen van gezag
en onderwerping kent deze leer dus niet tusschen mensch en mensch, maar slechts
tusschen het lichaam-staat en zijn bestanddeel, den afzonderlijken burger. Doch ook
van die voorstelling heeft zich Mr. L o h m a n al sinds jaren afkeerig verklaard. En
hij rechtvaardigt dien afkeer nog eens ten overvloede
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met eene breede aanhaling uit zeker krachtig tijdschriftartikel van B a m b e r g e r
over de dwaasheid dier staatsaanbidders, die, hoe minder hun fetisch het hun naar
den zin maakt, te hooger hunne verwachting spannen, en hem afrossen, gelijk de
Siciliaansche boer zijn heiligenbeeld, opdat hij wonderen doe.
De fout dier twee en aller soortgelijke theorieën zoekt onze schrijver hierin, dat
zij de macht van menschen over menschen willen rechtvaardigen met eene soort van
titel. Dat dunkt hem overbodig. ‘Het feit’, zoo zegt hij, ‘dat wij door zekere personen
beheerscht worden, behoeft te zijner rechtvaardiging evenmin een' rechtsgrond, als
de daad van hem die een' drenkeling uit het water haalt.’ Zulke sterken bewijzen het
volk, dat zij teugelen, den volksgenooten, wien zij de wet stellen, een'
onwaardeerbaren dienst. ‘Overheidsmacht is het ademhalingswerktuig van elke
maatschappij’. En insgelijks is voor een' iegelijk onzer op zich zelven ‘het zich
onderwerpen aan anderen eene voorwaarde om te leven en zich te ontwikkelen’.
Daarom bestaat de overheid ‘iure suo’, ‘niet bij de gratie der menschen, maar bij de
gratie Gods. Want God is het, die de wereld leidt en die krachten schiep.’ Ook zelfs
in eene zondelooze maatschappij zou leiding, dus eene overheid, noodig zijn.
De vraag ligt voor de hand: of dan de overheid, gezag oefenend op grond van hare
sterkte, niet, logisch, vrij is om het recht te oefenen van den sterkste. Mr. L o h m a n
is te scherpzinnig om de natuurlijkheid dier bedenking niet te gevoelen. Dat zij echter
gegrond zou zijn, betwist hij. Immers de machthebbende heeft, als zoodanig, eene
roeping te vervullen, en van die roeping mag men zijne macht geen oogenblik
losmaken. ‘Het recht, dat in eene maatschappij leeft, aanvankelijk in gebruiken zich
openbarend, wordt door den heerscher niet geschapen, maar gevonden.’ En dat recht
heeft hij nu verder te handhaven, zoolang het kan, te ontwikkelen, wanneer het moet.
Niet zijne macht dus is recht; veeleer is zij er om het recht. En in den regel zal hij
haar daaraan ook dienstbaar maken. Zelfs bij ontstentenis van hoogere drijfveeren,
is daartoe welbegrepen
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eigenbelang voldoende. ‘Laat hij het onrecht bestaan en voortwoekeren, dan geschiedt
dat (gemeenlijk) meer uit onmacht dan uit onwil.’
Natuurlijk heeft de meting der krachten, waaruit de sterkste als overheid te
voorschijn treedt, niet steeds dezelfde uitkomst. Hier is eene overheid, door volkskeuze
op het kussen gebracht. Ginds heerscht een enkele onbeperkt, gelijk het heet. Toch
werpt geen van die beide uitersten de zoo even gewonnen slotsom omver. Een volk,
dat zich zijn staatshoofd kiest, doet dat toch steeds uit kracht der constitutie, die het
te zijner tijd door de toen heerschende overheid is opgelegd. En andererzijds zijn
zelfs de sultan en de tsaar gebonden aan de zeden en gewoonten, bovenal aan de
godsdienstige overtuiging huns volks.
Tusschen die beide rangschikt men gemeenlijk de monarchie met eene constitutie,
als de ‘beperkte -’. Die aanduiding is stellig misleidend, daar menig dus, naar het
heet, in zijne macht ‘beperkt’ monarch persoonlijk meer vermag dan deze of gene
‘onbeperkte’ heerscher. Constitutiën omperken minder dan zij regelen. Een regelen,
waarop verstandige vorsten moeten prijs stellen, waarbuiten zij bij eenigszins
omvangrijke regeertaak, zich niet redden kunnen. Het spreekt van zelf dat zulk een
vorst de noodige algemeene voorschriften uit eigen machtsvolkomenheid zelf kan
vaststellen. Maar beter, ja voor goed beleid onmisbaar is daarbij toch eene
welgeordende medewerking der onderdanen.
Dat dan is het karakter der zoogenaamde constitutioneele monarchie: eene opperste
éenhoofdige macht, maar in den regel drievoudig gebonden; gebonden, vooreerst,
in het oefenen van haar bestuur aan de medewerking van ministers, die persoonlijk
verantwoording schuldig zijn, en steeds hunne betrekking mogen nêerleggen;
gebonden, voorts, in de rechtspraak aan de beslissingen van onafhankelijke mannen;
gebonden, eindelijk, in de wetgeving aan het ‘fiat’ van vertegenwoordigers, die het
door haar aangewezen deel des volks daartoe verkozen heeft. De monarchie is dus
de plant, het geheel der overige ‘constitutioneele instellingen’
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is als de bloem, tenslotte aan en uit die plant gegroeid. Het is waar: de staatspraktijk
in menig land toont ons een beeld, dat oppervlakkigen licht verleidt den samenhang
van plant en bloesem te misduiden. Eene volksvertegenwoordiging met zeer breede
basis en bijna onweêrstaanbaren invloed; eene wetgeving, voorgesteld door ministers,
die op den duur den wil van de meerderheid des parlements zeer moeilijk kunnen
weêrstreven; eene rechtsorde, altijd meer opgaande in hetgeen die wetgeving beveelt;
een vorst, eindelijk, die niet veel anders schijnt te doen, dan zijn' naam teekenen; is
het wonder, dat, wie zulk een' toestand ziet, eene bij verdrag geschapen overheid, ja
inderdaad de volkssouvereiniteit in actie waant te aanschouwen? Nogtans: zelfs daar
is zulk een indruk zelfbedrog. De geregeerden, hoe groot ook hun invloed, zijn nooit
fontein van het gezag, maar altijd de onderdanen, waarover het wordt geoefend. Ware
het anders, dan hadden zij ook de gezaghebbers slechts te eerbiedigen, zoolang dezen
hunne macht aanwendden in het algemeen belang, gelijk ‘de openbare meening’ het
verstond. Maar dat is niet zoo, en reeds hierom niet, wijl enkel die gezaghebbers
bevoegd zijn, in hoogsten aanleg uit te maken, wat het algemeen belang verbiedt of
eischt. Zeker: er zijn uiterste gevallen van gerechtvaardigd volksverzet. Doch uit die
noodtoestanden af te leiden, dat het volk slechts behoeft te gehoorzamen, zoo lang
het zelf zich goed vindt geregeerd, zou even onredelijk zijn als te beweren, dat, wijl
de wetgever mij toelaat, in noodweer zelfs mijne ouders om te brengen, ik hun slechts
zoolang onderdanigheid verschuldigd ben, als zij zich, mijns erachtens, goed gedragen.
De ontwikkeling van ons eigen staatsrecht - dus ongeveer gaat Mr. L o h m a n voort,
- past volkomen in het kader dier algemeene beschouwingen. Onze oude landsheeren,
hertogen en graven, bisschoppen en abten, ontleenden hun gezag niet, zooals door
de Staten werd beweerd in een vertoog van 1587, aan opdrachten der ingezetenen,
maar aan hunne suzereinen, den Frankenkoning,
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of den Duitschen keizer. Ter wille van den duur hunner heerschappij voelden zij zich
gebonden aan menigen onzichtbaren band: aan de kerk, aan oud volksrecht, en aan
die lastige, vaak verouderde privilegiën, die zelfs de Bourgondiërs, met hunne macht
en hunne staatswijsheid, meer dan hun lief was moesten ontzien.
Ook de opstand tegen Spanje bewijst, dat het regeeringsgezag altijd dengene
toevalt, die zich het best bij machte toont, de openbare orde, de bijzondere rechten
en bovenal 's lands onafhankelijkheid te beschermen. Men lette maar op zijn begin.
De strijd ontbrandde, niet omdat het volk genoeg had van een' uit eigen recht gezag
oefenend koning in het algemeen, maar omdat deze bepaalde koning onmachtig, of
onwillig bleek, zijn' eersten plicht: de rechtshandhaving, te vervullen. In naam des
konings (getuige het de stichtingsoirkonde der Leidsche universiteit) pleegde men
verzet tegen 's konings landvoogden. Na de afzwering tot 1747, of eigenlijk tot 1813,
was het een gestadig worstelen om de opperhoogheid, maar steeds, om zoo te zeggen,
op denzelfden bodem. Wie bleek het bekwaamst en dan des willens tevens om de
teugels te grijpen, te behouden, en te voeren naar overheidsroeping? Dat was altijd
de éenige vraag. Gewillig boog het volk zich voor de Staten, de Heeren der
regentenfamiliën, zoolang dezen de grenzen beveiligden, de rust bewaarden, het
recht stevigden. Schoten zij daarin te kort, het riep om Oranje, dat voor die dingen
zoo veel wonders had gedaan. Tegen het midden der 18e eeuw liep het met het
regentenbewind de spuigaten uit. Elk zag alleen op hetgeen het zijne was. Nu moest
Oranje het opnieuw gebeteren, voortaan bevestigd door het erfstadhouderschap. Doch
ditmaal schoot het in zijne taak te kort. De ideeën van volkssouvereiniteit en aan de
burgerschap ontleend gezag vonden in de algemeene ontevredenheid een' vruchtbaren
bodem. Zoo kwam de revolutie. Het ‘souvereine volk’, dat tot dus ver nooit souverein
geweest was, zou voortaan zelf regeeren. Dat van die zelfregeering niets terecht
kwam inderdaad, de tijdgenooten hadden er geen oog voor. ‘Aan de (uitnemendheid)
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van het nieuwe stelsel werd door betrekkelijk weinigen getwijfeld. Wie nog twijfelde,
hield zich meestal op een' afstand, of werd verwijderd. De strijd bleef dus uitsluitend
gevoerd tusschen hen, die het grondbeginsel zelf hadden aanvaard. Ware het
levensvatbaar geweest, dan had het toen kunnen blijken.’ Zijne deerlijke mislukking
bewees zijne ijdelheid.
Wat beduidde nu, na de 18 donkere revolutiejaren, de eerste boodschap van den
nieuwen dageraad, de onvolprezen proclamatie der twee-mannen, Va n
H o g e n d o r p en Va n d e r D u y n ? Zij sprak openlijk en ten aanhooren van wie
maar luisteren wilden deze eenvoudige waarheid uit: ‘er is maar éen, die het
vertrouwen geniet, of het vertrouwen zal weten te winnen van heel de natie, en die
éene is het hoofd van het Huis Oranje Nassau. Alzoo is dat Huis het aangewezen
gezag. Het bezit... wat noodig is voor de regeering van Nederland. Van Godswege
zich geroepen achtend, mag het, zooals het gedaan heeft van den eersten dag, optreden
bij Gods Genade, “iure suo”, om het volk te redden en te beschermen. En dit, in
Oranje niet zijn' gemachtigde, maar zijn' natuurlijken beschutter erkennend, zal zich
aan zulk gezag volgaarne gevangen geven.’ Hier werd dus wel ter dege aan het volk
een nieuwe staat van zaken opgelegd. Het was geen volkskeuze, het was nog veel
minder ‘de grondwet’, die immers nog niet bestond, het was evenmin een
staatsverdrag, het was enkel het moedig optreden van Oranje zelf, dat ons de
souvereiniteit schonk van zijn huis: eene souvereiniteit, waaraan de natie zich om
goede redenen gewillig onderwierp. En daarbij bleef het tot heden. Onze bestaande
staatsinrichting dagteekent nog altijd van die daad. Zij begint op 21 November 1813,
‘toen Oranje, nog afwezig, bij monde van Va n d e r D u y n en Va n H o g e n d o r p
de Hooge Regeering der Nederlanden aanvaardde’. Het was uit de handen van dien
W i l l e m I, dat sedert het volk zijne grondwet mocht ontvangen. Vraagt men ons
dus, waaronder wij thans leven? dan moet het antwoord luiden: ‘niet onder de
grondwet van dit of dat jaar, zelfs niet
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onder die van 1814; maar onder de souvereiniteit van het huis van Oranje.’
Is, dus, die souvereiniteit product der geschiedenis, en geenszins slotsom eener
theorie, geheel hetzelfde geldt ook andererzijds van den invloed der Staten-Generaal.
Echt instituut van oud-Germaanschen stempel, zagen zij hunne regelmatige
ontwikkelingslijn gewelddadig afknappen in 1581. Niet langer bleven zij de mond
des volks bij het souverein gezag. Zij werden zelven overheid. Dat kon niet goed
gaan. Wat naar de éene bestemming was geformeerd, kon voor de andere nimmer
deugen. De ruggespraak met plaatselijke lastgevers, niet misstaande in een lichaam,
dat de onderdanen vertegenwoordigde tegenover den landheer, werd voor regeerende
colleges eene belemmering. Bij de vele ellende, die de omwentelingstijd ons bracht,
schonk toch dat tijdperk aan ons land éen weldaad, sinds de Bourgondische graven
tot onze schade ontbeerd: de politieke éenheid. Met een machtig element derhalve
in ons staatsleven van tot dusver, hield Oranje getrouwelijk rekening, toen hij in de
constitutie, waarnaar hij het souverein gezag zou uitoefenen, eene plaats inruimde
aan nieuwe Staten Generaal.
Maar, kan men vragen, als het met zoo'n nadruk heet, dat heel het recht dier
volksvertegenwoordiging geschenk was van de kroon, staat dan de deur niet open
voor de gevolgtrekking, dat deze dus het éens geschonkene ook eigenmachtig weêr
kan intrekken? Onze auteur deelt de bezorgdheid niet, die in zulk vragen uitkomt.
Vooreerst toch, hij herinnert ons eraan, was die bewilliging allerminst iets
willekeurigs; zij vloeide gansch natuurlijk uit den loop der dingen voort. Maar
daarenboven hield de grondwet zelve in, op welke wijze-alleen zij kon veranderd en dus ook opgeheven - worden. En bij de omschrijving van dat herzieningsproces
was van een louter goedvinden der kroon, niet gerugsteund door de instemming der
Staten, schijn noch schaduw te bekennen. Afgezien, derhalve, van gevallen van nood,
die nimmer van te voren zijn te préciseeren, is het evenmin denkbaar (dus Mr.
L o h m a n ), dat
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de souverein de kamers ter zijde stelt, als dat dezen den souverein over de grenzen
jagen.
Zoo wijst - ziedaar van Schrijvers inleiding de slotsom - rechtskundige constructie
niet alleen, neen ook eene onvooringenomen geschiedbeschouwing met groote
klaarheid bovenal dit uit, dat het gewone spraakgebruik eene dwaasheid zegt, wanneer
het van de grondwet praat, als den wortel onzer staatsinstellingen, als den oorsprong,
waaruit alle machten zijn opgekomen, die ons regeeren. Zoo verkondigde,
bijvoorbeeld, de publicatie van 14 October 1848 (Stb. No. 71), dat het staatsgebouw
op de grondwet berust. Alsof zonder grondwet er geen gezag en geen staat meer zou
zijn. Neen, Oranje is souverein, onafhankelijk van de grondwet, immers Oranje was
het, eer eene grondwet bestond. Niet het koninklijk gezag is haar maaksel. Omgekeerd
veeleer, is zij eene schepping der kroon, zelfs in die mate, dat het niet éenmaal Staten
Generaal zijn geweest, die haar aanvaardden namens de onderdanen, maar veeleer
samenkomsten van notabelen, door de regeering zelve benoemd. Het is dan ook met
die orde der feiten geheel in overéenstemming, als ook in de orde onzer dénkbeelden
Oranje vóorgaat en de grondwet volgt, zoo wij niet aan Oranje hechten, omdat wij
hechten aan de grondwet, maar juist integendeel slechts hechten aan deze, omdat zij
het hoog gezag, door de historie in ons vorstenhuis gevestigd, erkent en constateert.
Laat andere volken, niet geregeerd door eene dynastie, waarin zich hunne roemrijke
geschiedenis verzinnelijkt, zich behelpen met eene opgeschroefde liefde voor hunne
geschreven constitutie. Wij hebben beter dan dat. Ons is de grondwet dan ook
richtsnoer voor den wetgever, veeleer dan ‘levenwekkende kracht’ in het nationaal
bestaan.
Geen grondslag van het staatsgezag. Dan wellicht instrument tot zijne beperking?
Strict genomen, is dat begrip eene tegenstrijdigheid. De hoogste macht beperken,
dat zou enkel eene nog hoogere kunnen, en zulk eene macht is zelfs niet denkbaar.
De ware beteekenis van eene
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grondwet als de onze is slechts uit de roeping der overheid te verstaan. Averechtsche
theorieën deden de regeerders van menig land die roeping uit het oog verliezen. Van
daar eene dubbele noodzakelijkheid. Vooreerst: om duidelijk te bepalen de rechten
der onderdanen en ingezetenen, waarop van overheidswege geen inbreuk mag worden
gemaakt. En voorts: om de colleges aan te wijzen, wier raad of goedkeuring de kroon,
onder inachtneming van wel omschreven regelen, zal hebben in te winnen op hare
regeeringsdaden.
‘Men kan van de grondwet spreken, als van een verbond tusschen vorst en volk’,
mits in den zin van eene echtverbintenis en niet van een contract in engeren zin. In
het wezen der zaak zijn vorst en volk éen. Zij staan niet tegenover elkaâr, als twee
vreemden, waarvan de éen voor zich het gezag opeischt, de ander voorwaardelijk
gehoorzaamheid belooft. ‘De vorst, door het overheidsgezag te oefenen, bewijst zijn
volk een' onschatbaren dienst, maar een' -, dien hij alleen niet in staat is om naar
behooren te vervullen; daarom roept hij zelf het volk op om met hem mede te werken
tot het algemeene welzijn. Van weêrszijden moeten nu de regelen worden vastgesteld
om te voorkomen, éénerzijds, dat de overheid in strijd met hare roeping het volk
onderdrukke, anderzijds, dat de organen, waardoor de medewerking des volks wordt
verleend, de behoorlijke oefening van het gezag verhinderen of bemoeilijken.’
In het bovenstaande werd zoo beknopt mogelijk de hoofdzaak samengevat van
hetgeen de inleiding betoogen wil. Moesten wij nu ten slotte de strekking van het
daar gevoerd betoog te zamen persen in eene enkele stelling, zij ware het beste onder
woorden te brengen in dezer voege: Niet de geschreven constitutie, Oranje's
souvereiniteit veeleer, de volheid der regeermacht, aan dat huis naar den loop der
dingen toegevallen, vormt den hoeksteen van ons staatswezen. Dat inderdaad met
die formule de kerngedachte van het boek gegrepen wordt, blijkt wel het best, wanneer
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men opmerkt, hoe in haar, als de zonnestralen in een brandpunt, samenloopen de
lijnen van alle bespiegeling, waartoe nu voorts de nadere studie van den tekst der
constitutie den schrijver stof geeft. Zijn ‘Carthago dat verwoest moet worden’ is die
overschatting der ‘papieren’ grondwet, waarin hij de slippedragers van het souvereine
volk en de apostelen van den souvereinen ‘staat’ gelijkelijk bevangen ziet. Aan het
recht verstand zijner strijdvoering kan het dus slechts bevorderlijk zijn, zoo wij
beginnen met zeer kort de hoofdgedachte te schetsen, die Mr. L o h m a n in de
gewraakte grondwetsverafgoding acht opgesloten.
Wie (dus blijkt onze schrijver te redeneeren) wie zulk een staatsstuk aanziet als
den wortel van heel ons publiekrecht, hij zal natuurlijk zich verzekerd houden, dat
in ons staatsleven geene macht te oefenen, geene bevoegdheid te gebruiken valt, of
over haar moet in dat algenoegzaam document, hetzij uitdrukkelijk, hetzij stilzwijgend,
maar steeds ondubbelzinnig zijn beschikt. Nu kon men langen tijd die verzekerdheid
koesteren, terwijl men nog verkeerde onder de bekoring der bekende
drie-staatsmachten-leer van D e M o n t e s q u i e u . Voor de aanhangers, toch, dier
leer was het opstellen eener algenoegzame grondwet in den daareven aangeduiden
zin eene vrij eenvoudige taak. Zij gingen uit van de onderstelling, dat het moest
mogelijk wezen, al, wat de overheid eens lands in elke richting harer taak te doen
mocht vinden, te binden op den duur aan algemeene regelen, te voren vastgesteld.
Het vermogen om die regelen te stellen en af te kondigen met verplichtend gezag,
was dan, dat spreekt, dé overheidsmacht bij uitnemendheid. Een vrijheidlievende
natie werd mitsdien hieraan gekend, of zij bij het vervullen van die taak der wetgeving
zich zelve eene ruime mate had verzekerd van medezeggenschap. Zoo toch alleen
kon het kwaad worden gekeerd, door de verkondigers van des staats -, gelijk door
die der volks-souvereiniteit om strijd geschuwd, dat éen of meer menschen
heerschappij voerden over anderen. Was maar die voorwaarde verzekerd, gelukte
het eene zoo volledig mogelijke wetgeving haar beslag te doen krijgen onder
beslissend overwicht der volks-
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kamer, dan kon men veilig verder aan de kroon het dagelijksch staatsbeleid -, aan
onafhankelijke rechters de beslechting van onderlinge geschillen der burgers overlaten.
Want dan ging dat beleid in uitvoering der staatswetten -, gelijk de rechtspraak in
toepassing van het burgerlijk en strafrecht op. Wetgevende macht, derhalve, door de
vertegenwoordiging -, uitvoerende -, door den koning -, rechtsprekende -, door de
magistratuur te oefenen, ziedaar, zoo meende men, het driedeelig schema voor eene
volledige constitutie. Elk grondwetgever had slechts zijne paragrafen te schrijven
als op doorzichtig papier met de lijnen van dat schema op helder wit carton eronder,
en het ontwerpen eener staatsregeling, bescheid gevende op elke machtsvraag en dus
met reden te beschouwen als fontein van alle bevoegdheid, leverde dan verder geen
moeite.
Is alzoo (naar des schrijvers oordeel) de drie-staatsmachten-leer van D e
M o n t e s q u i e u de stille veronderstelling, met wier goed recht de mogelijkheid
zelve van eene complete grondwet en dus ook van eene ‘loi fondamentale’ in
letterlijken zin moet staan of vallen, dan wekt het zeker geen bevreemding, zoo, bij
de toetsing van de uitkomsten der inleiding aan den tekst onzer constitutie, vooral
die leer het doorloopend moet ontgelden. Dat hare hoofdgedachten diepen indruk
hebben gemaakt op nagenoeg allen, die in den loop der voorgaande eeuw gearbeid
hebben aan het ontwerpen of herzien onzer staatsregeling, dat van dien indruk de
sporen met handen zijn te tasten én in den aanleg van het geheel én in een tal van
artikelen, Mr. L o h m a n denkt er natuurlijk niet aan, die onbetwistbare waarheid te
betwisten. Integendeel! Hij vindt het kennelijk slechts te merkwaardiger, te meer
bewijzend voor de juistheid zijner anti-these, te kunnen in het licht stellen, slag op
slag, hoe juist in het goeddeels van haar' geest doortrokken werk de ‘trias’-leer
nogtans volslagen ‘fiasco’ maakt, hoe, immers, het practisch staatsbedrijf der kroon
een aantal bezigheden toewijst, waarvan zij zeer beslist zich moest onthouden, zoo
waarlijk buiten de grondwettelijk haar opgedragene -, haar geenerlei overheidsrecht
behoorde, ja zelfs, hoe allerlei
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bevoegdheden, met zooveel woorden aan den koning toegekend, veel beter passen
in de lijst van Schrijver's eigene dan van D e M o n t e s q u i e u 's praemissen. Laat
eenige grepen van dien dubbelen betoogtrant een denkbeeld mogen geven.
Slechts ‘pro memorie’ zij ter inleiding gewezen op enkele plaatsen in het pleidooi,
waar onze auteur met een ondeugend leedvermaak U wijst op voorbeelden van 's
wetgevers zeer vrijmoedig omspringen met de hooggeëerde fontein aller
overheidsbevoegdheid. Dus, o.a., hebben, naar hij schrijft, de makers der gemeentewet
zoo weinig eerbied betoond voor de constitutioneele vóorschriften nopens
gemeentelijke besturen, dat de herziening van die voorschriften in '87 slechts hierop
neêrkwam, de grondwet aan te passen aan de wet. Gelijke opmerking geldt later de
provinciale wet en hare vervaardigers. De dubbele begrooting van gewestelijke
onkosten, sinds 1848 vóorgeschreven door het nieuwe artikel 129 der Grondwet,
heeft, zoo wordt ons betoogd, alleen gestrekt tot wettiging van het fonds voor
algemeene provinciale uitgaven, dat, met terzijdestelling van het in 1815 opgenomen
artikel 150, van lieverlede was ontstaan. Ja zelfs houdt, mogen wij den schrijver
gelooven, de provinciale wet nog heden eene bepaling in, die eene streep haalt door
de constitutie, en wel art. 133, waar koninklijke goedkeuring wordt verlangd op
sommige vermogenshandelingen, door de staten eener provincie te verrichten. Als
derde staaltje, eindelijk, ten bewijze, hoe onze grondwets-vereerders hun' afgod
huldigen, om zijne geboden in den wind te slaan, noemt Mr. L o h m a n het 5e artikel
der wet op den staat van oorlog en van beleg. In strijd toch met artikel 187 der
constitutie, dat te dier zake van de wet alleen verlangt, behalve grond en wijze van
ontstaan ook de gevolgen van zoodanigen uitzonderingstoestand te regelen, heeft,
naar de schrijver ons betoogt, genoemde wet nog bovendien aan 's konings macht
onttrokken de beslissing, of zulk een staat, éens afgekondigd, zal duren, ja, dan neen.
Kan, zoo schijnt Mr. L o h m a n
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met die opmerkingen te willen vragen, kan het diepe buigen der getrouwen wel
ernstig zijn gemeend, waar dezen derwijze met hun' ‘fetisch’ sollen?
Intusschen - het spreekt van zelf - in ons verkort relaas van dit omvangrijkste
gedeelte der verhandeling hebben die stekelige zetten slechts de beteekenis van een'
stemming makenden proloog. Gewichtiger, daarentegen, is het herhaaldelijk verwijzen
naar kroonbevoegdheden, sinds jaar en dag door onze monarchie factisch bezeten,
practisch uitgeoefend zonder een' zweem van protest, en niettemin in geen artikel
onzer grondwet, hetzij rechtstreeks, hetzij zelfs langs een' omweg, wortelend.
Daar hebt Ge, om te beginnen, onze rijkspolitie. De constitutie noemt den
beschikker over die instelling met geen woord. Wel handelt zij, getrouw aan het
spraakgebruik van de drie-machten-leer, over de ‘uitvoerende macht’, den koning
toekomende. Maar om onder dien term ook rijkspolitiezorg te kunnen begrijpen,
moet men hem eerst zoo hebben uitgerekt, dat alles letterlijk erdoor omvat wordt,
wat niet hetzij onder ‘wetgeving’ hetzij onder ‘rechtspraak’ t' huis behoort. En dan,
men ziet het, is de grondwettelijke ‘opdracht’ dier ‘exécutive’ pure logomachie. Een
grondwetgever, die eerst tot den koning zeide: ‘Gij zult slechts mogen wat ik U
vergun’, en dan, na allerlei vergunningen, Z.M. dit te verstaan gaf: ‘in éen dier
opdrachten ligt alles ingesloten, wat ik niet toewees aan de twee andere machten
nevens U’, zulk een grondwetgever misleidde óf zich zelven, óf zijn publiek. Dus
éen van tweeën: Is 's konings zorg voor onze rijkspolitie grondwettig? Dan is art. 55
met zijne toekennig der ‘exécutive’, als omlijning van 's konings machtsfeer, louter
schijn. Is, daarentegen, het artikel meer dan dat, ‘dan ontbreekt ten onzent de macht
om van 's Rijks wege politie te handhaven.’
Juist zoo, als voor het gezag der kroon op het stuk van rijkspolitie, staan wij voor
hare bevoegdheid in zaken van waterstaat, en, meer bijzonder, die tot het verleenen
van concessiën. Moest ook weêr hier de koning al zijne
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macht ontleenen aan den tekst der constitutie, dan had hij enkel oppertoezicht. Want
daarvan, en van niets anders gewaagt artikel 189. Nu dan: waar is de taalkenner, die
onder ‘toezicht’ ook de uitgifte eener concessie durft verstaan? Het is dan ook niet
te kras gesproken, als men zegt: in het licht der theorie, die geene bevoegdheid onzer
kroon erkent, tenzij ze een' ‘grondslag’ in een constitutioneel -, of ander wetsartikel
vinde, ‘zouden ongeveer alle maatregelen van bestuur nopens den waterstaat hun'
grondslag missen’. Durft men dat logische besluit niet aan, - en wie aanvaardt het?
- dan vindt men enkel veiligheid in de erkenning van 's konings machtsvolheid als
het primaire feit onzes politieken levens. Met haar, met haar alleen komt ook hier
alles terecht.
Ten derde: de regeeringszorg voor algemeene welvaart, of liever: voor die goederen
en nationale levensuitingen, die men thans gaarne aanduidt met het nevelachtig
woord: ‘cultuur’; men denke aan landbouw, nijverheid, kunsten, wetenschappen.
Van oudsher heeft 's land souverein voor die belangen veel gedaan. En nog getuigen
landbouwinspecteurs, wandelleeraars, rijksproefstations van zijne onverflauwde
waakzaamheid, wordt nieuwe havenbouw nu hier dan ginds ter hand genomen en
soms een kunstwerk aangekocht voor 's lands verzamelingen. Maar eilieve, wat heeft
ook die plichtmatige zorg te maken met de ‘uitvoering’ van wetten? En anders: waar
heeft de grondwet onzen souverein dit deel van zijne plichten toevertrouwd?
Eindelijk: de benoeming der rijksambtenaren; ook zij geschiedt door den koning,
hetzij rechtstreeks, hetzij middellijk, immers door de van zijnentwege gemachtigde
ministers. Maar alweer: de grondwet zwijgt van het benoemingsrecht. Hangt het
soms daarom in de lucht? De regeering, in 48 op dit punt aandachtig geworden,
kwam, natuurlijk, weêr aandragen met het alomspannende begrip der ‘exécutive’.
Als hoofd der ‘uitvoerende macht’, had, volgens haar, de kroon van zelf ook de
ambtenaren aan te stellen. Edoch, nog afgezien van andere bezwaren, liep toch die
uitvlucht vast bij het recruteeren van de
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rechterlijke macht. Hoe iemand lid werd van den Hoogen Raad, stond in artikel 157
uitdrukkelijk bepaald. Maar daar beneden? Wien machtigde destijds, vóor de
inlassching van het tegenwoordige artikel 166, onze constitutie de hoven met
raadsheeren, de rechtbanken met rechters te bezetten? In den gedachtengang der
regeering van '48 lag het arbeidsveld der rechtsprekende naast dat der uitvoerende
macht. Hier waren twee gescheiden sferen. Mocht dus al het in dienst plaatsen van
een' commissaris des konings, of een' ontvanger als daad van ‘uitvoering’ zijn te
betitelen, met de aanstelling van leden der magistratuur ging dat toch zeker niet.
Voórbeelden genoeg ten bewijze, hoe, naar des schrijvers inzicht, de verheerlijking
der constitutie als grondslag van ons staatwezen reeds hierom kwalijk steek kan
houden, vermits, ware zij juist, allerbelangrijkste bestanddeelen der koningstaak, die
wel geen mensch der kroon wenscht te onttrekken, tot heden, of althans geruimen
tijd, gansch zonder rechtsgrond zouden zijn geweest. Maar volgens Mr. L o h m a n
is er meer en, voor de leer, die hij bestrijdt, nog erger.
Niet enkel, toch, dat ettelijke ongenoemde en des ondanks zeer wezenlijke
kroonbevoegdheden de ‘nomolatrie’ der achtenveertigers belichten als onhoudbaar;
ook meer dan éen met name aangewezene bevoegdheid van dien aard laat zich met
hunne leer van de drie staatsmachten volstrekt niet rijmen. Daarvan thans enkele
staaltjes.
Men denke eerst eens aan de zorg voor 's lands verdediging, begrepen in ‘het
oppergezag over zee- en landmacht’. Wat te dier zake, naar den constitutioneelen
eisch, bij wet te regelen valt en ook geregeld werd, het is betrekkelijk luttel. ‘Zoodra
de burgers zijn ingelijfd, houdt 's wetgevers bemoeiing met hunne plichten zoo goed
als op en wordt bijkans in alles door reglementen en orders voorzien’. De opleiding
voor het leger- en marinekader, de inrichting van den geneeskundigen dienst, de zorg
voor het materieel, voor het loodswezen, voor de betonning, voor de
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verlichting en de hydrographie, het is alles 's konings taak. Is dat ‘uitvoering’? Maar
waar zijn dan de wetten, die het hier uit te voeren geldt? Inderdaad: de taak der
zoogenaamde ‘exécutive’ reikt ten deze over een heelwat uitgestrekter veld, dan door
de ‘législative’ wordt bestreken.
De koning heeft het recht van gratie. Hij kan het enkel hebben, indien ook hij het
is, die door de magistratuur de gerechtigheid moet handhaven. Waren ‘rechtspraak’
en ‘uitvoering’ twee, volstrekt twee, had zich de eigen werkzaamheid der kroon tot
‘uitvoeren’ te bepalen, en naast haar de magistratuur, de magistratuur alleen, gansch
onafhankelijk te wijden aan hare rechterlijke taak, eene aanvullende correctie door
de ééne van wat de andere dier twee machten had verricht, zou dan zeer zeker
uitgesloten zijn. En trouwens: nergens blijkt, van naderbij beschouwd, die
‘machten’-theorie zoo ongerijmd als hier. ‘Strict genomen, bezit de zoogenaamde
“rechterlijke macht” geen macht hoegenaamd. Zij heeft niemand te harer beschikking,
om hare gewijsden te doen uitvoeren. Het zijn niet de rechters, het is de kroon, die,
daartoe aangeroepen, het burgerlijke recht door van harentwege (benoemde)
ambtenaren (openbaar ministerie, deurwaarders) doet handhaven, of in het strafrecht
binnen de door dat recht gestelde grenzen de wetten der zedelijkheid (hooghoudt).
Eene partij in burgerlijk geding verlangt van de overheid niet eene beslissing, maar
rechtsdwang’. En ook in den strijd tegen misdaad en misdadiger, is, met de wijzing
van het vonnis, wel de taak van den rechtsprekenden ambtenaar, niet echter die der
rechtdoende overheid afgeloopen. Des rechters taak is geenszins machtsoefening,
maar bescherming: bescherming van den gedaagde, opdat het gezag zijn' ingeroepen
bijstand niet verleene aan den eischer, zonder dat de ander in de gelegenheid is
geweest zich tegen den gedanen aanval te verdedigen; bescherming van den beklaagde
door onpartijdige uitspraak, of tegenover hem het optreden der straffende overheid
geoorloofd zij, en, indien ja, hoe ver zij met haar leed toebrengen gaan mag.
Niet anders dan, op het gebied der rechtspleging, de

Onze Eeuw. Jaargang 3

782
wederzijdsche plaats van kroon en magistratuur, is, in de wetgeving, die van souverein
en kamers. Men lette, om dat in te zien, vooreerst eens op artikel 64. ‘De koning’,
zegt het, ‘heeft het recht van de munt’. Waarop komt dat recht neêr? Op drieërlei:
‘op de regeling van gewicht, gehalte en waarde; op het toezicht over den muntslag;
en op de beslissing van geschillen over het allooi. Nu worden volgens de artikelen
177 en 178 juist al die onderwerpen bij de wet geregeld. Stonden, dus, wetgever en
kroon tegenover, of, als twee “machten”, naast elkaar, dan zou art: 64 óf eene
antinomie bevatten, óf eene bespotting wezen van den koning’. Mag men der grondwet
dan een leerstuk onderschuiven, dat ons bij de verklaring van éen harer vóorschriften
op zulk een' tweesprong plaatsen zou?
Nu even eene soortgelijke opmerking over art. 69. Het handelt van het
dispensatie-recht der kroon. Over de onontbeerlijkheid van dat praerogatief kan wel
geen strijd zijn. Wel, daarentegen, over zijne plaats in het stelsel van ons staatsrecht,
indien men uitgaat van een evenwicht houdend samenwerken tusschen drie gescheiden
machten. Noem koning en Staten-Generaal éen ‘macht’ en den koning-alleen eene
andere, laat voorts de eerste met wetgeving, de tweede met uitvoering zijn belast;
welk begrip maakt Ge U dan van eene koninklijke bevoegdheid om wetten somtijds
buiten werking te stellen, on-uitgevoerd te laten? Slechts voor wie aanneemt, ‘dat
de hoogste staatsmacht éen en ondeelbaar is’, en ‘dat dus ook de wetgeving bij het
hoofd van den staat berust’, slechts voor hem is deze instelling even gemakkelijk te
begrijpen als eenvoudig te regelen.
Inderdaad: ook wetten geven doet ten onzent de koning en de koning-alleen. Geheel
het vóorgaande betoog, de erkentenis van den aard der dingen, de les, die de
geschiedenis ons leert, de analogie van 's konings plaats aan het hoofd der
magistratuur, het licht ook, dat bepalingen als van artikel 64 en 69 over dit onderwerp
verspreiden, het dringt alles tot die slotsom. In strijd (het zij toegegeven) met het
grondwettelijk taaleigen. Daarmeê wordt niet in de eerste
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plaats gedoeld op hetgeen de grondwetsafdeeling ‘van de macht des konings’ te dezer
zake in art. 71 behelst. Veel sprekender dan de tekst van dat artikel zijn de titel en
de aanhef, waarmeê, in het hoofdstuk ‘van de Staten Generaal’, de 5e afdeeling opent.
Die titel toch luidt: ‘Van de wetgevende macht’, en in het begin-artikel (109) heet
dan genoemde ‘macht’ ‘gezamenlijk door den koning en de Staten Generaal’ te
worden ‘uitgeoefend’. Intusschen is juist dat spraakgebruik te stelselloos, om
tegenover het betoog van tot dusver eenig gewicht in de schaal te mogen leggen.
‘Handelde, toch, het derde hoofdstuk van den koning en de Staten Generaal, dan zou
de uitdrukking “wetgevende macht” te dier plaatse nog zin hebben. Maar onzin is
het, te spreken van “wetgevende macht” in een hoofdstuk, handelende over een
college, dat geen andere “macht” bezit dan die om zijne eigen griffiers en eenige
ondergeschikte beambten te benoemen, en dus, als “macht”-hebbende, minder heeft
te zeggen dan het kleinste gemeentebestuur.’
Het laat zich hooren, dat, wie zoo beslist het ‘trias’-‘jargon’ van onzen
constitutie-tekst veroordeelt, met klem van redenen elke poging wraakt om in het
stelsel van ons staatsrecht met dat spraakgebruik ernst te maken. Daar is, bij voorbeeld,
deze leer. Uit het feit, dat wel eene wet een koninklijk besluit, maar niet ook,
omgekeerd, een koninklijk besluit eene wet mag breken, heeft men, het is bekend,
de voorstelling gewonnen, waarnaar wij in den wetgever (koning en staten generaal)
een' hoogeren verschijningsvorm van het staatsgezag zullen hebben te zien dan in
den koning-alleen. Onze schrijver echter wijst die vóorstelling af. ‘Staat dan ook’,
vraagt hij, ‘de koning met den raad van state hooger dan de koning zonder dien raad,
omdat een algemeene maatregel van bestuur gaat boven een gewoon koninklijk
besluit?’ Even weinig genade vindt in zijne oogen, de gedachte, waarnaar de gang
onzer wetgeving heet voort te vloeien uit eene soort van ‘verdrag tusschen vorst en
volk, zoodat (in dezen) de éen niet kan handelen zonder toestemming van den ander’.
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Dat denkbeeld acht Mr. L o h m a n reeds hierom uitgesloten, ‘omdat de vorst en het
volk of zijne vertegenwoordiging niet als gelijkgerechtigden tegenover elkander
staan’.... ‘Zelfs bij het gebruik maken van hun recht om vóorstellen van wet aan den
koning te doen’, maken de Staten Generaal toch enkel een' wensch, een verlangen
kenbaar. ‘Eerst de wil des konings maakt dien wensch tot wet.’ En ‘nimmer is de
koning rechtens verplicht, datgene te bevelen, wat (eene) kamer wenschte’. ‘In de
meeste dier systemen’, waartegen de schrijver hier zich keert, ‘komt men’ dan ook
(zoo besluit hij) ‘tot zekere machtsdeeling, of tot ficties. Maar ficties zijn iets anders
dan werkelijkheid, en machtsdeeling is onmogelijk; altijd domineert het éene deel
over het andere; éen schip kan geen twee roeren hebben. Als men maar niet
“souvereine” macht met “ongebonden” macht verwart’, als men maar beseft, dat ‘de
wet, schoon berustend op den koninklijken wil, daarom toch niet minder
onomstootelijk is voor een gewoon koninklijk besluit, (even onomstootelijk, trouwens,
als een algemeene maatregel van bestuur), dan is er geen “modern staatsrecht” noodig,
om te komen tot “constitutioneele vrijheid.”’
Bestaat er dus, in het wezen der zaak, tusschen wetten en andere koninklijke
verordeningen geen verschil, is het altijd het bevel des konings, waaraan (getuige
het formulier van afkondiging!) de wet zoo goed als de algemeene maatregel, of het
koninklijk besluit ‘tout court’ verplichtend gezag ontleent, dan blijkt ook de ijdelheid
van het veelvuldig pogen om in de verwarrende redactie van artikel 109 de
omschrijving te willen lezen van een wel afgebakend terrein, waarbinnen de koning
zich niet kan bewegen zonder de medewerking der Staten Generaal. Zoo heeft, bij
voorbeeld, de Hooge Raad beslist, dat een ‘algemeene maatregel’ moet steunen op
eene wet, zoodra daarbij betrokken is eene regeling van bevoegdheden der burgers.
Doch zulk eene uitspraak zoekt in de geschiedenis vergeefs naar hare rechtvaardiging.
Integendeel! Met volle bewustheid heeft men reeds onder de vigueur der grondwet
van 1815, drie
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jaar na hare totstandkoming, eene wet uitgevaardigd tot het vaststellen der straf, die
wegens het overtreden van bij koninklijk besluit uitgevaardigde verbodsbepalingen
zou worden beloopen; alzoo ondubbelzinnig te kennen gevende, dat dus het verbod
zelf, de inperkende ‘regeling van de bevoegdheid der burgers’, daarmeê gesteld, zeer
wel kon uitgaan van den koning alleen. En nog in '48 werden dergelijke maatregelen,
‘die op eene gedwongen wijziging van den rechtstoestand der burgers nêerkomen’,
zoo weinig geacht van zelf te behooren tot het gebied der wetgeving, dat de grondwet
het noodig vond de regeling-bij-de-wet van het vereenigingsrecht, het burgelijk- en
strafrecht en het armwezen nadrukkelijk vóor te schrijven.
Trouwens: men kan eene wettelijke regeling van alles wat op de rechten der burgers
betrekking heeft wel eischen op het papier; maar kan men haar ook geven? Over
processies op de openbare straat handelt een artikel der constitutie. Maar het
stationneeren van rijtuigen op denzelfden weg (eene zaak, waarbij de vrijheid der
koetsiers in hooge mate is betrokken) blijft overgelaten aan de zorg der politie. En
van gemeentebesturen gaan verordeningen tegen ontucht uit, die in de rechten van
particulieren hoogst ongenadig kunnen ingrijpen. Men laat dat met gerustheid den
vroedschappen over, de burgervrijheid afdoende beveiligd wetend achter het
cassatie-recht der kroon. En bij dezelfde kroon zou, waar zij regelen gaat stellen, die
vrijheid plotseling niet veilig wezen?! Zulke ongerijmdheid mag men de grondwet
niet ten laste leggen. Verre van dien! Zelve gaf zij het vóorbeeld van een gebruik
der uitdrukking ‘wet’, waar het redeverband slechts toelaat het woord te nemen in
zuiver formeelen zin, d.i. als koninklijk besluit, met instemming der Staten Generaal
genomen. Zoo heet de staatsbegrooting ‘wet’. Zoo wordt de toestemming tot een'
vorstelijken echt gegeven bij eene ‘wet’. En zoo vermeldt de constitutie een 76-tal
onderwerpen, die, hetzij hen al dan niet het materieele wetsbegrip bestrijkt, slechts
bij ‘de wet’, dat is dus: in den vorm, dien ons artikel 109 noemt, voorziening mogen
vinden. Die opnoeming sluit
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niet uit, dat ook andere onderwerpen worden geregeld op dezelfde wijze. Maar de
onderwerpen, daar genoemd, zijn stellig de éenige, wier regeling niet anders -, niet
door de kroon-alleen, geschieden mag.
Er zijn (de Schrijver constateert dat met leedwezen) sinds haast eene halve eeuw
praktijken binnengeslopen in ons staatsleven, die een' glimp van rechtmatigheid
geven aan de voorstellingen, waartegen hij zich kant. De bedenkelijkste daarvan acht
hij deze: dat het instituut der ministerieele verantwoordelijkheid allengs in nooit
bedoelde mate is verscherpt, sinds men er geen kwaad meer in zag, eene begrooting
af te stemmen om redenen, daarbuiten gelegen. Die praktijk dunkt Mr. L o h m a n
beslist inconstitutioneel. Nadat, in 1848, de splitsing van het vóor te dragen budget
bevolen was in minstens éen ontwerp voor elk departement, en bovendien de tweede
kamer begiftigd met het amendeeringsrecht, was aan dat lichaam de grootst denkbare
invloed op de besteding van 's lands gelden toegekend. Maar nu was dan ook tevens,
als éenmaal elke post afzonderlijk stilzwijgende of bij meerderheid van stemmen
uitgemaakte goedkeuring gevonden had, het ‘votum’ over een begrootingsontwerp
in zijn gehéel, behoudens enkele uitzonderingsgevallen, geslonken tot een' louteren
vorm. Dat schijnt vreemd, is het ook tot zekere hoogte, zoo men wil, maar komt van
ouds al meer voor. Op iedere begrooting vindt men posten van uitgaaf, door de
grondwet, of eene wet gelast. Mocht ooit de tweede kamer zulke posten afstemmen?
‘Geldt dan soms niet voor haar, en wel voor den koning de gebondenheid aan de
wet? Of is wellicht dit de beteekenis van het, den Staten Generaal toegekende,
budgetrecht, dat alles, niets uitgezonderd, steeds afhankelijk is van (hun) jaarlijksch
goedvinden?’ Men geve zich toch rekenschap van wat die nieuwe praktijk beteekent.
‘De grondwet eischt in artikel 123 vaststelling der jaarlijksche begrooting door de
wet; elke post wordt (zoo onderstellen wij) door de kamer goedgekeurd; en toch blijft
de vaststelling der wet achterwege!’ Het is waar:
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‘om aan die grondwetschennis een' glimp te geven, stelt men in der haast eene
credietwet vast, die dan voor enkele maanden geldt. Maar de grondwet kent zulke
wetten niet; zij kent alleen eene jaarlijksche begrooting, die alle uitgaven des rijks
behelst.’
‘De fout’, dus gaat de Schrijver voort, ‘ligt hierin, dat men de begrootingswet heeft
beschouwd, als (de bron), waaraan de kroon hare bevoegdheid ontleent om over 's
lands gelden te beschikken. Dat is echter eene dwaling. Die bevoegdheid komt (der
kroon) toe, ook zonder eenige wet, eenvoudig krachtens haar oppergezag, zoodat,
indien voor eene dringende uitgave geen post op de begrooting staat, zij die uitgave
toch moet doen.... De begrootingswet is niets dan eene regeling..., die het volk den
grootst mogelijken invloed verzekert op de besteding van 's rijks geldmiddelen. Zij
heeft niet ten doel, het regeeringsgezag zelf van de kroon over te brengen op de
Staten Generaal. Er is wellicht geen practisch middel om het misbruik te beletten....
Maar.... de daad zelve wordt daardoor niet gerechtvaardigd.’
Op die, in strijd met de grondwet ingedrongen, practijk berust ten slotte nog een
ander inkruipsel: het gebruik van het ontbindingsrecht, als middel, niet om voor de
zittende kamer eene, naar het oordeel der kroon, betere in de plaats te krijgen, maar
om een' minister, die, wegens een conflict met de voorhanden meerderheid, anders
zou moeten wijken, nog eene kans te geven op aanblijven. ‘Er moet’, beweert men
dan, ‘eene instantie zijn om verschil tusschen de kroon en de meerderheid der
afgevaardigden te beslissen. De kiezers zijn dat beslissend gezag.’ Men gevoelt het:
geheel die beschouwing hangt aan de onderstelde ‘noodzakelijkheid’, dat, bij conflict
met de voorhanden majoriteit, een minister zijn ontslag neme. Maar in hoe verre is
dat noodzakelijk? Is het een eisch van constitutioneele beginselen? Allerminst. Het
is hoogstens een redmiddel uit den onhoudbaren toestand, waarin, bij weigering om
het door zoo'n bewindsman aangebodene budget vast te stellen, de kamer het land
kan brengen;
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eene uitkomst, kortom, uit verwarring, geschapen door eene inconstitutioneele practijk.
Blijft die practijk in zwang, ja, dan is ‘het beroep op de kiezers’ een expedient, maar
een, waarvan niet ten onrechte is beweerd, dat het de volkssouvereiniteit in de
grondwet brengt. Een weg, verkeerd van den beginne, voert onvermijdelijk van
kwaad tot erger. Gelijk de daad, die de verwarring sticht, het parlement plaatst boven
de kroon, zoo stelt het middel, dat den ‘chaos’ moet beëindigen, de kiezers boven
beiden. Zoodra, integendeel, de verwerping van een budget om redenen, die er buiten
liggen, wordt losgelaten, is het ontbindingsrecht niet meer noodzakelijk, en blijft het
land gevrijwaard voor de practische bezwaren, met name: de onzuivere samenstelling
van zijn vertegenwoordigend lichaam, waartoe (wij weten het bij ervaring) de practijk
van dat praerogatief zoo lichtelijk leidt.
Het hiervóorgaand overzicht zou al zeer gebrekkig het daarin saamgevat betoog
hebben weêrgegeven, had het niet den indruk gewekt, dat de schrijver reeds uit het
staatsbestel van het rijk der Nederlanden in Europa een' overvloed acht te kunnen
putten van bewijsmateriaal, dat zijne positie tegenover de door hem bestreden
theorieën zeer sterk maakt. Toch wekt de lezing van zijn gansche boek onwillekeurig
de gedachte, dat naar zijne eigene schatting het salvo uit zijn zwaarst geschut tot het
einde is bewaard. Dat einde handelt van onze koloniën en bezittingen. Wát ook de
woordenkeus bij het regelen der moederlandsche verhoudingen voor schijn van recht
moog geven aan de verdedigers van volks- of staatssouvereiniteit, de
bestuursinrichting van Nederland's koloniën en bezittingen laat zich (zoo meent hij
blijkbaar) met die leerstukken in geen geval ooit rijmen.
Men zegt niets te veel met te beweren, dat onze regeering tot die aanhangselen
des rijks in de verhouding staat van een' volstrekt heerscher tot zijne onderdanen.
Van volkssouvereiniteit is, bij zoodanige verhouding, natuurlijk al terstond geen
sprake. Maar zelfs de termen uit het
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woordenboek der ‘organische’ staatsleer, wat beteekenen zij voor een' toestand als
deze?
Dat geldt met name van de rijken in Nederlandsch Oost-Indië. Die rijken vormen
geen deelen van ons rijk; zij zijn, in den volstrekten zin des woords, ‘bezittingen’.
Niet éen der droomen, waaruit de drie-machten-leer geweven is, vindt hier een' schijn
zelfs van verwezenlijking. De eisch, vooreerst, dat alle rechten en bevoegdheden,
staatkundige, zoowel als burgerlijke, moeten berusten op de wet, in Indië, waar zelfs
het strafrecht voor Europeanen berust op een wetgevingsrecht der kroon, dat nergens
in de constitutie den koning afzonderlijk ‘opgedragen’ werd, is reeds op het eerste
gezicht die vordering eene dwaasheid. Te minder nog is daar voldaan aan het
verlangen, waarnaar de overheidsbevoegdheid ‘par excellence’, de legislative-, uit
haren aard behoort aan een ‘orgaan’ der maatschappij, waaraan zij vastheid geeft.
‘Niet de wil toch van de bewoners dier landen, uitsluitend onze wil is daar
rechtsgeldig’; in rechtskundigen zin zijn aan de vorming van dien wil de ingezetenen
van Oost-Indië totaal vreemd. Noch valt een zweem daar te bespeuren van strenge
scheiding tusschen wetgeving en bestuur; de grenzen, waardoor die twee onderling
worden afgebakend, het heerschend moederland verplaatst ze elk oogenblik naar
willekeur. Ja, om maar niet in de noodzakelijkheid te zijn, dit deel van zijne
onderdanen met politieke rechten te begiftigen, heeft bij ‘de wet op het Nederlanderen ingezetenschap’ de staat der Nederlanden de inlanders en met hen gelijkgestelden
voor ‘vreemdelingen’ verklaard. Voorwaar: de dogmatiek van D e M o n t e s q u i e u
raakt hier wel deerlijk in de knel.
Ten volle, daarentegen, bevestigt het lotsbestel van ons Oost-Indisch eilandenrijk
in heden en verleden de juistheid eener methode, die niet zich aan vooraf bedachte
stelsels bindt, maar de rechtsverhoudingen afleidt uit de feiten. Tegenover die
Aziatische rijken heeft onze compagnie eenigermate dezelfde houding aangenomen
als W i l l e m v a n N o r m a n d i ë tegenover de territoriale grootheden in Engeland.
Zij en haar rechtsopvolger, de Nederlandsche staat,
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zij hebben zich de opperheerschappij over die volkeren verzekerd; niet echter met
deze uitkomst, dat die volkeren slaven zijn geworden, maar met deze andere, dat er
weldadige éenheid is gekomen in het staatsbestuur. Ook daar, mitsdien, ja, daar
vooral heeft de souvereine macht, wel verre van uit ‘opdracht’ te zijn ontstaan, veeleer
zich zelve, als de sterkste, opgelegd, tegen den wil, de neiging der onderzaten in.
‘De grond van ons gezag in Indië is deze, dat wij beter dan anderen opgewassen zijn
gebleken tot het voeren van heerschappij over... Aziatische volken’. Verkeerd was
het, dat langen tijd regeermacht toegekend bleef aan private personen ten behoeve
van private belangen. Gelukkig echter nam ten slotte de overheid het gezag in handen,
dat zij nimmer had moeten loslaten, en voegde zij zich bij het oefenen harer macht
liever naar de natuur der dingen dan naar theorieën. Zoo zijn dan de Aziaten onder
ons bestuur wel ‘rechteloos’, zoo men hun' toestand meet met doctrinairen maatstaf.
Maar feitelijk waarborgt hun het regeeringsreglement de volle eerbiediging hunner
godsdienstige wetten, instellingen en gebruiken, ‘voor zoo ver deze niet in strijd zijn
met de algemeen erkende beginselen van billijkheid en rechtvaardigheid’. De
opperbestuurder van Indië vereenigt, wel is waar, alle macht in zich. Maar dat doet
in Nederland de koning ook. Zeer zeker zijn de rechten en vrijheden van Javanen en
Sumatranen minder dan de onze tegen misbruik van overheidsmacht gewaarborgd.
Maar in de plaats van onze ‘waarborgen’, waarvoor zij nog niet rijp zijn, bezitten zij
in de leiding hunner inlandsche hoofden een bolwerk tegen ambtelijke willekeur,
waardoor de heiligheid hunner rechten naar vermogen is verzekerd. De Indische
bevolking mag dus tevreden zijn, dat zij voor proefnemingen op haar lichaam met
westersche theorieën bleef bewaard. ‘Veel goeds in Indië is tot stand gekomen, juist
doordat er het bestuur minder dan hier door de Staten Generaal werd belemmerd in
zijne bewegingen.’
Daar heeft men dan, in het kort, des schrijvers ‘thesis’
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met de hoofdlijnen der toelichting er bij. Vóordat het nu komt tot hare critische
waardeering, waarbij van velerlei verschil zal blijken, sta hier, ter vermijding van
misverstand, reeds dadelijk dit voorop, dat met het practische belang, hetwelk dit
boek zoo kennelijk wil dienen, met de afkeerigheden, de zorgen en de wenschen, die
blijkbaar Mr. L o h m a n 's pen bij het samenstellen van zijn werk bestuurden, de
schrijver dezer regelen goeddeels en van harte instemt. Men neme nog eens, uit het
hiervóorgaand overzicht, de zinsneden, waar onze schrijver handelt over de bloem
van het parlementarisme, gegroeid aan de plant der monarchie, en wel inzonderheid
de woorden, waarin hij dan die hem zoo ongevallige bloem beschrijft: ‘Eene
volksvertegenwoordiging, gekozen door een groot aantal kiezers en met een' bijna
onweêrstaanbaren invloed; wetten, door die vertegenwoordiging aangenomen op
voorstel van ministers, die op den duur tegen den wil (van de uitverkorenen des
volks) moeilijk kunnen ingaan; recht, dat enkel en alleen geldt voor zoo ver het in
die... wetten is neêrgelegd;... (eindelijk) een vorst, van wien niet veel anders schijnt
uit te gaan dan handteekeningen...’; de karakterschets is algemeen gehouden, en toch,
wie, die ook de antecedenten des schrijvers in aanmerking neemt, kan twijfelen, of,
bij haar ontwerpen, stond hem het uitwendig beeld van het staatswezen zijns
vaderlands voor oogen, het type, waarnaar, in de jongste halve eeuw, dát staatswezen
de strekking heeft betoond om uit te groeien? Conventie-regeering, met éen woord,
opperheerschappij van eene enkele, door keuze saamgestelde, vergadering, op dat
eindpunt ziet hij, ten onzent gelijk elders, de nieuwere politische geschiedenis
aansturen; dat wekt zijn' afkeer, baart hem zorgen en prikkelt in hem den wensch om
voor een verder afglijden langs die noodlottige helling zijn volk te waarschuwen, te
behoeden, zoo het kan. Zulk streven, nu, verdient hartgrondige toejuiching. Lord
C h a t h a m 's kloek protest tegen ‘het goddelijk recht van eenigen anderen tak der
legislatuur (naast de kroon)’, het is van onzen tijd, zoo goed als, ja, nog meer dan
van den zijnen. Iets anders echter
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is het, of, trots alle ingenomenheid met des schrijvers doel, wij ook in het kiezen van
den weg daarheen steeds aan zijne zijde wandelen. Volgt hij bij het uitleggen van
onze grondwet, bij het toelichten onzer staatshistorie, bij het ontvouwen zijner
overheidsleer, bij het oordeelen over anderer inzichten op dat stuk wel steeds het
rechte pad? Misschien vindt de rechtvaardiging van een' bescheiden twijfel te dien
opzichte bij de lezers van dit tijdschrift nog eenige aandacht.
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Verzen
Van Frans Bastiaanse.
Na droomnacht.
Toen ik op hooge heuve'len stond
En zag den morgen komen,
Verguldend, wijd en zijd in 't rond,
De bleeke waterstroomen,
Heb ik gedacht, waar gij mocht zijn,
Die, schoon als de ochtendzonneschijn,
Het licht zijt mijner droomen.
Des daags, als door mijn zinnen speelt
Mijn bezige gedachte,
Bouw ik altijd 't afwezig beeld
Met al te zwakke krachten;
Want, hoe me ook U 't herdenken schiep,
Het mist de pracht van 't beeld, dat diep
Rijst uit door-droomde nachten.
Daarom was ik zoo blij van daag,
Nu, wat ik steeds moet denken;
Me een droom, niet als verweg, niet vaag,
Maar kwam, als werkelijk, schenken;
En, schoon ge ook zelf afwezig waart
Mijn ziel werd als de ontwakende aard
Die zonnestralen drenken.
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Want zie: nóg voor mijn oogen staat
Uw schoon gelaat geteekend,
Der wangen teeder incarnaat
Als roze' uit windselen brekend,
De schijning van uw voorhoofd klaar,
Dat, bij de kroon van donker haar,
Is wonder-wit afstekend.
Hoe zag 'k de klare straling weer
Dier groote diep-blauwe oogen,
Die, als in 't bosch verborgen meer
Een hemel beelden mogen,
Waar 't, mét den hemel, 't aardsche goud
Dat van den dag zijn glorie houdt
In 't diep draagt on-bewogen.
Hoe kuste ik op het koele blank
Uw handen, slank van lijnen,
En, voor-toog van verlangensdrank,
Die 't hart doet wilder deinen,
Hoe dronk ik zoeter geuren van
Uw bloeiend lijf, véél zoeter dan
Van roos of roosmarijnen.
Zoo is mijn gansche dag geweest,
De middag als de morgen,
Eén uitgelaten Lente-feest,
Eén Meidag zonder zorgen,
Daar 'k door bebloeide velden trad
En 't schoonst kleinood voor oogen had,
Dat de' aarde houdt geborgen.
En nu, waar de' avondzon verzonk
Achter de dichte lanen,
Der meer'len laatste triller klonk,
En, die zijn lied van tranen
Den langen Meinacht hooren doet
Als wie om 't Lief-verloren bloedt
Totdat de starren tanen,
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Heeft de eerste accoorden ingezet
En beurtzang wekt in 't loover,
Nu zoek ik 't, wee! nog eenzaam, bed
En geef me aan droomen over,
In hoop dat deze, als de andre nacht
Die mij uw beeld te binnen bracht
't Mij wéér voor oogen toover'.
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Nachtlied.
I.
Ik schrijf u thans
Waar de avondglans
Nog na-licht; en van verre
Klokketoon klinkt; waar langzaam aan
De koeien door den avond gaan
En op-blinkt ster na sterre.
O weten zoet
Dat gij nu doet
Naar mij, als ik, verlangen...
En de oogen heft, op 't eender uur
Naar 't eender vuur, om, gloed in gloed,
Te geven en te ontvangen.
En, onbewust,
Waar alles rust
Het huis, het dorp, in duister
Strek ik de biddende armen uit
En kus, als kuste ik u, mijn bruid,
Der heil'ge starren luister.
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II.
De vleermuis zwingt om 't donker huis
Ik moet mijn venster sluiten
Reeds menig vlinder op de vlam
Van 't nachtlijk licht naar binnen kwam
Of gonsde voor de ruiten.
Hoe dicht is het kastanjeloof,
Hoe geuren de seringen,
Hoe gaat de krekel ginds in 't gras
Alsof de dag al komend was
Opnieuw aan 't zingen!
En drinkend lang de geuren van
De blank bloeiende boomen,
Denk ik: ‘zou, voor de slaap mij vindt
De vogel, die de nachten mint
Nog zingen komen?’
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III.
‘Ik heb U lief’ herhale ik zacht,
‘Ik heb U lief’ en duizend malen
Schijnt mij dit lichtend woord te stralen
In 't diep van den bestarnden nacht.
Hoe stil in 't rond; voor 't eerst wij beiden
Sinds ik U zag, voor kort van een,
Nog slechts één enkelen dag van U gescheiden
En... 't is me' als gingen jaren heen.
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De klacht van Faust.
Door Dr. J.D. Bierens de Haan.
‘Ich sehe dass wir nichts wissen können.’

I.
De Famulus Wagner.
‘Zwar weiss ich viel doch möcht ich alles wissen.’ Deze woorden, waarmee G o e t h e
den Famulus Wa g n e r laat aftreden uit F a u s t 's studeercel, zijn kort en wel de
prachtigste karakteristiek van een benepen mensch. De man wien deze woorden in
den mond gelegd zijn, is voor goed belachelijk en met hem het heele ras der zijnen;
de kordate weet-vastheid van zoo'n schepsel, zijn beslist voornemen om de weterij
van dag tot dag te vermeerderen, en de volkomen argeloosheid van zulk gemoed zijn
zóó heerlijk bijeengebracht in dat ééne volzinnetje, dat wij G o e t h e den oprechtsten
dank onzer harten schuldig zijn, die zoo treffend een heele bent van weetwijzen heeft
gekarakterizeerd.
Deze menschen hebben éen eerbied, en die is groot, voor degenen die nog meer
weten dan zij; zij hebben één verlangen en dat is groot: hun meerwetenden te
overtreffen of althans in te halen; hoe gaarne zouden ze twee honderd jaren oud
worden, wanneer dat hun hielp om alles
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te weten. Zij hebben de opstapeling der leervakken uitgevonden voor de
schoolleerlingen en zìj de examens.
Wat is wel het wezen dezer begrensdheid? Immers daar deze alweters in
hoeveelheid van opgezamelde kennis op musea gelijken, en dus den schijn hebben
van een onbegrensde vatbaarheid, zoo moet de begrensdheid van hun geest wel steken
in een eigenschap, die niet aanstonds in het licht treedt. Het moet hierin zijn, dat zij
de waarde hunner eigen kennis misverstaan. De begrensdheid der famuli Wa g n e r
is hun misverstand. En het misverstand is groot, het is zoo groot dat hij, die het inziet
opeens tot de klacht van F a u s t vervalt. Want wat is F a u s t 's wanhoopsklacht
anders dan de ontdekking van een misverstand dat, ontdekt zijnde, op eens de vroegere
vreugde verwoest en een vonnis uitspreekt over wat voorheen het hoogst was?
F a u s t heeft ontdekt dat zijn weten een nadering is tot... het onbegrijpbare. En
heel zijn wetensarbeid was ondernomen om te begrijpen. Zoo formuleert hij in de
klacht ‘ich sehe dan wir nichts wissen können’ een vonnis over zijn eigen verleden.
Dit inzicht is niet maar de eindwijsheid van vermoeide of wereldwijze geesten,
het is niet alleen in den mond van Isrels prediker gepast, of voegt zich niet slechts
tot het ‘que sais-je’ dat zoo gaarne aan M o n t a i g n e 's pen ontsnapt. Maar ook de
groote zoekers van ons geslacht achten de belijdenis hunner onwetendheid noodig.
Zoowel S o c r a t e s als P a u l u s hebben beleden, dat de kennis, waarop de menigte
der halfwetenden zich verhoovaardigt, voor den dóórschouwer een oorzaak der
vertwijfeling is. P a u l u s die alle kennis een kennen ‘ten deele’ acht, verzekerde dat
als het volmaakte komt alsdan hetgeen ten deele is teniet gaat. En van hem het woord:
zoo iemand meent iets te weten, die heeft nog niets gekend, gelijk men behoort te
kennen.
De Wa g n e r 's zullen dit nooit verstaan. Zij betreden het denkvertrek van F a u s t
‘om met hem te treden in geleerde overweging’ maar niet om wijsheid. De vrees die

Onze Eeuw. Jaargang 3

801
hen een enkelen maal bij hun wetenschap overvalt, is niet de vrees of ook al het
weten de toenadering is tot een ontzachlijk geheim, te groot voor menschen-hart.
Maar hun vrees is dat het korte leven niet genoeg zij om de hoeveelheid der
weetbaarheden te verzamelen: ‘de kunst is lang en kort het leven’ ‘eer de halve weg
is afgelegd moet een arme drommel misschien sterven.’ De kwantiteit van het
weetbare verontrust hen soms; en zoo ze ooit over de begrensdheid onzer kennis
hebben nagedacht, dan is het om deze grenzen verkeerd te stellen: de begrensdheid
onzer zintuigen en van ons geheugen en der werktuigen die wij aanwenden, de
kwantitatieve onvolmaaktheid van het menschelijk verstand is de eenige grens, die
zij zich indenken: maar dat mogelijk het verstand zelf (ook het ver-reikendste) niet
levert wat wij ons inbeelden, dat het verstand zelf niet voert tot het begrijpbare; dat
aldus het verstand eindigt niet bij het doel, waarvoor wij 't inspanden, maar bij de
ontkenning des doels - dàt te verstaan is verre buiten het vermogen der Famuli
Wa g n e r . Zoo verstaan zij ook niet wat wèl de zin der verstandswerking mag zijn.
In hun mond past de volgende lofspraak:
Wij hebben met nauwlettendheid de bewegingen van gemoed en verstand
gadegeslagen, geklassificeerd en ingedeeld onder psychische wet. Wij hebben de
bronnen der historie van volken en geslachten geopend en bestudeerd. Wij hebben
de aarde opgegraven en daar de archieven aangetroffen voor de prae-historische
geschiedenis der menschheid; wij hebben door geologische onderzoekingen den
ouderdom van onze aardsche woonplaats berekend en een algemeene voorstelling
harer wordingsfazen verkregen; men heeft de afstanden vastgesteld, die bestaan in
het stelsel der planeten; banen en tijden berekend; onze blik reikt tot eindlooze verten
heen; de richting is aangewezen waarin het menschelijk verstand nog jaren en jaren
zijn onderzoekingswerk kan voortzetten: zwar weiss ich viel, doch möcht ich alles
wissen!
Past de verrukking der Wa g n e r 's niet beter dan de klacht van F a u s t ?
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II.
Kennis is herleiding tot het onbegrijpbare.
Bedenk nu echter wat de uitbreiding der kennis zeggen wil; het wil zeggen dat de
waargenomen stof, die eerst een voorwerp was voor de tuchtlooze fantasie, al meer
onder algemeene gezichtspunten des verstands gebracht wordt: de zonnekar met de
vurige rossen en den kloeken menner, die eertijds de fantastische behoefte der jeugdige
volken bevredigde, heeft de plaats geruimd voor een mechanische wet van beweging
naar de eischen van het tucht-lievend verstand. Nu zijn wij verstandiger en wij zijn
vooruit gegaan; wij hebben voldaan aan den eisch onzer eigen bewustheid. Maar
begrijpen wij nu? Het voorbarig ‘ja’ als antwoord op deze vraag past in den mond
der famuli Wa g n e r .
Ons verstand leert ons zeker de bizondere gevallen begrijpen uit het algemeene;
den val van een steen begrijpen we uit de algemeene wet der aantrekking; het
ontkiemen van een zaad begrijpen wij uit de algemeene wet der organische
ontwikkeling. In zoover kan men zeggen dat wij door het verstand iets begrijpen.
Maar zal dit begrijpen volledig zijn en niet een verwijzing naar het onbegrijpbare,
dan moeten wij ook het Algemeene begrijpen - en dat kunnen wij niet. Nu zijn er
twee redenen, om welke ons verstand niet in staat is tot wezenlijk begrijpen: (1o)
vooreerst omdat het verstand de waargenomen wereld der bizondere gevallen
(verschijnselen, gebeurtenissen) herleidt tot het Algemeene (algemeene wetten) en
het Algemeene is onbegrijpelijk. (2o) Vervolgens omdat men met het Algemeene
niet naderbij komt aan de werkelijkheid.
(1o) Voorbeeldig in ijver werkt het verstand voort aan zijn matelooze taak, om de
veelvormige en veelvervige stof der waarneming te brengen onder de tucht van het
Algemeene. Maar bij nadere bepeinzing wordt ons duidelijk dat wij niet vermogen
raadsels op te lossen, doch te klassificeeren. Wij herleiden de raadseltjes tot raadsels;
de bizondere raadseltjes
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tot algemeene raadsels; het bizondere raadseltje van het vallen eener steen tot het
algemeene raadsel der aantrekkingskracht. Ons verstand is de ondernemer van een
dierentuin, die zijn kooien in regelmatige orde bouwt naast elkaar en geleidelijk den
toeschouwer door de opklimmende rangorde der dierenwereld voortleidt; elke kooi
draagt een welgeschilderd opschrift, waar geslacht en soort van het vertoonde schepsel
te lezen staat. Maar het wezen zelf dat als representant der soort zich hier voordoet,
is een onoplosbaar raadsel. Hier is de tijger, felis tigris, gevaarlijk roofdier, exemplaar
der katten-familie; orde: roofdieren (carnivora); onderklasse: eigenlijke zoogdieren
(monodelphia); klasse der zoogdieren (mammalia) en behoorend tot de eerste type
van het dierenrijk; de gewervelde (animalia vertebrata.) Maar ik vraag u: wat loert
in dat oog? zoo gij mij dat dier wilt vertoonen, bij de goden leg mij uit wat de natuur
is, dat zij zulke wezens schiep en wat de zin der schepping is, waarin dit dier zijn
plaats heeft en: wat beteekent de tijger in de rangorde der wezens die gij mij zoo
keurig benaamdet? Of zie dien dommen papegaai, bij welken de uil waard is vogel
van Athene te zijn: wat wil de natuur dat zij dezen papegaai in haar bosschen laat.
Zonder raadsels kwam ik in uw dierentuin, waarin ge mij de wereld zoudt vertoonen
gekatalogiseerd: ik zou uitgaan als een begrijpende; maar gij hebt mij alleen vertoond
geklassificeerde raadselen.
Ons verstand is de ondernemer van dien dierentuin. Het heeft een tweeledigen
arbeid: vooreerst de klassifikatie (schematisatie) der waargenomen voorwerpen naar
hun eigenschappen. Wanneer wij een slak, een olifant en een nijlpaard beschouwen,
blijkt al dadelijk, dat de eigenschappen der laatste twee meer onderling
overeenstemmend zijn dan der eerste twee. Zoo ontstaat een indeeling der
waargenomen wereld in verscheidene rangen: de anorganische wereld; de organische
(plantenrijk), de bewuste wereld (dierenrijk) en de wereld der zedelijke wezens. De
tweede taak van het verstand is: het leven der voorwerpen van elke klasse na te
sporen; herleidend het verschil der eigenschappen tot verschil van levensfunktie: in
de anorganische
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wereld is dit leven tweeërlei: chemische verbinding en ontbinding der stoffen èn
mechanische beweging; in de organische wereld is dit leven: groei (voeding,
procreatie, sterven); in de bewuste wereld: bewust-zijn; in de zedelijke wereld: wil.
En wanneer wij nu de gekompliceerde verschijnselen, die zich overal voordoen,
herleid hebben tot de enkelvoudige algemeene gevallen (wetten) van het leven eener
toebehoorende klasse, dan mag ons verstand even voldaan zijn als de Famulus
Wa g n e r .
Maar nu begint de klacht van F a u s t : want, het algemeene geval der
aantrekkingskracht of van den groei of van het bewust-zijn of van den wil: dat is
juist het onbegrijpbare.
In het eerste zijn wij voldaan. Zoolang wij de waarnemingswereld voor oogen
hebben zijn wij voldaan met de wetenschap, dat de veelvuldige werkingen, elk met
hun eigen aanschijn, berusten op een zelfde algemeenheid; de groei van deze lelie
gaat evenzoo als de groei van honderd andere planten, die gij reeds kent; bevruchting
en voeding hier zijn als daar. Herkennen wij in het aanschouwde natuurverschijnsel
een algemeene wet, dan bevinden wij ons in een aangename situatie daar tegenover;
wij zijn niet verbijsterd als tegenover het ongewone; wij weten heel wel het
verschijnsel te plaatsen. Te zijnen opzichte zijn wij voldaan als Wa g n e r .... Totdat
we gaan peinzen over dat Algemeene! over den groei zelf; over ontstaan en
bevruchting en voeding en sterven. En nu niet meer over een bepaald geval ervan,
maar over deze dingen zelf; hier helpt geen analogie noch verwijzing naar iets anders,
tenzij naar een hooger Algemeene, dat alsdan aan uw verbijsterd oog zich vertoont.
Staat ge nu niet met uw aangezicht voor het onbegrijpbare? Een steen valt.... ziedaar
de bizondere verschijning van het algemeen geval: de (wet der) aantrekking. Ge
noemt het algemeene: de aantrekkings-kracht. Kracht beteekent mysterie.
Wilt ge u verwonderen? Aanschouw gindsche pompoenstruik; voor drie maanden
ging een nietig zaad in de
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aarde. Thans staat daar een plant van vollen en schoonen vorm; de groene hoekige
stengels dragen fraaie en breede bladeren, sierlijk generfd en zachtbehaard; oranje
bloemkelken pronken tusschen het groen en reeds begint zich een geel en groen
gevlekte vrucht te ronden. Bedenk nu niet de analogie met andere gevallen van
gelijken aard: bedenk het Algemeene, - den groei; de verbandstelling tusschen het
nietig ovaalvormig zaadje, dat gij nederwierpt èn deze schoone volle plant; er is niet
één overeenkomst; het is even wonderlijk als dat een krokodil een eikeboom werd
of een paddestoel veranderde in een mensch. Wij zijn er aan gewoon; maar het
gewone is even groot wonder als het ongewone; het Algemeene is puur mysterie en
ondoordringbaar voor ons verstand.
In het Algemeene (de algemeene wet) is niets geschied dan de vereenvoudiging
van het bizondere; het verwarde beeld, dat door de aanschouwing voor onze oogen
komt, is er tot zijn enkelvoudigen vorm, d.i. tot denkbeeld, gereinigd. Het verstand,
tot zijn grens genaderd, heeft principieel en duidelijk het onkenbare voor den dag
gebracht, dat zich bij de onoverwogen aanschouwing der dingen alsnog verborgen
hield.
Kennis is herleiding tot het onbegrijpbare. Vandaar de klacht van F a u s t : ach ik
heb filosofie, het recht en de medicijnen, en helaas! ook de theologie door en door
bestudeerd met gloeienden ijver: daar sta ik nu, arme dwaas en ben even wijs als te
voren; en ik zie dat wij niets kunnen weten.

III.
De menschelijke kennis betreft geen werkelijkheid buiten ons.
De klacht van F a u s t heeft nog dieper grond: Wij, als denkende wezens, staan
tegenover deze werkelijkheid, die van buiten op ons inwerkend, de aanleiding is voor
al ons voorstellen en denken: maar de opgespoorde waarheden onzer kennis zijn niet
van die werkelijkheid buiten ons,
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maar van ons zelf; zij zijn ònze denkbeelden: de wet der aantrekkings-kracht is òns
denkbeeld en het feit van organischen groei is òns denkbeeld. Het algemeene is een
eindstation van denken, waartoe wij met noodzaak gedreven worden door de
organisatie van onzen eigen geest. Maar dat het een afbeelding van de werkelijkheid
zou zijn, daarvoor staat niets ons borg. Wanneer wij vermochten eensklaps voor onze
oogen weg te denken de wereld der schijn-werkelijkheid, waarin wij ons bevinden,
en dan, in te duiken in de wezenlijke werkelijkheid, misschien zouden we niets zien
dat op aantrekkingskracht of op organischen groei gelijkt, en stond alles in het teeken
der eeuwigheid. Het verstand beveelt zich dan ook niet aan als
werkelijkheidsfotograaf, doch wel als ordesteller in den subjektieven inboedel van
onzen geest; en dat wij door onze eigen geestelijke organisatie, genoodzaakt zijn om
door het verstand te denken, meer dan door de fantasie, blijkt wel uit de toepasbaarheid
der verstandelijke kennis: de spoortrein is de premie aan het verstandswerk uitgereikt.
De fantasie waarmeê de jeugdige volken de werkelijkheid bedekken is van zilver;
het verstand waarmeê de nieuwe tijd de werkelijkheid bedekt is van ijzer: men kan
beter spijkers inslaan met een ijzeren hamer dan met een zilveren lepel.
Was nu het Algemeene een poort, wel gesloten, maar toch aan den ingang der
Werkelijkheid gebouwd; dan waren de Wagners ten minste op den eenigen weg
getreden, en konden de Fausten, ten einde op dien weg gegaan, hun klacht uiten voor
de poort der waarheid. Maar nu zijn ze ten einde raad, inziende ‘dat wij niets weten
kunnen.’

IV.
Faust zoekt bij de fantasie een weg der ontkoming aan het verstand.
De scepticus houdt bij dit inzicht halt. Zijn karakter brengt den eisch van intellektueele
zekerheid niet voort; het negatieve besluit is hem te meer welkom, omdat hij nu, met
handhaving van verstandelijke reputatie, het deel
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des gemaks voor zich kan eischen in het leven. F a u s t echter is geen scepticus maar
zoeker naar een diepe levensvoldoening en ook waar hij vertwijfelt houdt het idealisme
zijn blik naar de toekomst gericht.
Hoe zal zoo'n man aan zijn klacht ontkomen?
Er is éen weg, maar dien men niet aanstonds vindt: het leven moet worden tot
zedelijke daad, dan zal ook het denken in de baan des levens geleid, verdiept worden
tot zedelijke daad en het richtsnoer der waarheid is gevonden. De beschouwing over
de wereld is uitgeloopen in de klacht der onwetendheid; de zedelijke noodzaak dringt
nu het denken van de buitenwereld af naar den denkenden mensch zelf, opdat het
een werkelijkheid vinde binnen in ons, van waaruit de mensch en zijn leven begrepen
wordt en een ethische levensbeschouwing gewonnen. De wereld blijft dan het kleurig
voorhang waarvoor zich het leven afspeelt. De begrippen, die geen realiteit betreffen
buiten ons, betreffen wel realiteit binnen ons; en zoo wordt de geest gevormd tot
zekerheid: de verstoorde wereld der kennis wordt nieuw en schooner opgebouwd en
de klacht wordt omgezet in gejuich. De ethische omzetting der gedachte is de
ontkoming aan den twijfel.
Maar zoover is F a u s t nog niet, en juist de pogingen om tot waarheid te geraken
éer hij zich in het leven werpt, zoekend naar de daad - juist zijn voorafgaande
pogingen hebben een enorme bekoring. Want daarin komen de groote en zinvolle
vermoedens van het menschehart tot uitspraak. De werkelijkheid, door het verstand
niet bereikt, wordt misschien bereikt door de fantasie? En ziehier de gedachte
vleugelen aandoen om fantastisch in den zin der wereldwerkelijkheid op te stijgen.
Mogelijk wordt het mysterie der natuur aldus geopend? Mogelijk heeft de fantasie
den gouden sleutel der poort, waar 't verstand machteloos voor staat te wachten?
De vooruitgang der kennis is geweest een gaan van de fantasie tot het verstand.
De oude mythologische verbeelding verklaart de natuurverschijnselen door goden
en nimfen, terwijl het latere verstand de natuurverschijnselen
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verklaart door het algemeene (de algemeene natuurwetten). Het in de aarde geworpen
zaad ontkiemt volgens een algemeene wet van organischen groei, zoo leert het
verstand; maar de mythologische fantasie houdt het daarvoor, dat een fee des nachts
met haar tooverstaf de zaden aanroert en het leven eruit opwekt, zoodat ze ontkiemen.
Wanneer dan de mensch, ten einde des verstands en uitgekomen bij de klacht der
onwetendheid, eens vàn het verstand tót de fantasie terugkeerde? of neen niet
terugkeerde, maar vóórtging: een nieuwe mythologie, een natuurfilosofische
mythologie uitvond, waarin de resultaten der wetenschap omgewerkt werden in
mythologischen zin? Het algemeene des verstands omgezet in het persoons-beeld
der fantasie? De algemeene werkingen der natuur toegeschreven aan de energie van
geesten?....
Ziehier een weg, die schijnt een weg der ontkoming aan de klacht.
Het onpersoonlijk-Algemeene was de troostelooze uitkomst van het overdenken
der natuur; tegenover het Algemeene staat de mensch als tegenover het steenen
aangezicht der Sfinx. Maar deze uitkomst wordt blijeindig omgezet, nu het Algemeene
niet meer het troostelooze einde onzer gedachten is, doch daarin een verwantschap
aan onzen eigen geest wordt vermoed.
Noem de aantrekkingskracht: liefde, of noem de elektriciteit: ijver en vat alle
natuurwerking op als streven van geestelijke oer-wezens en... gij zijt in een wereld
waar alles leeft en waar de geestes-zangen ruischen om u heen. De gedachte van een
universeele bezieling, of van een bezield Al-leven, ligt zoo vlak aan de behoefte
onzer kennende en vermoedende natuur, dat waarlijk F a u s t niet haar ontdekker is.
Het is de Neo-platonische mystiek, die aldus het geheim der natuur meent te kunnen
lezen. In den tijd der Renaissance, toen het kerkelijk systeem was losgemaakt en het
denken ongehinderd op vrije wegen ging, was ook aanstonds de geestes-theorie
gevonden als middel tot doorgronding van het bestaande. Heel de natuur is een werk
van geestelijke machten welke men kan leeren
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kennen en op welke men kan invloed oefenen door de magie. De naam P a r a c e l s u s
zegt genoeg: maar er is een andere naam, die in verband met F a u s t meer zegt:
A g r i p p a v o n N e t t e s h e i m († 1535), want deze man is niet slechts een belijder
der natuurmystiek, maar is ertoe gekomen langs den weg van F a u s t . En terwijl zijn
eene geschrift den titel draagt: ‘over de onzekerheid en ijdelheid der wetenschappen’
heet het andere ‘okkulte filosofie’; de weg dóór het verstand tot de klacht ‘ik zie dat
ik niets weet’ en vàn de klacht tot de fantasie.
Nu is voor F a u s t de wereld veranderd en de kennis geen herleiding meer tot het
Onbegrijpbare. Ons eigen streven begrijpen wij: tenminste is het feit onzer eigen
strevende natuur ons zóó vertrouwd, dat wij hier geen geheimenis achter zoeken,
dan welke wij rechtstreeks verstaan. Hetgeen aan ons streven verwant is en tot vorm
van streven kan herleid worden, achten wij ook begrijpelijk. Welke nieuwe zienswijs,
wanneer op eens de geheele natuur met haar werkingen wordt voorgesteld als aan
ons streven verwant!
‘Wanneer de natuur u onderwijst, dan gaat de zielenkracht voor u open en verstaat
ge hoe de eene geest tot den andere spreekt’; ‘de geestenwereld is niet toegesloten;
uw verstand is toe en dood uw hart. Rijs op leerling! en baad onbezwaard uw aardsche
borst in het geestesmorgenrood.’ Bij de aanschouwing der magische teekens, waardoor
de beschouwer in rechtstreeksche aanraking komt met de aangeduide geestelijke
kracht, vloeit zaligheid door alle zintuigen, een jong en vernieuwd levensgeluk
stroomt nieuwgloeiend door F a u s t 's zenuwen. Is het een God die in het magisch
teeken die macht heeft neergelegd? Is hij, F a u s t , zelf een godheid? Hem wordt het
tot licht van binnen en de werkende natuur ligt voor zijn ziel geopend!

V.
De weg der fantasie loopt ten einde in vernieuwde klacht.
Deze weg der toenadering tot het wezen der natuur.
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heeft echter allen schijn der voorbarigheid. Het is aan geen mensch gegeven de
werkelijkheid te verstaan die buiten ons is. De natuurwetenschap kan niet
overschreden in de richting eener natuur-filosofie, die het natuur-leven uit gezichtspunt
eener hoogere Eenheid begrijpt: met andere woorden: wij kunnen niet de natuur
afleiden uit God. Zij blijft een geheimzinnig voorhang, dat tusschen ons en de
ongekende wezenlijke werkelijkheid hangt. Zoo moet dan ook het spel der fantasie
eindigen met ontgoocheling.
Het enthousiasme van F a u s t is de overstijging der ziel uit de neêrslachtigheid
tot de hoop der doorgronding. Waar de klacht plotseling staakt, omdat een nieuwe
weg eensklaps wordt ingezien, daar trilt de aandoening door alle zenuwen, de gang
der gedachten wordt tot rhythmus en de ziel verrijst omstraald door het nieuwe licht
- maar het duurt zoolang het duurt. Weldra zal de weg der fantasie de onjuiste blijken,
wanneer in de beelden, die nu voor het beschouwend oog verschijnen, de
verwantschap met de menschelijke natuur ontbreekt.
Het was er om te doen de natuur te begrijpen uit verwantschap met den
menschegeest. Dan zou haar zin zijn opengegaan. Maar het spreekt vanzelf dat in
haar iets anders ligt, dan hetgeen ligt in ons zelf. Deze verwantschap is geen
gelijksoortigheid, het ongelijksoortige en onverwante blijft daarin over als het nieuwe
Raadsel, het nieuw-Onbegrepene. ‘Hoe voel ik mij u nabij’ durft F a u s t den
Aardgeest toeroepen, die het leven en den zin der historie van aarde en menschheid
in zijn werking samenvat. ‘Uw gelijke ben ik’ maar deze moed is overmoed, of het
is de moed der wanhoop die op dit ééne oogenblik alles te winnen of alles te verliezen
heeft. Het antwoord is verpletterend ‘gij gelijkt den geest dien gij begrijpt, niet mij’....
en de geest verdwijnt.
De onverwantschap, het niet-gelijke, het niet-ik in de natuur blijft over, ook bij
onze meest dringende pogingen om haar te verklaren. Zij is niet begrijpbaar uit de
ontwikkeling der Idee, zij is Geheim. Daarom eindigt de eerste weg van F a u s t ,
waar hij begon, hij eindigt bij de klacht;
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en het einde is smartelijker dan het begin; de tweede klacht overtreft de eerste; zij is
roerender en dieper; zij heeft geen melancholie en geen droefheidshumor; zij heeft
alleen verschrikking: ‘Ik gelijk niet u? Wien dan? Ik, evenbeeld der Godheid.... ik
gelijk niet eens op u!’

VI.
De ontkoming.
Het is onze bedoeling niet de F a u s t -gedachte verder te bespreken dan de
F a u s t -klacht alleen. Anders zou hier moeten volgen de aanwijzing van den weg
door het leven. Voor het menschelijk denken is er een weg der ontkoming: afzien
van de ontraadseling der natuur en toeleg op de doorgronding van het leven. In ons
zelf is een werkelijkheid, waarmede wij elk oogenblik in aanraking zijn; en deze
realiteit, die in ons is, is tegelijk de oorsprong en norm van ons denken, dat derhalve
waarheid heeft zoolang het een getuigenis aflegt der inwendige werkelijkheid. Zoo
volgt er een weg der geestelijke bewustwording, waartoe niet slechts de wetenschap
maar het leven moet aanvaard. F a u s t s nieuwe weg is uít de studeercel ìn het leven.
Hier moet hij rijp worden tot mensch.
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Onze leestafel.
Die Renaissance in Florenz und Rom. Acht Vorträge von K a r l B r a n d i .
Zweite Auflage Leipzig, Te u b n e r 1903. Preis 6 Mk. geb.
De boeiende studie van mejuffrouw P o l a k in het Augustusnummer van Onze Eeuw
(‘Florentijnsche Brieven’) bracht mij het bovenstaande werk van B r a n d i , dat mij
in den loop van dit jaar uitnemend veel genot heeft verschaft, weer in de gedachte.
Het tafreel, waarvan mejuffrouw P o l a k ons één détail zoo klaar en helder heeft
doen begrijpen, wordt door B r a n d i in forsche streken in zijn geheel op doek
gebracht. Hij geeft zijne figuren in omtrekken slechts, maar zóó, dat elk een, die in
de Renaissance niet volstrekt vreemdeling is, ze voor zich ziet in volle levenskracht.
Groote boeken over de Renaissance zijn er genoeg. Maar in een boekje van 265
pagina's (waarvan nog 33 aan uitvoerige bibliographie zijn gewijd) de Renaissance
in Florence en Rome zóó te schetsen dat het beeld juist en volkomen is, dat nergens
fraseologie in de plaats treedt van karakteristiek, dat ook de subjectieve opvatting
van den teekenaar duidelijk waarneembaar blijft, ziedaar eene kunst waartoe nog
andere gaven dan uitgebreide kennis en groote boekengeleerdheid noodig zijn.
In geen enkel opzicht heeft B r a n d i bij het schrijven van dit schoone en zeer
smaakvol uitgegeven boekje zich zoo zeer een meester betoond, bevoegd tot het
behandelen van juist deze stof, als in het arrangement zijner overrijke materie.
Dit geldt vooral van de eerste helft: de vier studiën gewijd aan de ‘Frührenaissance’
te Florence. Men gevoelt hoe de schrijver beheerscht wordt door een smaak als die
R a f f a e l 's P a r n a s s u s of diens s c h o o l v a n A t h e n e schikte, wanneer men
ziet hoe B r a n d i zijne helden groepeert. Aan weerszijden een ernstige donkere
figuur ter afsluiting: links D a n t e , rechts S a v o n a r o l a , tusschen hen het lachend
tafreel van Florence: de kunstwereld van Trecento en Quattrocento, het humanisme
- en daarboven de goudglans van het principaat der M e d i c i .
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In de behandeling verloochent zich het meesterschap niet, dat deze greep deed
verwachten. B r a n d i overtuigt zijn lezers, dat met volkomen recht de eereplaats bij
den ingang der Renaissance door hem gegeven wordt aan den dichter wiens hart nog
leeft in de ideeënwereld van eenen F r a n s van A s s i s i , maar die desniettemin een
zoon is van de nieuwe stadsorde; wiens Commedia de krachtigst denkbare uiting der
middeleeuwsch christelijke wereld-beschouwing is en toch tevens de eerste op
volkomen kennis gebouwde huldiging van de klassieke oudheid.
Na die persoonsteekening laat nu de schrijver het volle licht vallen op de stad door
den dichter bewoond. Hoe treft ons oog de forsche kracht van 't Palazzo vecchio, Or
San Michele, Santa Croce! 't Florence der Signoria ontwaakt; straks de macht van
den popolo grasso. Nu leeft de maatschappij van den Decamerone en van de Circolo
del Paradiso. In de omgeving van den smaakvollen A l b e r t i gloort de dageraad der
Renaisssance: in P e t r a r c a straalt het volle morgenlicht.
In dit gedeelte van B r a n d i 's werk, verdringen elkaar bijna - hoe kan het anders?
- de gestalten. P e t r a r c a , B o c c a c c i o , N i c c o l o N i c c o l i , bijna te snel gaan
zij ons voorbij. Maar ook hier leert de schrijver ons in den vollen stoet door zijne
groepeering het karakteristieke te onderscheiden: de kloostergeleerdheid, den kring
van L e o n a r d o , en bovenal de nà de literarische renaissance aanbrekende
wedergeboorte der kunst. Met juisten takt rangschikt hij hier de gansche schilderkunst
rondom het zielroerende Golgotha in de kapittelzaal van San Marco, en de bouwkunst
om B r u n e l l e s c o 's domkoepel; dan schikken zich als van zelf in die heerlijke rij
der eerste Renaissancemannen aan F r a A n g e l i c o 's zijde F i l i p p o L i p p i en
G h i r l a d a j o , naast B r u n e l l e s c o G h i b e r t i en D o n a t e l l o ; en den topsteen
op het gebouw der Florentijnsche heerlijkheid legt straks L e o n a r d o d a V i n c i
‘der Idealmensch des Quattrocento.’
Zoo doet in deze eerste helft van zijn werk de schrijver door scherpe en fijne
karakteristiek Florence voor ons herleven, eerst in zijne kunstenaars en daarna in
zijne Maecenaten: C o s i m o den pater patriae, den bezonnen financier - en tevens
den stichter van G e m i s t i u s ' platonische akademie, L o r e n z o den ‘virtuoos van
het levensgenot.’ Maar reeds ziet in het verschiet B r a n d i 's vorschersoog uit den
hof van St. Marco (eens het paradijs van fra A n g e l i c o 's vrome kunst) de strenge
boetgestalte van S a v o n a r o l a nader treden. En op de steeds met meer nadruk
gestelde
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vraag, wat er èn in de allesomvattende geleerdheid van een P i c o d e l l a
M i r a n d o l a , èn in de verfijnde weelde van L o r e n z o 's tafelronde èn in het onder
denzelfden invloed ontluikende dichtleven der populaire kunst van P o l i z i a n o
toch steeds onbevredigend, onvoedzaam, ontroostrijk blijft, geeft hem de prediking
van den boetgezant het antwoord.
Ter kenschetsing van B r a n d i 's boek kan ik met deze bespreking van het eerste
deel volstaan. Het tweede gedeelte over de Romeinsche Renaissance, over het
pausdom, over R a f f a e l en M i c h e l A n g e l o , is zeker niet minder belangrijk,
maar ik wil den lezer niet vermoeien door een gecondenseerd referaat: ik wenschte
alleen door eene korte karakteristiek de aandacht te vestigen op dit voortreffelijk
geschreven werk -, en den wensch uit te spreken, dat zij die ten onzent in staat zijn
zulke boeken te schrijven het niet al te lang meer aan onze naburen zullen overlaten
onze gidsen te zijn op den weg der cultuurgeschiedenis.
K.K.
Dr. J o h s . D y s e r i n c k . Dr. Nicolaas Beets. Haarlem, D e E r v e n F.
B o h n , 1903.
Van den onvermoeiden bewonderaar van B e e t s en den geheel éénigen kenner der
Camera-literatuur, als Dr. D y s e r i n c k is, een boek over B e e t s te ontvangen, zal
ongetwijfeld velen aangenaam zijn. Vooral daar het zoo aardig is geïllustreerd. Dit
laatste bepaalt ook m.i. de waarde van dit boek. Zelf zegt de schrijver, in zijn opdracht
aan Dr. L. H e l d r i n g , er met beminnelijke bescheidenheid van: ‘een Levensbericht
van Dr. N i c o l a a s B e e t s bevat mijn boekske niet.’ En terecht. Wel beschrijft of moet ik zeggen bewondert? - hij in de 4 hoofdstukken van zijn werk B e e t s als:
de Dichter; de Proza-schrijver; de Predikant en de Hoogleeraar; de Christen en de
Nederlander; maar hij doet dit meer als illustrator dan als biograaf. Hij brengt bekende
voorvallen uit het door B e e t s zelven zoo bescheiden en toch zoo openhartig
blootgelegd leven in herinnering, voegt daarbij fijne trekjes uit persoonlijken omgang
met den vereerden vriend, eindelijk enkele citaten uit diens briefwisseling met wijlen
O.G. H e l d r i n g , maar juist bij het lezen van die laatste zeggen we: dankbaar maar
niet voldaan. Want mogen we aan de hand van particuliere brieven een blik slaan in
het intieme leven van dezen zeldzamen kunstenaar en wijze, dan zijn de brieven aan
O.G. H e l d r i n g en Dr. D y s e r i n c k , hoe belangrijk en innemend ook op zichzelf,
daartoe toch onvoldoende. Al zouden we 't zelf niet weten te vinden, we zijn
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er van overtuigd dat er nog veel meer materiaal, dan ons hier wordt geboden, verwerkt
moet zijn vóór ons het beeld van dezen prachtigen, invloedrijken mensch ten voete
uit kan geteekend worden. Waar Dr. D y s e r i n c k dit ook hier tracht te doen geeft
hij veel belangrijks, o.a. juiste weerleggingen der hyperkritiek van tijdgenooten, een
zuivere waardeering van B e e t s ' stichtelijk proza, maar, hoe dankbaar we voor dit
alles zijn, doet hij ons juist naar een levensbericht van B e e t s verlangen waarin alle
materiaal is (niet tentoongesteld, maar) verwerkt, en waardoor het ons mogelijk zal
zijn B e e t s ' tijd ook psychologisch wat dieper te leeren kennen.
Doch dit neemt niet weg dat deze jongste studie van Dr. D y s e r i n c k naast zijn
reeds bekende Camera-studiën een eervolle plaats inneemt onder de reeds aardig
aangroeiende B e e t s -literatuur.
G.F.H.
H e r m a n Te i r l i n c k . Het Stille Gesternte. C.A.J. v a n D i s h o e c k .
1903.
De jonge Vlamingen te leeren kennen was voor een goed deel ze leeren bewonderen
en volkomen was dit het geval bij H e r m a n Te i r l i n c k . Evenals in De Wonderbare
Wereld, brengt hij ons met Het Stille Gesternte midden in het Vlaamsche landleven.
Hij teekent ons L o t e , die eerst haar eenig kind V i c t o o r k e n verliest, en spoedig
een tweede verwacht; naast haar den ruwen P e t r u s haar man, en den teergevoeligen
Te u n i s , diens broer. Maar Te i r l i n c k schildert dan niet zoo fel als S t r e u v e l s ;
zijn kleuren laaien zoo niet van groot jolijt of schrijnend wee, zijn echter inniger en
dieper. Te i r l i n c k heeft de wondere gave te zien en te zeggen wat daar gebeurt
achter het gewone gebeuren. Dit blijkt vooral in zijn teekening van L o t e , die gelooft
dat V i c t o o r k e n 's dood, haar eigen blindheid en Te u n i s ' heengaan aan een
besmettelijke ziekte, alle de straffen zijn over haar zonde. Mooi zijn dan beschreven
haar boetedoeningen, haar visioenen van hel en hemel, en eindelijk haar genezing.
En daardoorheen de vroomheid, maar ook 't bijgeloof en de uitspattingen van 't leutige
leven der Vlaamsche boeren, en dat met een rijkdom van taal, die het 338 bl. volhoudt
u te verheugen door de beschrijving van het zieleleven van een boerenvrouw, waarlijk
dat is geen alledaagsch boek.
Zij echter, die tot eigen verbetering, of misschien tot bekeering van anderen die 't
nog meer dan zij noodig hebben, in een gemakkelijk taaltje alleen van engelachtige
boeren willen hooren, moeten dit boek maar niet lezen.
G.F.H.
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Dr. T h . W. J u y n b o l l . Handleiding tot de kennis van de
Mohammedaansche wet volgens de leer der Sjafi'istische school. Leiden.
Boekhandel voorheen E.J. B r i l l . 1903.
Het behoeft wel geen betoog, dat het voor allen, die met Mohammedanen in aanraking
komen, van belang is op de hoogte te zijn van hunne godsdienstige opvattingen en
verplichtingen.
In de eerste plaats, in onze Oost-Indische bezittingen, voor allen die met rechtspraak
over inlanders, belast zijn: de rechterlijke en administratieve ambtenaren. Immers,
volgens art. 75 van het Regeeringsreglement moeten zij vonnissen naar de
godsdienstige wetten, instellingen en gebruiken der inlanders, voor zoover die niet
in strijd zijn met algemeen erkende beginselen van billijkheid en rechtvaardigheid.
Maar verder voor alle Europeanen; in onwetendheid wordt anders gemakkelijk
gezondigd, zal men licht iets zeggen of doen wat men zou hebben nagelaten wanneer
men met de Mohammedaansche begrippen was bekend geweest. Om een voor de
hand liggend voorbeeld te noemen: men zou een Mohammedaan, gelijk een Jood,
krenken wanneer men hem varkensvleesch voorzette; men zal dit niet doen wanneer
men slechts weet dat men hem daarmede krenken zou.
Men denke verder b.v. aan de Mohammedaansche ‘hoofdzonde’ om rente te
bedingen voor uitgeleende gelden of geldswaardige goederen; aan de vroeger vrij
algemeene, thans nog niet uitgediende dwaling dat de hadji's (inlanders die de
bedevaart naar Mekka gedaan hebben) een soort van geestelijken stand onder de
bevolking zouden vormen..... enz. enz.
In één woord: wie, om welke reden dan ook - als ambtenaar, koopman, werkgever
- met Mohammedanen te maken heeft, moet, wil hij geene, soms in hunne gevolgen
ernstige flaters begaan, zich in hunne zienswijze kunnen verplaatsen.
Dat het werk van den heer J u y n b o l l , die niet-alleen doctor in de Semitische
letterkunde, maar ook meester in de rechten is, daartoe den weg wijst, is wel niet te
betwijfelen. Niet-alleen omdat niemand hem de bevoegdheid zal ontzeggen om hier
als voorlichter op te treden, of omdat het boek, behoorlijk gedocumenteerd, in
zich-zelf het bewijs geeft van ernstige studie, - maar ook omdat de Schrijver, gelijk
in het voorbericht wordt gezegd, voor zoover nog noodig krachtigen steun vond bij
Dr. C. S n o u c k H u r g r o n j e ‘aan wiens studiën en onderzoekingen de beoefenaars
der Islamwetenschap zoo buitengewoon veel verschuldigd zijn.’
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Moge J u y n b o l l 's boek, vooral in onze Oost, talrijke lezers vinden, en aldus blijken
in eene bestaande behoefte te voorzien!
E.B.K.
M a x O'r e l l . Hare Koninklijke Hoogheid de Vrouw. Vertaling van mevr.
B. d e G r a a f f - v a n C a p p e l l e . Met een inleidend woord van
C a p r i c e . - Baarn. - Hollandia drukkerij 1902.
Men zou onbillijk zijn tegenover den schrijver en het boek, wanneer men van beide
meer vroeg dan zij geven konden of geven wilden. De schrijver was een conférencier,
vakman in dat vak zoozeer dat hij meer dan 2300 conférences gehouden heeft; een
redenaar, die er op uit was een mondain publiek van deze of gene groote stad van
dit of dat land in de oude of nieuwe wereld een avond lang te amuseeren. Zijn boek
is.... een gedrukte conference, een in droge drukinkt verstijfde causerie, die men in
dezen vorm niet recht genieten kan: men mist de viva vox. Doch zoo ge nu in dit
boek maar niet vraagt naar levenswijsheid van hooger allooi dan in den smaak kon
vallen van het publiek, waaraan zij in het luchtig gewaad der causerie werd
aangeboden, dan zult ge erkennen dat dit wel dikwijls grappig gekeuvel zich wel
aangenaam laat lezen, mits ge de telkens te nuttigen dosis niet te groot neemt. Zelfs
zal men hier en daar een diepere gedachte, vluchtigjes even aangeroerd, ontwaren;
een woord dat tot nadenken stemt. En altijd door zal men tot de conclusie komen dat
M a x O'r e l l in zijn genre - hoe men daarover ook denken wil - een meester geweest
is.
H.S.
H e r m a n B a n g . 's Zomers Buiten. Uit het Deensch door B e t s y N o r t .
Amersfoort. Va l k h o f f en Co. z.j.
De Deensche auteur, die ons in dit stevig boekdeel het roezemoezig leven van één
dag in een stadje en vooral in het hotel, waar plotseling een invasie van gasten alles
op stelten zet, heeft geschetst, is een geboren kluchtspeldichter; het is onder het lezen
alsof wij van de schouwburgzaal uit het heen- en weer gedraaf, het hurry-ig gedoe,
het door elkaar gepraat, de verwarring, de rammelige drukte in het stadje en het hotel
hooren en zien. Een korte maar scherpe typeering van elk der vele ‘handelende’
personen maakt ons dadelijk met ieder hunner bekend en wij volgen, wat verbijsterd
over zooveel leven (om niets), den auteur, die ons beurtelings in
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al de huizen van het stadje, in de diverse kamers, de keuken, de eetzaal en verdere
appartementen van het hotel brengt. Totdat we met juffrouw Brasen, de slovende
vrouw van den niets-doenden waard, een zucht van verademing slakend als de dag
om is, aan het eind ons ontwapend verklaren tegenover den auteur, die al de draadjes
in zijn hand had en daar zoo voortdurend en hard aan trok,... ontwapend, omdat we
gelachen hebben.
H.S.
Dr. F r a n z D ü l b e r g , Frühholländer I, Die Altarwerke des Cornelis
Engebrechtszoon und des Lukas van Leyden in Leidener Städtischen
Museum. Haarlem, K l e i n m a n n u n d C o ., 1903.
C o r n e l i s E n g e b r e c h t s z ., de vader der 16de eeuwsche Leidsche schilderschool,
van wien te Leiden zelf twee kapitale stukken tot de schatten van het stedelijk Museum
de Lakenhal behooren, trekt sedert lang de aandacht der kunsthistorici tot zich. De
bekende dr. F r a n z D ü l b e r g , die vóór enkele jaren zijne eerste studiën op
kunsthistorisch gebied aan de oude Leidsche school, met name aan L u k a s v a n
L e i d e n wijdde, bezorgde thans de uitgave van een monumentaal werk, waarvan
de eerste aflevering, die voor ons ligt, met 13 groote platen, het veelszins
voortreffelijke werk van den Leidschen kunstenaar in het Leidsche museum ten volle
waardig mag heeten. Het altaarstuk met de Kruisiging (na 1508) en dat met de
Beweening van Christus (vóór 1526) voor het Leidsche klooster Mariënpoel
geschilderd op kosten van den kapelaan J a c o b M a e r t e n s z en zijne zuster
M a r g a r e t h a , zijn de uitvoerigste schilderstukken van den meester. De beide
groote werken worden ons eerst in hun geheel en vervolgens in de belangrijkste
détails door uitnemende lichtdrukken voor oogen gebracht, blijkbaar met het doel
om vooral de edele portretkunst van den schilder te doen uitkomen. Een korte tekst
handelt over de weinige bijzonderheden, die ons van den man en zijn werk bekend
zijn geworden. Met verlangen zien wij de tweede aflevering, met het werk van den
grooten L u k a s , die reeds in het korte voorwoord eveneens in hoofdtrekken wordt
beschreven, te gemoet. Ook aan de wakkere Haarlemsche firma komt een deel van
de eer der uitgave van dit schoone werk toe. Het geheel vormt de eerste serie eener
lange rij van dergelijke uitgaven, die behalve de ‘Frühholländer’ ook de beste
‘Altvlämische und Holländische Meister’ zal omvatten en binnen eenige jaren voltooid
zal zijn. Moge deze op kunsthistorisch gebied belangrijke uitgave, die natuurlijk in
haar geheelen omvang niet

Onze Eeuw. Jaargang 3

819
voor kleine beurzen bestemd is maar toch naar verhouding matig in prijs mag heeten
- de beide afleveringen met C o r n e l i s E n g e b r e c h t s z . en L u k a s v a n
L e i d e n kosten samen 40 Mark - met succes bekroond worden.
P.J.B.
S. U l f e r s . Oostloorn. Dorpsschetsen. - Rotterdam. D. v a n S i j n e n
Zoon.
‘Ik heb de schoonheid gezien van het leven der landbouwers tusschen hun akkers en
korenvelden onder den wolkenhemel.
Ook heb ik de schoonheid gezien van het leeraarsambt onder die lieden.
En van die schoonheid ga ik hier vertellen.
Als er moraal ligt in de vertelling, welnu....!’
Ziedaar het woordje vooraf. Welnu: om het slotwoord er van op te nemen: ik zal
het den schrijver allerminst moeilijk maken over zijn ‘moraal’. En nog minder
daarover dat hij wil vertellen van de schoonheid die hij gezien heeft in het leven.
Want dat is heerlijk en heilzaam. Gelukkig de man die schoonheid ziet. Hoevelen
zien alleen het leelijke en beestachtige en vertellen daarvan.
Daarbij heb ik een grooten lof voor den schrijver: dat hij niets van zich zelf vertelt.
Hij gaat op in de schoonheid die hij gezien heeft.
Maar.... er is een groote ‘maar’. Ik kan de vraag niet van mij afzetten, al die
bladzijden door: heeft de schrijver dit alles werkelijk gezien? Wij twijfelden al of al
die uitnemende dorpelingen leefden in Drumtochty; maar leven zij werkelijk op onze
hei en in ons veen in Overijssel? Die lieden met het teere geweten, het innigst gevoel,
den fijnsten tact, de diepste ervaringen: zijn zij er? Misschien ligt het aan mij zelf:
maar ik heb zooveel moeite te gelooven aan die gansche onzichtbare gemeente van
Wiegen den Droomer, waarin Hervormden en Doleerenden hun bloedige vechtpartij
in de kerk op Oudejaarsavond zoo bijzonder gauw vergeten kunnen, waartoe al deze
lieden behooren: de klokkeluider die diepte had gekregen in zijn luiden, en de groote
boer die zoo ootmoedig schuld beleed en zich vernederde, en D r e e s e de scherpe
opmerker, en G o e s t i n g de diaken die zoo goed luisteren kon, en zelfs gekke Ake
met haar droevige geschiedenis. Zeker, er is ook een verloren zoon in Oostloorn, en
er zijn twee moorden in het boek; maar de verloren zoon bekeert zich op zijn sterfbed
en geneest meteen den doleerenden predikant van zijn twijfel. Zoo prachtig komt
ten slotte alles terecht.
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Er is een hoofdstuk dat het beste van 't boek had kunnen worden en dat een van de
minste geworden is: de groote droogte. Daar heeft de schrijver het diepe, ware
denkbeeld gevat dat een groote, algemeene ramp ook de zielen aantast. Dit is fijn en
diep gevoeld. Maar: die stukjes stijl die al te mooi zijn: over angst b.v., zij doen
schade aan den indruk.
Van zijn stijl gesproken: deze heeft ongetwijfeld verdiensten, maar werkt te veel
op 't effect. Het machtigste hulpmiddel er van is de herhaling. Een halve bladzijde
of soms eenige bladzijden zijn verbonden door het telkens terugkeeren van 't zelfde
woord of dezelfde wending. Dit maakt soms den indruk van een dichterlijk refrein,
soms ook van een oratorische kunstgreep. De heer U l f e r s is aan deze manier van
schrijven zoo verknocht, dat hij haar zelfs aanwendt in een min of meer populair
betoog, gelijk b.v. in zijn boek over socialisme.
Zoo kan ik tot mijn leedwezen Oostloorn niet als een meesterwerk in onze
letterkunde begroeten. Ik voorspel er echter een groot succes aan en misgun het zijn
aantal grage lezers niet. Het brengt reine beelden, edele gevoelens, christelijke
gedachten in den geest. Maar.... een echt kunstwerk....?
l.S.
Voorts zijn door de redactie ter aankondiging ontvangen de navolgende boekwerken:
Enquête-Commissie naar vaktoestanden te Zutphen. Rapport omtrent het
bakkersbedrijf te Zutphen. - Firma J.H.A. Wa n s l e v e n e n Z o o n . Zutphen.
Mr. I.B. C o h e n . Oppenheimer's Kolonisatie-Idee, een pleidooi voor
gemeenschappelijk grondbezit. - Uitgave van P. N o o r d h o f f . Groningen.
Christendom en dogma. Eenige principiëele opmerkingen door Dr. M.H.J.
S c h o e n m a k e r s . - J.C. D a l m e i j e r . Amsterdam.
M. M a e t e r l i n c k . De schat des harten (le trésor des humbles). - Tweede,
door de vertaalster mevrouw G.M. v a n d e r W i s s e l - H e r d e r s c h e e
herziene druk. - C.L.G. Ve l d t . Amsterdam.
H. B e c k e r i n g V i n c k e r s . Nederlandsche klassieken. Gulden-Editie afl.
II en IV J.v.d. Vondel; Gijsbrecht v. Aemstel; De Leeuwendalers. H.J.v.d.
G a r d e & C o . Zaltbommel.
Dr. H. P i n k h o f . ‘Hygiënische Vlugschriften’ No. 1 en 5. Een gezond
zenuwstelsel; Gezonde longen. F. v a n R o s s e n . Amsterdam.
Dr. J. H o o y k a a s . Bevolkingsleer en Gezinsbeperking. F.v. R o s s e n .
Amsterdam.
L e e u w e n d a a l e r . Griffiers-Emolumenten. W.P.v. S t o c k u m & Zn. den
Haag.
A l f r e d d e V i g n y . Contes choisis par E.E.B. Lacomblé. P. N o o r d h o f f
Editeur. Groningue.
That winter night and other Stories. Annotated bij L.P.H. E y k m a n and C.J.
Vo o r t m a n . P. N o o r d h o f f . Groningen.

Onze Eeuw. Jaargang 3

821

Herrijzenis
Door G.F. Haspels.
VI.
Tot eigen en ieders verbazing was Nijmegen ontdekt en hare ontdekking dagteekende
eigenlijk van hare ontmanteling.
Dat de steeds maar vergeten oude frontierstad over de Waal, uit wier naam de eens
zoo befaamde klank reeds lang was verklonken, eindelijk aansluiting aan het
spoorwegnet had verkregen, was reeds iets geweest. Voorbij was toen haar periodieke
onbereikbaarheid, als ijsgang de Gierbrug had verjaagd, de witte Waal onbevaarbaar
had gemaakt, en Gelre's oude hoofdstad daar lag als een stuk Siberië in 't
vooruitstrevend Nederland. Voorbij waren nu ook de koude en gevaar-trotseerende
tochten van de ijsschuit en de daarbij behoorende romantische verhalen van
bibberende reizigers die als helden in hotel of binnenkamer rijkelijk met wat warms
werden gelaafd. Want, hoewel de ijsschuit nog haren weg door de stugge schotsen
moeizaam arbeidde, de reizigers zagen nu van de spoorbrug uit hun verwarmde
coupé's op haar neer, en slechts een enkele verlangde heimelijk dien goeden ouden
tijd van onvermijdelijke gevaren terug. En toch zou de trein-alleen het wonder der
herleving niet gebracht hebben.
Slechts de ontmanteling der vesting had een herleving mogelijk gemaakt. Eerst
was uit de oude stad het nieuwe
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leven gekomen. Toen die tallooze grondwerkers aan het krioelen waren door de
vestingwerken, die geslecht werden, kwamen uit de kromme straatjes en stikke gassen
hier en daar burgermannetjes, maar met namen zoo oud als de Blauwe Steen, en
maakten zich op tot groote dingen. De een had buiten de poort voorvaderlijke akkers
liggen, de ander nog heele oude winstjes in de spaarbank zitten, waarmee hij 't 'm
eens zou leveren, alles tot meerdere glorie van Nijmegen en van eigen beurs. Want
was het koesteren van burgerzin tot nu toe voor hen altijd eene oefening in
zelfverloochening en eene berusting in onverdiende vergetelheid geweest, nu zagen
zij met groote oogen dat een zich toeleggen op die deugd in de meeste gevallen niet
onprofijtelijk was ook.
Maar ook van buitenaf was het nieuwe leven gekomen. Uit Holland kwamen
ingenieurs en ondernemers van allerlei aard, in de overtuiging dat het rijkworden
hier met muziek zou gaan. Want de Gemeenteraad had van de Regeering, die wel
gevoelde wat aan Nijmegen te hebben goed te maken, tegen spotprijs de uitgestrekte
Werken voor bouwterrein gekocht, en ontwierp daarop nieuwe wijken en parken op
koninklijk-vrijgevige wijze. De ‘ingezetenen’ - en dat woord paste op die oude
Nijmegenaars in elke mogelijke beteekenis - hunkerden er naar eens eindelijk ruime,
mooie huizen te gaan bewonen in de nieuwe wijken. En dan die omstreken niet te
vergeten die, als er maar één pleziertrein uit Holland was geweest, Nijmegen ineens
beroemd zouden maken; dus, als hier geen geld meer te maken was, dan kon zelfs
een Jood het niet meer.
Die het innigst met de oude stad een nieuw leven begon, was zeker wel v a n d e n
U l f t e , die 't ook meer dan iemand noodig had. Zijn oude vriend zoo noodlottig, al
was 't ook eervol, heengegaan; zijn jonge vriend spoedig na de begrafenis op reis;
zijn lieve vriendin reeds op den dag der begrafenis nog terug naar de Greeve. Haar
houding in die dagen bleef hem meer dan raadselachtig. Steeds zich maar in haar
kamer opsluitende, had ze zelfs den korten lijkdienst niet bijgewoond. Hoe had hij
haar gemist, toen
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hij met L e o en enkele oude krijgskameraden in de sterfkamer om de baar van zijn
ouden vriend stond, en de predikant hun droefheid en hoop zoo treffend had vertolkt!
Had hij niet, als toevallig, voor het instijgen in het volgrijtuig, het gordijn van de
bovenvoorkamer zien op zij gaan en haar wanhopig-droef gelaat gezien, hij had in
twijfel kunnen zijn, of zij wel met hen mee geweend had. Nu wist hij beter, maar
toch bleef haar gedrag in die dagen hem zeer raadselachtig. Want de verklaring van
de anders verstandige H a n n e had hij ditmaal niet kunnen aanvaarden. Deze toch
had hem gezegd: ‘wi' 'k oe 's zegge' meneer, wat 't is? Niks anders as die frulligheid.
't Hêt er van kiendsaf al iengezete': zij was de frulle en onze meneer nie'; onze meneer
was ginne jonker of zoo. En da' kunne' ze nie' zette'. Neej, loat me nou 's uutproate':
mien voader hêt er mien van eene verteld, die bij hum deur 't ies gezakt was, en liever
d'r driefnatte spulle' oanhield as dat ze vrimd goed oantrok - ze hêt er dan oek de
zinkings van ien 't lief gekrege'. Nou dan: ik wil moar zegge' onze juffer was 'n
bovenste beste, en ze was gek op den commendant, maar die frulligheid, die
frulligheid! Joa meneer, ge kunt zegge' wa' ge wilt: maor 'n mins blieft 'n mins, en
'n erdappel 'n erdappel, en wat 'r ins ien zit, goat 'r nooit weer uut.’ Neen, zoo had
hij zich haar gehaaste vlucht niet verklaard, maar hem was het toch ook vreemd
geweest, dat zij na haar laatste, lieve bezoek niet anders van hem afscheid had
genomen dan per brief, al was die dan ook allervriendelijkst van toon. Neen, dan had
het afscheid van zijn jongen vriend hem aangenamer en inniger aangedaan. Gewis,
hij had hem in die droeve dagen gaarne verteederder bevonden; gaarne een woord
van zelfverwijt, of al was het slechts van weemoed, gehoord over het leed zijnen
vader, al dan niet opzettelijk, berokkend; gaarne ook een traan in zijn oog gezien en
een verwachten hooren fluisteren van een weerzien, in een beter leven; maar neen,
met smart had hij 't gemis van dit alles bij zijn jongen vriend gevoeld; en toch: hoeveel
van die koele houding had hij hem vergeven toen hij daar zoo
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hartelijk van den ouden man kwam afscheid nemen, hem bedankende en hem
verzoekende nog wel eens in de Molenstraat te willen aanloopen en hemzelf 't
genoegen willen doen zijn brieven uit 't buitenland te willen ontvangen - en eens een
enkelen keer beantwoorden. Gewis, toen hij zulks beloofd had aan zijn jongen vriend,
was weer dat verheffende gevoel in hem levendig geworden, als deed hij zijner
onvergetelijke L e o n a r d i n e een grooten dienst. En hij moest erkennen: tot nog
toe had zijn jonge vriend geen onbescheiden gebruik gemaakt van de gegeven belofte.
Trouwens de oude man zou nu ook geen tijd voor veel correspondentie hebben, want
met de slechting der vesting kwam er zooveel materiaal, ook zooveel revisie-arbeid,
voor zijn verzameling dat hij nauwelijks tijd had voor zijn nieuwe vrienden, de
L a u r e n t z e 's. Doch nu moest hij wel naar hen toe. De dokter had hem toch verteld
dat hij heden ochtend den heer S t e v e r s , gewis een niet onbekend stadgenoot, bij
hem kon treffen, van wien hij een allermerkwaardigste geschiedenis over een
antiquiteit kon vernemen - en daarom dribbelde hij vlug de Groote Straat tot halfweg
af, rechts en links met zijn witkastoren hoed diepgroetende, om dan aan het bovenhuis
van dokter L a u r e n t z e aan te schellen. Het was een lang geklauter door het hooge,
nauwe trapgat, maar hij vond het toch interessant: het was zoo echt oud-nijmeegsch
en hij vreesde heimelijk dat hij in die wijde, breede huizen van de komende nieuwe
wijken zich wel niet zoo tehuis zou voelen. Alleraangenaamst werd hij daarop boven
verwelkomd door K e e t j e en zijn: ‘uw dienaar, mevrouw, ik kom toch niet
ongelegen?’ klonk zoo kinderlijk-vriendelijk, dat zij hem wel had willen kussen in
plaats van maar zeggen: ‘maar meneer, dat u op uw leeftijd nog naar complimentjes
vischt! U weet ook wel, dat 't ons altijd een feest is u hier te zien.’
Ondertusschen hield zij vriendelijk knikkende de kamerdeur open, en nog voor
de leege kamer buigende trad hij binnen. Hij kreeg een leunstoel bij het raam, waaruit
nog juist een tipje van de Waal was te zien, wat hij een
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alleraangenaamsten uitkijk vond, ditmaal bizonder, daar hij heden voor 't eerst meende
op te merken dat zijn vriendin er belangwekkend begon uit te zien, en dit hem een
weinig verlegen maakte. K e e t j e was ondertusschen een beetje in de weer. Zij zag
er, trots haar rood morgenkleed, een weinigje bleek om den neus uit, maar gedroeg
zich te midden van haar nieuw huishoudentje toch reeds als een waardigheidje. In 't
minst niet verlegen babbelde zij met haar frissche stem al door: ‘ja, Gerrit heeft het
ontzettend druk; hij moet nog veel knapper zijn dan ik denk, en dat is al geen beetje.
Tijd om uit te gaan heeft hij heelemaal niet, en nu heeft hij mij aangesteld voor zijn
beleefdheidvisites, wel gemakkelijk hè? Maar enkele van de intiemste kennissen,
die komen hier, zoo ook een enkel oud vriend van vader, b.v. meneer S t e v e r s , die
altijd gek met G e r r i t was, al toen hij nog maar een jongetje was. Die komt nu eens
in de week hier koffie drinken. Hij krijgt dan eerst zijn vroegkopje, daar ben ik nu
mee bezig en dan om half een eten we samen wat en moet ik hem alles vertellen.
Om vijf minuten voor éénen komt G e r r i t , om één uur begint het spreekuur - maar
toch heet het dat oom S t e v e r s - G e r r i t noemt hem zoo van vroeger, en nu ben
ik er ook maar mee begonnen - alleen komt voor G e r r i t . Wacht, daar schelt hij al!
Ja, B e t j e doet hem open; maar ik zal hem helpen, 't is hier zoo donker op onzen
overloop.’
Slechts even is ze weg geweest of de deur gaat open en S t e v e r s treedt binnen.
Het kaashoedje en de stok met zilveren knop in de hand, in niet meer nieuw zwart
laken en grijzen broek, schuift hij deftig van verlegenheid binnen, een glimlach
getrokken om de dikke lippen tusschen de korte, grijze bakkebaardjes. Want hij vindt
het toch maar half aangenaam dat hij hier ‘Hend met den hoed’ moet zien. Hier toch
is het - evenals bij G e r r i t 's vader in de Broerstraat - voor hem een vluchthaven,
waarin hij voor anker kan liggen als in A b r a h a m 's schoot, veilig voor de
onguurheden van zijn huishoudster en nicht S a n n e . Hier kan hij opsnijden, wat te
veel eten, net doen
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wat hij wil - maar nu zal die ‘Hend met den hoed’ zoo'n beetje boeman spelen. Want
al is die zelf niet zoo grootscheepsch, 't kereltje, zoo goed nijmeegsch als maar één
kan denken, zit toch altijd tusschen dat volk dat daar in Holland thuis hoort, in den
Haag of zoo - en de oude S t e v e r s is nu wel niet bang voor dat volk, maar hij drinkt
toch liever zijn kop koffie met wat goed geldersch en als 't kan nijmeegsch is. Maar
daarom weet hij toch, als de beste, hoe zich te moeten houden, en dus roept hij, even
maar buigende, zonder zijn hoog opgeslagen oogen neer te slaan, met braveerende
stem: ‘G'mergen meneer v a n d e n U l l e f t e , wel dat duut me plezier, da'-wij
mekoar nog 's zien - zukke oud-Nimwegenaars as wij binne'.’
‘Gewis, de eer is aan mij, meneer S t e v e r s , geheel aan mij’, verzekert v a n d e n
U l f t e , al maar buigende.
‘Houd oew gemak, joa ik zal hier moar goan zitte' - en nou K e e t j e , zeg me-n-'s,
hêt G è r r e t 't weer zoe druk? Joa, ik zeg toch moar, da's me nog 's inne jong! Van
merrege nog stoa-j-ik op de Belvedéére den Ooy ien te kieke' en wa' zeit me doar
den dikken bekker K n i l l i s s e n van de Ploatemoakersstroat: ‘S t e v e r s , zeit-ie nou wit hij dat ik G è r r e t specioal goed ken - za' 'k oe 's wa' zegge': “we hebbe' hier
moar innen dokter, en witte wie dat is? Da's de jonge L a u r e n t z e . En woarum?
Kiek, ik was kats van 't eten af; dèr, ik lustte al gin gebakke' bötje meer, ik kon ze
nie' m'r zien, en 'k zag er uut zoo geel as saffroan. En 'k lop naar den ouwen v a n
D i e l e n en die zeit: zweete'; en nou motte ge wete' da 'k me elken nacht veur den
oven uut mekoare zwit. Toe' lop ik noar den jongen S a n d e r s en die zeit: biefstuk;
en ik nim me elken mèrrege al m'n biefstukske, al is 't tegen heug en meug in den
letsten tied. En 'k zeg tegen m'n eigen: witte wa'? Ik goa-j's noar den jongen
L a u r e n t z e ; en wat zeit-die? Die zeit niks. Maar die beklopt me, en bekiekt me
en bevuult me en schrieft me toe' poeiers veur. En wat-ie doarien gestopt hêt, moar
ik heb motte kulke', kulleke meneer, as 'n kiep die 't snot hêt - en wa' he'k
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toe' uutgespuugd? Een zwert ding meneer! Of 't 'n dooie schallebieter was, die me
ien den sloap noar binne' was gekropen, of dat 't oud bloed, of wat anders was, da'
kan 'k nie' zegge': moar zwert was 't, en 'k zeg moar da'-sinne dokter, die zukke dinger
d'r uut wit te kriege'..” - Dank je wel, K e e t j e !’ knikt S t e v e r s daarop lachend
tegen zijn kopje koffie, dat K e e t j e voor hem heeft geschoven.
‘Maar oom, nu moet u meneer v a n d e n U l f t e ook eens uw mooien steen laten
zien, want daarom is meneer nu eigenlijk hier gekomen.’
‘Gewis, gewis, maar ik vind het bijna nog interessanter zulke uitnemende
getuigenissen omtrent mijn jongen vriend te vernemen. Niet dat ik anders verwacht
had, integendeel, maar dat geval met bakker C o r n e l i s s e n - gewis ik ken hem,
hij bakt immers de oprechte nijmeegsche moppen - dat is toch al bizonder interessant.’
S t e v e r s , nu door het kopje koffie in volkomen vrede beland, haalt ondertusschen
een pakje uit zijn zak en begint, heel omstandig papiertje, na papiertje afwikkelende:
‘Ge mot wête': ik geef er niks om; wa' kunne' mien nou ouwe steene' en gouwe dinger
schêle' - neej, wa'-d-ik groag zie: 'n mooi geldersch peerd, zoo bruun as mahoniehout
en dat oe oankiekt of 't er zoo van deur wil goan, of inne mooie loakenvelder veur
de vetwei, of 'n schilderij van 'n visch, zooas je ien mien tied de schol nog had met
die frissche, oranje plekskes op 't lief - moar tegeswoordig kiekt ze je oan as 'n
schelvisch ien de hondsdoage' - of desnoods 'ne goeie snoek, as ie oe nog moar kwoad
oankiekt en met z'n brutoalen bek noar oe hapt; zoowa' mag 'k groag zien, moar die
stèène'....’
Va n d e n U l f t e is van zijn stoel opgestaan en rekt zich uit om door S t e v e r s '
handen heen te zien, maar gaat dan weer met een zucht zitten, terwijl zijn oogen op
wacht blijven staan.
‘Neej, meneer v a n d e n U l l e f t e , die steene', joa, gij bint er oek nog al gek
op, net as mien nicht S a n n e , die hêt niks liever as 'ne mooie steen ien 't goud gezet
as broche; 'k wit wel nie' hoeveul ze d'r hêt: 'n gruune, net
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of er kleine stukskes goud ien zitte'; 'ne rooie, met deurschienende strepe' d'r deur,
net as de jonge's de gloazere mullemers1) hebbe'; 'n zwerte - da' viend ik de mooiste:
pikzwert met gouwe figuurkes d'r op - joa, ge mot ze-n-is komme, kieke'; 'k wed
da-ge ze mooi viendt; ze hét er wel twintig. Moar nou had ze d'r een gezien, met 'n
portret er op; gin geschilderd portret, moar van steen, 'ne camee nuumde ze die, en
't was steen van allerhande kleur. Is 't niet zoo?’ vraagt hij v a n d e n U l f t e , die
hevig toestemmend zit te knikken en weer wil opstaan, om het te zien, want een
camee....
‘Nou, ik goa-j noar v a n Wa m e l e n , den goudsmid, om een camee; want mèrrege
is ze joarig. Maar v a n Wa m e l e n zeit: “meneer S t e v e r s , die zijn uit de mode.”
Ik zeg: “mode, wa' kan mien de mode verschelen as ik 'n camee wil hebbe' en m'n
eige' mode kan betoale'?” “Jamaar meneer S t e v e r s ” zeit-ie “dan zult u ze moeten
bestellen.” “Woar dan?” vroag ik. “In Parijs of in Rome - misschien in Amsterdam”
zeit-ie. Moar ik hou-me ook straf en zeg: “zien ze nie' wat dichter bij huus te kriege'?”
“Misschien bij een antiquaar,” zeit-ie, en ge begriept: toe' wist ik genoeg.’
Ondertusschen is de camee te voorschijn gekomen, maar nauwelijks heeft v a n
d e n U l f t e gezien dat het een rose steen op wit en crême was, of ze is reeds weer
bedekt door de breede hand van S t e v e r s die er precies uitziet als wil hij geen
lettertje van zijn verhaal schenken. Va n d e n U l f t e blijft staan, gespannen kijkend
op S t e v e r s ' hand, terwijl deze evenmin voor hem als voor K e e t j e , maar eigenlijk
voor een gefantaseerd auditorium vervolgt: ‘en ik gaoj op 'ne goeie mèrrege noar...’
‘Naar S a l e m o n s ?’ valt v a n d e n U l f t e uit met groote oogen.
‘Krek noar S o a l e m o n s op de Kerrektrappe' - of gij oek 't goeie adres wit veur
zukke dinger! Moar wa' wil 't geval? - Joa K e e t j e , gif me nog 'n köpke; van

1) Knikkers.
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proate' kriegt 'n mins altied 'n droge keel,’ vervolgt hij tot v a n d e n U l f t e , die
hem nu in gemeenzaamheid erg meevalt en voor wiens dansende nieuwsgierigheid
hij blind is, ‘wa' wil 't geval? S o a l e m o n s is nie' thuis, noar 'n verkooping ien den
Bosch; doar mòt 'ne Jood hin, zooas ge wit, net as 'ne Roomsche noar de mis - en
inne nimweegsche Jood, al is ie Nìmwegenoar, is net zoo goed 'n Jood as 'n
oaremsche; nou goed; moar de vroùw was thuus. Doa'lijk toen ik ien 't winkeltje
kwam - ge wit wel, ge kunt d'r oe host nie' rure', zie-'k van die cameeën, mins zukke
fijne.. -’ Va n d e n U l f t e rekt zich te vergeefs uit of de hand zich nu zal oplichten,
en begint er warm uit te zien.. ‘en 'k zuuk er doa'lijk de fijnste uut en zeg: wa' mot
zo'n dingske koste'?’ ‘U moest wachten tot meneer thuis was, die zoekt u de allerfijnste
uit meneer S t e v e r s ’ zeit ze; hoe 't mins me zoo kon, wit ik nog nie. ‘Juffer’ zeg
ik: ‘gij troag, oew buurman groag; wil de geld zien of nie'?’ Nou da' hielp, zij nimt
de camee 's noar binne', komt weer terug, droait er nog wat um hin, moar ik houw
m'n endje straf vast, en ze zeit eindelijk: vijf gulden dan, omdat u het bent, meneer
S t e v e r s !’
‘Vijf gulden!’ verbaast zich v a n d e n U l f t e , de handen samenslaande.
‘Vief gulden, denk ik: nou S t e v e r s , doar kom-je genoadig af, veur diene rooie
hê-je twintig en veur diene zwerte dertig gulden kunnen neertelle', moar 'k zeg
natuurlik: “vief gulden juffer, in gin vief joar! 'k Zal er oe twee geve',” moar allah,
ik kwam bij en veur vierdehalve gulden had ik de camee ien de zak. 'k Lop nog 'n
ketierken um en bin nog nie' goed thuus of d'r wordt gescheld. Asof 't zoo mot zien,
is S a n n a niet thuus, en ik moak eiges ope', en wie steet doar? S o a l e m o n s , ge
kent 'm wel; hij lacht altied zoo schoajel'k; moar 't is er eentje en die begint me doar
'n spiktoakel van om het andere woord: “Mijn camee, mijn camee!” Ik zeg: “Kom
d'r ien kerrel” en doar begint ie me van veuren af oan. Z'n vrouw had 'm bedrogen;
vijftig, vijf honderd gulden was die camee weerd; hij zou er de policie bijroepen; ik
mocht 'ne andere
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uutzuke' en hij liet er me wel tien zien, van allerlei kleur, met allerlei juffertjes der
op, moar gin eene' met zonne' manskerrel..’
‘Zonder baard?’ vraagt, jubelt v a n d e n U l f t e .
‘Juust, ik zie da' gij oek wel wit wat 'ne camee...’
‘Nero! Nero!’ juichte 't manneke, S t e v e r s ' arm forsch oplichtende, de camee
van tafel nemende, en daarmede naar 't raam ijlende: ‘gewis, N e r o ! ongetwijfeld
de lacune uit onze verzameling..!’
‘Wel, verhiengele!’ roept S t e v e r s nu eens naar 't manneke, dan naar K e e t j e
ziende, die met een verlegen lachje de schouders optrekkend, voortgaat de koffietafel
te dekken.
‘'n Onschatbaren dienst hebt gij mij bewezen, meneer S t e v e r s , mijn Nero weer
te ontdekken. Het is ongetwijfeld de Nero van mijn vader. Ik ijl naar huis om de
camee met hare beschrijving te controleeren; trouwens, eigenlijk onnoodig, ik ken
de beschrijving uit mijn hoofd: een rose gelauwerde Nero-kop, wit en crême grond;
de camee naar alle waarschijnlijkheid echt, wellicht uit de derde eeuw; de gouden
vatting in empirestijl ongetwijfeld later aangebracht. Gewis de Nero van mijn vader!’
‘Moar da' geet zoo nie',’ begint S t e v e r s te protesteeren, die 't zich niet kan
indenken morgen zonder camee S a n n e te feliciteeren.
‘Daar is een heele historie van te schrijven. Honderd maal heeft mijn vader 't mij
verteld: een kundig cameesnijder had een bestelling voor 'n Nero, maar kan geen
model vinden. Eindelijk wendt hij zich tot mijn vader. Deze, die hem als een oprecht
man kent, vertrouwt hem eindelijk, na lang aarzelen, den kostbaren steen toe. De
man is bijna gereed met zijn taak, daar ontstaat brand in zijn woning; de werkplaats
brandt niet af, maar in het tumult haast zich iemand, die gewis de onschatbare waardij
van den steen kende, dien weg te nemen. De man is troosteloos, biedt vader den
voltooiden nieuwen Nero aan en schadevergoeding bovendien, maar mijn vader
weigert, en zeide altijd te gelooven dat de steen nog eens terecht zou konen. Merk-

Onze Eeuw. Jaargang 3

831
waardig, en nu zijt gij het middel geweest om mij ons dierbaar familiestuk terug te
bezorgen’, knikt v a n d e n U l f t e , terwijl hij de camee in 't midden van zijn zijden
foulard legt, die er zorgvuldig al maar om heen wikkelt, en eindelijk in een binnenzak
wegbergt.
‘Hier d'r nou mee zeg ik!’ roept S t e v e r s opspringende en met de vuist op de
tafel slaande, uit angst voor S a n n e moedig geworden: ‘wat he-'k te moake' met
oew kouwe proatjes. 't Is mìen camee!’
Va n d e n U l f t e ziet hem verbaasd aan, niets begrijpend van de boosheid van
dien zooeven nog zoo vriendelijken meneer S t e v e r s ....
‘Maar oom....’ sust K e e t j e .
‘'t Is mien camee, zeg 'k, 'k hê 'm eiges gekocht!’ schreeuwt S t e v e r s , o p v a n
d e n U l f t e aandringende.
Maar v a n d e n U l f t e houdt zich recht en met zijn verbaasde, oude kinderoogen
hem blank aankijkend knikt hij: ‘gewis, aan u danken wij dat gij ons familiekleinood
weer hebt aan 't licht gebracht, gij hebt daardoor aanspraak verworven op onzen
eeuwigen dank, en alle geldelijke verplichtingen, die gij daarvoor op u hebt genomen,
zullen wij gaarne....’
‘'t Is mien camee, en da' blieft ie, en nou veur den dag er mee....’
‘'n Misverstand oom.... och meneer v a n d e n U l f t e .’
‘.... ik loat me nie' besjoegele' deur oew koale hollandsche proatjes, ge bint net
zoo goed inne Nimwegenoar as ik....’
‘Gewis, gewis, meneer S t e v e r s , gaarne wil....’
‘Och oom, wees nu eens....’
‘.... en as 'k nou mien camee niet krieg, dan kunde d'r donder op zegge 'n....’
‘Jongen, jongen, dat gaat hier van dik hout zaagt men planken. Zoo, meneer v a n
d e n U l f t e !’ zegt G e r r i t , wat vroeger dan gewoonlijk, lachend, binnengekomen,
‘neen blijft u daar bij 't raam zitten, ik ga hier naast oom zitten, hoe maakt oom het?
Dat kan ik wel zien, als gewoonlijk
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voor een armen dokter niks te verdienen. En wijf, nog een kopje koffie voor me?’
‘Moar mien camee wi' 'k hebbe'!’
‘Ah, liep daarover 't warme dispuut van de heeren, dat ik al op de trap hoorde!
Maar is 't werkelijk iets bizonders, meneer v a n d e n U l f t e ?’
‘Gewis, gewis! Onze oude Nero. Ongetwijfeld onze Nero! Ik kan den heer Stevers
niet dankbaar genoeg zijn dat hij dit kleinood van ons geslacht....’
‘'k Mot de camee terughebben veur S a n n e !’
‘Nou wijf, vertel jij 't me dan eens, want ik kan er niet goed wijs uit worden - en
ondertusschen eten we een stukje, dat is toch maar 't allerbeste voor de zenuwen.
Jawel, meneer v a n d e n U l f t e ook; hier, probeer die eitjes eens, twee dagen
gezondheid meneer!’
Toen men van tafel opstond was de vriendschap tusschen S t e v e r s en v a n d e n
U l f t e gesloten. S t e v e r s zou voor S a n n e een nieuwe camee, ook met een
mansportret krijgen, en v a n d e n U l f t e zou hem zijn verzameling eens laten zien.
K e e t j e had ten slotte verbazend veel pret gekregen in die twee oude heeren, en
G e r r i t behandelde ze als kinderen. Toen hij v a n d e n U l f t e uitliet, vroeg hij
hem terloops: ‘en goede berichten van L e o Te n b e r g e ?’
‘Gewis, gewis! Hij reist interessant, trouwens ook zulk een ontwikkelde geest als
de zijne, en hij schrijft mij nog al vaak!’
‘En hoe zijn die brieven, die hij u schrijft?’
‘Interessant, hoogst interessant! Onze vriend is philosophisch aangelegd; daarom
schrijft hij minder over de plaatsen, die hij bezoekt, dan wel over zijn eigen
gewaarwordingen.’
‘Juist, maar dat is niet interessant, dat is ziek zichzelf zoo interessant te vinden.
Dat briefje dat ik gisteren van hem kreeg, was alles behalve gezond’.
‘Niet gezond?’
‘Ja, hij eet wel goed en zal wel niet te bed liggen, maar blij is hij alles behalve.’
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‘Gewis - dat zou ontzettend zijn; maar wat er aan te doen?’
‘Hij moest maar weer hier komen’ - onder jouw leiding vadertje, zei G e r r i t tot
zichzelf, het manneke dankbaar de hand drukkend - ‘nu adieu! Ja, ik zal hem nog
eens schrijven; adieu!’

VII.
De jacht geopend!
Dat beteekende niet wat de stadsmenschen er van maakten: het domme plezier,
met z'n allen een haas achterna te zitten, om het dier dan eindelijk dood te krijgen;
dat beteekende het koninklijk genot van dwars door de morgenfrissche bosschen en
velden te dwalen, op zelfgevonden pad dwars over de gebaande wegen, in
artistiek-oude kleeren, met menschen en honden, die allen waren als schooljongens
in vacantie, en daarbij toch elke zenuw gespannen op het ééne doel, waarvoor men
zich natuurlijk doodmoe zou loopen.
De jacht geopend op de Greeve dat beteekende voor het oude in slaap geraakte
kasteel ontwaken en vroolijk herleven. Want al was de eigenares teruggekomen, en
al had I d y l l a om de honneurs des huizes waar te nemen een bedaagden neef laten
overkomen, doodsch was het gebleven in het oude huis en de nog ouder lanen. De
neef reeds altijd, sinds hij als student was gesjeesd, door de S t a e t s e n 's onderhouden,
deed niets dan rooken, eten, zwijgen, en rooken. Alleen als er visite was, kwam hij
als een deftig oud heer beneden, grinnikte om elk woord van de bezoekers en
verzekerde hen allen als een kostbaar geheim, dat ‘de Greeve werkelijk een uitnemend
verzorgd landgoed was’, om na hun vertrek weer dadelijk boven of buiten zijn leven
verder te gaan verrooken. Tot zijn nicht, die immers niet rookte, had hij nooit iets te
zeggen, en 't was haar een verlichting, als hij na elken maaltijd fluks naar zijn sigaren
ging, en haar alleen liet. Ze had getracht liefdadigheidswerk te vinden bij haar
pachters, maar die hadden 't goed, werden uitnemend verzorgd door dominee en
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dokter, zoodat ze haar bezoeken ging staken, en niets deed dan overdag dwalen door
de bosschen en 's avonds lezen in de bibliotheek van haar vader. En aldoor had ze 't
gevoel gehad op iets te wachten, maar op wat wist ze niet. Zoo was de herfst gekomen
en gegaan, en op de Greeve was het alles bij het oude gebleven: deftigheid om het
oude huis, en stilte door de hooge lanen.
Totdat I d y l l a opeens, op haar dogcart met B l a n c h e door de Waterstraat te
Zutphen stappend, toevallig een geweermakerswinkel had ingekeken en daarop den
knecht, die achter haar zat, had gevraagd: ‘H e n d r i k wanneer wordt de jacht
geopend?’ waarop hij verschrikt had aangeslagen en geantwoord: ‘de hazenjacht is
al open, van Donderdag 3 September met zonsopgang, freule’, om, toen zij daarop
vliegens naar huis was gedraafd, zich verschrikt te blijven afvragen: wat dat moest
geven; wild genoeg, maar geen geweren; en niet eens meer een koppel goede honden;
en dan een jacht te gaan openen zonder heeren! Maar hij moest dan erkennen dat de
freule de jacht had weten te openen als in de dagen toen de kolonel nog minister was
in den Haag, en zijn vrouw hier met haar groote partijen alles op stelten zette. Nu
ook weer had 't niet stilgestaan van rijtuigen, en gewemeld van officieren uit Zutphen,
als opgecommandeerd, om een visite te maken op de Greeve om mee de jacht te
mogen openen. Of 't nu alleen te doen was geweest om de hazen, dat ging hem niet
aan, maar 't was nog eens een ouderwetsche opening van de jacht geweest! Hij had
er tenminste geen spijt van dat hij zijn beste liverij had aangedaan. Jongen, jongen
wat was dat een diner geweest! Twee koks uit Zutphen; heeren, waarmee de neef
over sigaren kon praten; dames uit de hooge wereld, bijna van 't postuur van de freule,
- maar die bleef ze toch de baas - en s' avonds een boerenwagen vol wild naar
Zutphen! Ja, ja, het was hem nu op eens druk genoeg geworden, na al die jaren van
kalmte, toen er nooit wat omging op de Greeve. Als het nu maar niet te gek liep! Dat
de freule nu aan den gang bleef alsof in één winter de Greeve moest doodgejaagd en
zijn wildstand
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uitgeroeid worden, dat ze hem ook ruim afjakkerde voor iemand die al bijna dertig
jaar huisknecht van de familie op de Greeve was geweest - dat was nog niet zoo erg,
als dat ze zoodoende op haar moeder ging gelijken. En dat was me een lievertje
geweest! Een nijptang van een wijf, waarvan iedereen graag mocht lijden dat ze
koningin van Parijs werd, als ze er dan maar ging wonen ook - en ondertusschen zoo
zoet met den mond dat je er zeeziek van werd. Hij herinnerde zich nog de dagen toen
de freule had moeten komen! De kolonel was meer dan geduldig geweest, maar
eindelijk had hij hem tegen haar hooren zeggen: ‘als ik dan zulk een infaam schepsel
ben, dan zal ik je een tijdlang van mijn gezelschap verlossen’, en daarop had hij hem
naar Zutphen moeten rijden. En toen 't kind gekomen was, had het I d y l l a moeten
heeten - hoewel die naam nooit in de familie was geweest, maar alleen omdat dit de
allermooiste naam heette te zijn voor een meisje. Nu, veel meer dan haar mooien
naam had het kind ook niet van de moeder gekregen, die gelukkig niet lang genoeg
geleefd had om het heelemaal te bederven. En daar scheen me nu de freule vanzelf
dien kant op te gaan! Gisteren, toen hij met S t e v e n v a n 't S c h o o n v e l d e uit
de kerk kwam, was ze de kerkgangers te peerd in 't gemoet gekomen en toen had
S t e v e n gezegd: ‘onze landvrouwe is altied 'n zinnige juffer gewist en da' zol ze
wisse blieven ok, al joagt ze noe mangs vulle deur de bosschen’, en uit dat in elkaar
gedraaide boerenwoord had hij toen de bedroefde afkeuring gehoord van den oudsten
pachter van de Greeve over het tegenwoordige leven van de freule.
En dus weet H e n d r i k van ochtend niet precies of hij, trots de gezelligheid en
de fooien, maar niet moest wenschen, dat de jacht op de Greeve niet was geopend.
Ietwat gebukt staat hij een oogenblik op zijn komisch binnenwaarts-gekeerde voeten
te staren, zet dan zijn grauwdeemoedigen rug iets rechter en besluit, het hoofd
schuddend over het ondoorgrondelijke van het geval, dan maar te beginnen, en vast
de honden los te maken. Dra treedt
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hij den paardenstal uit en kijkt naar zijn gewoonte de lucht in. Er is wintersch geruisch
in twee hemelhooge ahornen die aan weerszijden van den stal staan, en aan den
frisschen wind is te voelen dat het vannacht geregend heeft.
‘Ze zullen vandaag in 't veld liggen; as 't zoo waait, is er te veel leven in 't bosch,
dan kunnen ze de jagers niet hooren aankomen. Nou voor mijn part loaten ze vandaag
ook maar eens platzak thuus komen. Goeien morgen luitenant!’ en meteen salueert
hij met zijn groote rechterhand, die aan een te kort armpje vast zit.
‘Hè, H e n d r i k , je zoudt me laten schrikken’ lacht B o u d y , die in een grijzen
jachtkiel, leeren broek en slobkousen, 't geweer op den rug kwam aangedrenteld, al
maar op de Greeve starend.... ‘Koest Lady, Stella, koest! Ja, je mag mee! Laat maar
H e n d r i k ; ik houd ze wel bij me’, knikt hij met een oog op de zenuwachtig op en
neer dribbelende en langs den grond snuffelende honden. Hij mocht H e n d r i k wel,
en had in hem dadelijk zoo'n factotum van een familie op 't land herkend, half knecht,
half vertrouwde vriend, half loontrekkend dienaar, half verantwoordelijk rentmeester.
En dus groet hij dien ouden, een weinig krommen Cerberus van de Greeve heel
vriendelijk, en stapt verder op het heerenhuis toe.
H e n d r i k kijkt hem met zijn goedig-blauwe oogen lang na, en mompelt, met
zijn groote hand over mond en ringbaard wrijvende: ‘joa, as ze nou nog allemaal
waren als de luitenant; maar nou komen zeker ook weer die apenjongens van den
Esschenpas, en die.... neej vertrouwen doe 'k ze niet!’ eindigt hij, hoewel hij eigenlijk
geen andere acte van beschuldiging tegen hen heeft, dan dat hun vader baron heet,
en zij altijd met de twee, en met koetsier en palfrenier rijden.
Nauwelijks is B o u d y de Greeve genaderd, weer opnieuw onder de bekoring
komende van het groote, witte landhuis, zoo breed aan den eenen kant schuilende
onder de hooge beuken, en zoo klaar aan de andere zijde zich spiegelend in den stillen
vijver, of een glazen deur van de veranda gaat open en daar staat I d y l l a .
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Zij draagt een stiermarkerhoedje, met de krom-opstaande veeren van achteren, op
de zwarte haren, en een bij 't hoedje passende groen-grijze ‘Loden-Joppe’ met korten
rok en hooge rijglaarzen. Haar kleur is iets te hoog, en dit niet van de buitenlucht of
de zon, maar van een te groote levendigheid in haar bewegen en oogopslag.
‘Goeden morgen B o u d y ! Dag Lady, dag Stella; ja Stella is de beste! Dat is toch
een mooi cadeautje van je geweest - H e n d r i k is gek op haar - ja, Stella is de beste!’
aaide ze even de mooie retriever, wit en havannah van kleur en zijïg van haar, maar
als Stella dan neurasthenisch tegen haar gaat opspringen, eindelijk met alle vier
pooten te gelijk, beveelt ze: ‘allo, koest! Weg hond! Wat heb je mooi weer
meegebracht B o u d y , en 't is aardig dat dat je er al zoo vroeg bent.’ Ze vindt hem
werkelijk van alle heeren den meest dragelijke. Toen ze bemerkt had dat hij, om
haar, overplaatsing naar Zutphen heeft gevraagd en gekregen, heeft ze hem bij zijn
eerste visite laten merken dat ze van geen sentimentaliteiten gediend was, maar toen
ze in eens was besloten om weer menschen te gaan zien op de Greeve, en mee de
jacht te openen, heeft ze dit toch misschien het meest om hem gedaan. Hij was toch
een aardige jongen, en waarom zou ze weer niet even vrij met hem kunnen omgaan
als indertijd in de Molenstraat bij oom.... en dus heeft ze hem zelf uitgenoodigd de
jacht te openen op de Greeve en zijn vrienden mee te brengen. En ze moet erkennen:
hij houdt zich prachtig. Hij gaat geen streep over de door haar aangegeven lijn; hij
eischt noch smeekt, behandelt en kijkt haar aan precies als zijn
regiments-commandeuse, en toch is hij het die pret en kleur brengt in elke partij.
‘Ja, 't is zeldzaam weer! Een, twee, wel vier luchten bij elkaar, aan één hemel!’
wijst hij aan.
‘He ja: dáár is een ver onweer dat wegstormt; daar vegen van een zonsondergang,
en vlak boven ons de Novembermorgenlucht: dunne, witte en rose wolkstrepen tegen
den hoogen hemel.’
‘Toch ook maar net mooi genoeg voor de Greeve.’
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‘Is dan de Greeve werkelijk zoo mooi als ik ze vind?’
‘Mooi? Eenvoudig eenig! De Greeve is zoozeer het middelpunt van 't landschap
dat je kunt zien, dat boomen, water, boerderijen daar op hun plaats zijn komen liggen,
alléén om de Greeve relief te geven.’
‘Vleier’ lacht ze hem toe met groote oogen.
‘Neen, dan had ik moeten zeggen dat de Greeve het middelpunt van de wereld is.’
‘Sst! Daar worden de jongens van den Esschenpas, zooals H e n d r i k ze altijd
noemt, reeds door neef verwellekomd en daar komt ook je commandeuse, mijn
geachte duenna’ - een spottende buiging - ‘en wezenlijk: de drijvers ook! Au grand
complet!’
De voorspelling van H e n d r i k scheen uit te komen. Er was nog geen schot gevallen.
Toch was het geheele Konijnenbosch reeds afgedreven en waren de drijvers al een
goed eind in den Vijfslag, zoodat hun geroep: ‘tsaàh, atterr, allo, tsaàh!’ begeleid
van doffe en knetterende slagen tegen de boomen, al meer en meer naderde. I d y l l a
stond midden op een boschweg. Zij had het opgedreven wild door het wuiven met
een witten doek moeten terugjagen naar de jagers, die den haan van het geweer
overgehaald, bij de uitwegen van het bosch op post stonden. Maar nu er geen wild
viel terug te jagen en geen schot de zenuwen gespannen hield, begon het haar vreemd
te worden. Altijd die ruischende stilte, en aldoor die eenzaamheid... hoe lang duurde
dat al, en zou het nog lang duren?... Griezelig toch, zoo alleen, heel alleen, en eigenlijk
zou het dit al meer en meer worden... Hoe leeg ook al die vroolijke drukte... ze wordt
onrustig en bijna angstig.. en eerst weifelend, dan al beslister stapt zij op, al haastiger
den kant op waar B o u d y moet staan. Ah, daar staat hij, even voorovergebogen over
zijn geveld geweer, het bosch in te spieden, en hij heeft haar nog niet bemerkt.
Zij springt uit haar weemoedige gedachten, en op hem toedansend, lacht ze: ‘toe,
laat mij ook eens jagen!’
Verschrikt kijkt hij op, maar legt dan een blijden glans
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in zijn oogen. Zij komt naar hem toe! Eindelijk dan toch? Zij vindt het prettig bij
hem te zijn? Zou zij werkelijk...
‘Ja, geef mij je geweer maar. Hoe moet ik dan doen?’
‘Sst toch!’ lacht hij, heimelijk doende, ‘jagers praten niet.’
Ze stond vlak voor hem, en hij begrijpt maar niet dat hij zoo intiem bij haar mag
staan.
‘Toe dan!’ lachte ze, hem even den arm beroerend.
Dan reikt hij haar 't geweer, dat ze echter verlegenonhandig ver voor zich houdt.
‘Kijk, zoo tegen je schouder aandrukken; goed stijf de kolf tegen je schouder, en
hier je vinger aan den trekker,’ en als hun armen zich strengelen gaat het in hem
juichen en jubelen en begint hij te beven - ‘en dan zoo met je linkerhand onder den
loop, en over de korrel zien.’
Zij voelt dat de loop nog warm is van zijn hand, en 't is haar zoo veilig dat hij haar
zoo vertrouwelijk helpt, en..
‘Pas op, daar komt wat! Daar recht vooruit!’
Zij hoort ook snelle, ritselende geluidjes in 't dorblad onder 't akkermaalshout...
en ziet wat bewegen...
‘Ja, schiet!’
Paff! en zij krijgt een slag tegen haar schouder, en een schok door haar geheele
lichaam, zoodat ze wankelt en 't geweer op den grond laat neerbonzen.
Als een levende lijn schiet het ongedeerde haas bliksemsnel vlak langs hen heen.
Met een onwillekeurige beweging heeft B o u d y haar luchtig in zijn steunende
armen opgevangen, en geheel opgaande in de ongewoonheid van het geval, kijkt ze,
op hem leunend, met groote, bezorgde oogen om en klaagt: ‘ik heb 't dier toch niet
geraakt?’
Hij zegt niets, maar omvangt haar geheel met zijn stralende oogen en schuift zijn
armen iets verder om haar schouders.
Eén ondeelbaar oogenblik ziet ze L e o 's bleeke gelaat, maar, daarvoor de oogen
sluitend, dan ook den nacht van haar weemoedige eenzaamheid, en een weeke
weifeling overvalt haar waarom zij zich ook niet zou mogen laten gaan,
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waarom zij ook niet zou mogen rusten tegen die jonge liefde, die haar steunend
omvat.
En bevend van geluk buigt B o u d y zich over haar heen, en haar bedeesd kussend,
murmelt hij: ‘o mijn schat, mijn eenige, prachtige koningin!’, en voor zij er zich van
bewust is, geeft zij hem zijn kussen terug.

VIII.
Niettegenstaande de winter was gekomen met veel regen en sneeuw werd de slechting
der vesting met kracht doorgezet. Want de opleveringstermijnen waren kort en de
premiën voor een vervroegde oplevering hoog, daar de eerste verkooping der oude
vestinggronden als bouwterrein in het voorjaar moest plaats hebben. En de
Nijmegenaars zagen met trotsche voldoening dat er duchtig werd voortgewerkt, want
nu de Wallen waren gevallen, en de krotterige arbeiders- en boerenwoningen, tot
nog toe onder en achter de Wallen verborgen, maar thans zichtbaar geworden, hun
stad aan alle kanten een vervallen, armoedig voorkomen gaven, nu moest de vesting
zoo snel mogelijk geslecht zijn, om plaats te maken voor de nieuwe wijken en parken,
Nieuw-Nijmegen waardig.
Hard werd er dus gearbeid en met belangstelling gekeken bij de Werken. Al
kwamen uit de laagvlakte van het Westen de zware winterwolken tegen de
heuvelenstad aangestormd, den regen voor zich uitstriemend, de grondwerkers bleven
voortwroeten in de heuvels van donkere aarde. Al droop ook het water in kronkelende
gootjes over hun groezelige, wilde gezichten en al liepen de opzichters in hun
waterlaarzen en glimjassen soms door modderpoelen te waden, steeds maar door
schopte de ééne ploeg arbeiders de handkarretjes vol, en trok de andere die over de
platliggende rails voort om ze in de droge grachten te leegen, één reusachtigen
mierenhoop gelijk, die als de eerste regendruppels vallen, dubbel hard werkt, om
alles in veiligheid te brengen. En stond er een blauwe winterhemel over de
besneeuwde Werken, dan liet 't houweel soms heele hompen bevroren
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zand in de karretjes vallen, en draafden de op hoog loon beluste mannen, in
blauw-baaien borstrok en onderbroek, zoo hard voor de goedrollende karretjes, dat
hun 't zweet van 't voorhoofd sloeg. Dan stonden er ook altijd toeschouwers, die er
uren naar konden kijken hoe deze met sneeuwbedekte miniatuur-Alpen, bij stukken
en brokken neerzonken eerst in de ontelbare karretjes en dan, als in diepe dalen, in
de sneeuwige grachten naar beneden rolden.
Maar wie er stond onder de oude heeren, de jongens en meisjes - anderen zag men
er nooit - niet v a n d e n U l f t e . Zoo trouw als hij in 't najaar op het sloopingsterrein,
weer of geen weer, was verschenen, even zeker werd hij er nu nooit meer gezien.
Zijn nieuwe vriend S t e v e r s , die geen dag oversloeg, was hem nog eens komen
afhalen, maar de oude man had gezegd onmogelijk uit zijn werk te kunnen uitbreken.
En dit was ook zoo.
Dag in, dag uit zat hij te studeeren op een ding dat hij hoogst interessant vond, en
van nog oneindig meer waarde dan zijn kostbare verzameling, dat hij ook door en
door meende te kennen en dat hem toch met den dag vreemder, raadselachtiger,
angstaanjagender werd, n.l. de ziel van zijn ouden leerling en jongen vriend L e o .
Ingevolge zijn belofte had deze hem trouw geschreven, gewis, merkwaardig trouw.
Gewis, hij had diens talent in briefschrijven moeten bewonderen; hij wist niet dat
het jongere geslacht zoo vlug en zoo goed stelde. En welk een scherp en vlug oordeel!
Een paar dagen waren voor zijn jongen vriend voldoende, om zich een afgerond
oordeel te vormen over stad, land en volk dat hij bezocht. Als een kleinigheid echter
werd dit meegedeeld tusschen diepzinnige, zielkundige opmerkingen door. Gewis,
nu eerst gevoelde hij hoeveel hij in ontwikkeling en scherpzinnigheid de mindere
was van zijn jongeren vriend. Des te meer bejammerde hij het, dat deze zoo onvast
was in zijn innerlijk leven. Wat hij reeds had opgemaakt uit zijn niet meer ter kerk
gaan, uit zijn koel zwijgen bij den dood zijns vaders, werd hem nu met elken brief
een al smartelijker zekerheid:
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zijn voortreffelijke, jonge vriend was een ongeloovige. De eenige zoon van
L e o n a r d i n e een ongeloovige! De laatste vertegenwoordiger van zulk een geslacht
een ongodist! Was hij een deugniet, een doorbrenger, een rabaut geworden, dit
diepgrievend verdriet ware te dragen geweest in de overtuiging dat het slechts een
misstap, een oogenblikkelijke afdwaling was, waarop een radicale genezing moest
volgen, maar dit langzame verkillen en zienderoogen versterven van den geest zijns
jongen vriends, dat was ondragelijk, onduldbaar! Nu was hij verplicht, tenminste op
zijn zinsverandering aan te sturen. Natuurlijk niet direct, maar door met hem mee te
leven, belang te stellen in wat hem interesseerde, maar dan daarnaast hem ook te
wijzen op 't geen hem ontbrak.
Zoo had hij 't reisjournaal van zijn jeugdreis naar Rome voor den dag gehaald,
alle reishandboeken, die zijn bibliotheek bezat, op zijn werktafel opgestapeld, eindelijk
ook de philosophen, òf door zijn vriend in diens brieven aangehaald, òf van beteekenis
om van antwoord te dienen op diens opmerkingen, om zich heen gezet - en daar was
hij aan zijn interessanten, al was het zeer tijdroovenden arbeid begonnen. Want,
gewis, al waren zijn brieven van inhoud ook niet zoo scherpzinnig en belangrijk als
die van zijn vriend, van omvang waren zij heel wat grooter. Het lag gewis aan hem
- hij geleek zeker op den praatgragen oude van H o m e r u s - maar hij had veel tijd
en woorden noodig voor de belangrijke onderwerpen, waarover hij met zijn jongen
vriend in dispuut was. En dat zonder dat het hem iets hielp - want hij bleef altijd in
de schuld. Het was dan verbazingwekkend zoo vlug als zijn vriend was met zijn
gedachten en zijn pen - en gewis, hij moest het in deze opgeven tegen 't jongere
geslacht. Want terwijl hij niets deed dan lezen, concipieeren en schrijven - zoodat
hij zich nauwelijks etenstijd en nachtrust gunde - moest zijn vriend daarentegen
reizen, vreemde steden zien, merkwaardige reisontmoetingen beleven, en kon dan
nog tijd vinden hem zoo vaak te schrijven. Gewis, wat hem een dag arbeids kostte,
was voor zijn vriend zeker
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niet veel meer dan een tijdpasseering, die hij zich gunde om uit te rusten van ernstig
werk. Of het daaraan ook te wijten was, dat hoezeer hij zich ook beijverde voet bij
stuk te houden, en geen nieuw onderwerp aan te roeren, voor het eerste grondig was
behandeld, zijn vriend daarentegen allerlei onderwerpen tegelijk ter sprake bracht,
of liever niet zonder ironie ze tegenover elkander uitspeelde, zonder echter hier ook
weder een slotsom uit te trekken? Toch had hij volgehouden, volgehouden met
antwoorden, en krachtens inwendigen aandrang had hij dit moeten doen, als verkeerde
zijn vriend in levensgevaar en moest hij hem met zijn brieven daaruit redden, en als
zou deze van gebrek omkomen indien hij hem niet steunde met zijn belangstelling.
En zoo had hij volgehouden, al was 't hem eigenlijk te veel geworden, en al was hij
wel eens midden in zijn werk door duizelingen overvallen.
Toch mag, kan, wil hij heden het niet opgeven en dus, al voelt hij die koude in de
voeten en die lichtheid in 't hoofd weer opkomen, hij moet toch vandaag nog een
antwoord concipieeren op dien brief die reeds tien dagen oud is en waarop zijn vriend
gewis een categorisch antwoord verwacht - hoe anders zijn afbreken van de
correspondentie te verklaren? - en na met een zuchtje even naar buiten gezien te
hebben dat het zulk aangenaam weer voor een middagwandeling ware geweest, neemt
hij dien laatsten brief weer op en herleest:
‘Ravenna, A l b e r g o 'l A q u i l a B i a n c o .
Mijn weldoener! Owai mir, dat ik u griefde met mijn briefjes! En toch ben ik er
trotsch op dat u me nog zoo liefhebt, dat ik u kan grieven. Vreemd dat er zaligheid
is in het kunnen verdriet aandoen - maar, als er een God is, weet Hij er meer van dan
wij menschen. Daaruit zou dan weer volgen dat een mensch èn trotsch moet zijn op
zijn God èn medelijden moet hebben met zijn God.
Vreemd, dat je je maar niet kunt weren tegen je gedachten. Onweerstaanbaar
komen ze op je af, en
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ben je te zwak ze alleen te overwinnen, dan moet je in wanhoop maar een sterkere
aanroepen, dat die ze doode en begrave ook - maar negeeren kun je ze niet.
Je kunt je ook laten tiranniseeren door je eigen gedachten en een fanaticus worden
- een hoogst zeldzaam menschenexemplaar, over wien biographieën, apologieën en
strijdschriften verschijnen. Is je dit alles wat druk, dan kun je volgeling of uitgever
van zoo'n fanaticus worden - dan kom je wel wat gewoner maar ook gemakkelijker
aan den kost.
Maar wil je een zelfdenker zijn, ja dan heb je wel de vrijheid van het denken
verworven, maar bent dan ook een besmettelijke ziekte onder de menschen geworden,
eerder dan een zuurdeesem. En zoo moeten de eerlijke menschen elkaar wel lastig
vallen met hun gedachten, die, als ze goedig-doen uitingen van pedanterie, en als ze
dapper-doen uitingen van bangheid zijn - en meest de maseltjes niet waard blijken
die je door hun kennismaking oploopt.
Derhalve ik mag u niet meer lastig vallen met mijn gedachten. Maar kan een
mensch nog wel leven, die ophoudt te denken....
Doch goed, ik zal mijn gewetenskreten dresseeren, tot ze het Wien Neêrlands
Bloed kunnen zingen! Als 't moet, laat de Jagernoutswagen der alledaagschheid dan
maar over me heengaan en me fijnmalen tot een platvloerschen, erg-gezelligen
Heldentenor, die drinkt, rookt en danst, òf niet drinkt, rookt, noch danst, nach
Belieben! En ja, laat ik dan ook maar den levenspsalm der platvloerschheid
instudeeren: ‘wee den mensch die zich de luxe permitteert er gedachten op na te
houden, en zalig den mensch, die een modelmensch werd, zich dag aan dag, klokslag
twaalf, regelende naar de anderen!’
Maar o ja, ik zou u iets van Ravenna vertellen? Nu, Ravenna is één groot graf in
't algemeen, en dat van D a n t e in 't bizonder. Het laatste wil iedereen je aanwijzen,
maar ik ging er niet heen, want dat heer is me wel wat erg alwetend. Verder regent
't hier in 't
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groot, eenvoudig beastly. Het regent hier, alsof hier nog Hunnen en Gothen rondliepen,
en geen pittige Italiaantjes of spichtige, snijboonige ladies, die op bevel van
B a e d e k e r oude kerken gaan zien. Verder is hier alles zoo grauw en in elkaar
gezakt, dat men zich schaamt jong te zijn en rechtop te loopen. Als de regen zijn
grijze gordijnen spreidt over Ravenna, dan zingt het zacht door de stille straten: dat
het mooier is geleefd te hebben dan te leven - en S c h o p e n h a u e r krijgt zelfs in
Ravenna gelijk.
Morgen ga ik op weg naar Rome (piazza di Spagna 102). Excuseer me, ik zou u
immers niet meer lastig vallen om uw liefde, maar och, ook het willen geliefd worden
kan een allesoverheerschende behoefte worden, precies als het willen leven, ook al
heeft men in principe daarmede afgedaan - iets dat S c h o p e n h a u e r ook wel kent.
Maar neen, u moet me maar niet meer schrijven. Want ook liefde doet dwaas, als
ze meer wil dan ze kan. Wat wil zakken, moet men maar laten zakken. Ik ga nu maar
afzakken in de grauwe dalen der eeuwige verveling, terwijl gij met uw optimisme
blijft op de lichtende nijmeegsche hoogten. En vergeet daar maar, dat er een lastige
jongen was, die niet tevreden werd met het leven, dat het misschien in zijn goedigheid
nog zoo kwaad niet met hem heeft gemeend.
Uw Leo.
Dante heb ik toch maar aangeschaft, en ik ga hem lezen. Hij lijkt me wel vervelend
als het leven zelf; maar laat ik oppassen: u is natuurlijk een groot bewonderaar van
hem en ik verheug me al op uw betoog dat deze staatsman, theoloog en taalkundige
juist daarom de dichter was van zijn tijd, omdat hij er de staatsman, theoloog en
taalkundige van was.’ Nu eens knikkende en naar 't plafond ziende, als schoot hem een goed antwoord te
binnen, dan weer 't hoofd schuddend en angstig om zich ziende, als een uitweg
zoekend
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uit die beweringen waarvan hij soms niet wist of het ernst dan kortswijl was, had hij,
zich al opwindende, den brief herlezen, maar bij het postscriptum overviel hem
opnieuw de wanhoop. D a n t e ? Zijn vriend opende nu een dispuut over D a n t e ?
Maar hij wist immers niets van D a n t e af! De Republiek, het Keizerrijk, Griekenland
dat kende hij van de oudheid - dan Humanisme, Renaissance, Reformatie en wat
daarop volgde ook, maar de duistere Middeleeuwen! Neen, die domme
monnikkengeleerdheid, die ijzingwekkende monnikkenmoraal, nooit zou hij daaruit
kracht voor zijn geest putten! Hij wilde met zijn vriend disputeeren over H o m e r u s ,
H o r a t i u s , L u t h e r of R a c i n e - maar over D a n t e ? Dante die immers zelf
moest erkennen, dat V i r g i l i u s zijn gids was? Wat was dat toch tegenwoordig, dat
gedweep met die Middeleeuwen? Hoe vaak had hij zich geërgerd in de buitenlandsche
tijdschriften te moeten lezen van de trecento, de quattrocento op een verheerlijkenden
toon als sprak men van ‘de eeuw van P h i d i a s ’, of van ‘de reformatie’, of van ‘onze
gouden eeuw!’ En nu zou hij mee zich moeten gaan verdiepen in die zinnelooze,
matelooze Middeleeuwen, waarin het gezonde verstand bijna nooit aan het woord
was gekomen? O, nu zou zijn vriend hem kunnen verslaan met die domme
Middeleeuwsche wijsheid, en al zijn treffende opmerkingen en zedelijke wijsheid
zou, als versleten waar, door dat ééne woord ‘dantesque’ worden op zij geschoven?
Was 't niet om zich te ergeren en moest men deze dolle nieuwlichters, die nòch wisten
wat ze aannamen, nòch wat ze verwierpen, niet met hoonend stilzwijgen
beantwoorden? Gewis, hij althans zou aan de oude vaan... Maar hij kon den zoon
van L e o n a r d i n e toch niet loslaten! Sloot deze zich bij de nieuwe wijsheid aan,
moest hij dan ook niet, om bij hem te blijven...? Maar hij mocht het toch ook weer
niet: want kennismaken met een sterken geest beteekende voor hem: gaan bewonderen,
en deze nieuwe wijsheid gaan bewonderen, was dat niet een verloochening van zijn
geheele leven, van de traditie van zijn geslacht? O, o wat moest hij toch doen? Hier
was geen uitweg! Hier hielp geen goede wil!
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Moest hij nu ook gaan dolen in die middeleeuwsche duisternissen?... O, 't was reeds
of hij verdwaald was, en in een afgrond zou stikken... ‘Neen, nooit!’ riep hij nog
opstaande met bevende, zwaaiende handen... Toen werd 't hem wonder licht in zijn
hoofd, en 't manneke zakte naast zijn stoel op den grond.
B a r t a , de breede meid-huishoudster, zat, nog suf op den grond starend, te hijgen,
zoo schielijk had ze, na meneer gevonden en te bed gebracht te hebben, die stikke
Muchterstraat af en opgeloopen om dokter L a u r e n t z e van de Groote Straat te
gaan roepen, of daar ging de schel reeds over en was de dokter er al!
Ze trok hem bij de mouw in 't kleine zijkamertje, waar ze hem een stoel tegenover
't portret van v a n d e n U l f t e 's vader aanwees, zette zich bij de deur op een tipje
van de stoel en begon: ‘hör 's, ziek is ie nie', moar ze hebben 'm gejudast, en nou hêt
't menneke ze nie' alle vijf meer op 'n rijtje stoan - hè, ik mot er nog van hijge', zooas
ik die stikke Muchterstroat op geloopen bin, en wat bin-de gauw gekomme'’.
G e r r i t keek eens even die oude gedienstige aan, die in 't breede paerse jak, de
kalme oogen onder den enormen knipmuts, bijna het kamertje vulde, en daar even
onverzettelijk zat als ze reeds altijd dit huisje onverstoorbaar geregeerd had, en vroeg,
opstaande om B a r t a 's welsprekendheid te ontsnappen: ‘is meneer boven?’
‘Joa, nou is ie bove', da's nog al glad. Hör nou!’ wees ze met zulk een autoritairen
knik hem weer op zijn stoel, dat hij alweer zat voor hij 't wist: ‘dan witte inins woar
't op steet. Dieje jong van Te n b è r r e g e , die hêt kaskenoade met 'm gezocht. Altied
as 'r zonnen brief met vrimde stempels van de post kwam, dan was 't kerreltje van
de kook. Ik zei nog: “mins met ginnen huusmusch hed-de nog nooit nie' kwessie
gehad, en nou zou-de nog op oewen ouwen dag kwessies zuuke'? Loat 'm
trètterhannesse, de snotjong!” Moar joawel, hij oan 't schrieven en ik noar de post,
allemoal veur diene' kwajong - 't was
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schande van 't geld, wa' ze kostte, maar hij van vören af oan, asof ie de wereld oan
mekoar most schrieven. Vanmiddag weer krek zoo. Ik roep 'm veur 't ete', moar hij
zeit niks; nou dat duut ie wel's meer. Moar toen ie me uut-en-ter noa met de zuute
appeltjes loat zitten, goa-j-ik kieke': en doar leit 't menneke kats tege' de grond. Ik
roap 'm op, en och - as ik nie wist, dat 't goeie menneke zoo dreug leeft as 'n
houtwurmke, dan ha'-'k gezeid dat ie dronken was, want - 't is zunde da'-'k 't zeg hij kon z'n stuur nie' houe', en proate': als Brugman zeggen ze wel 's; en dan schoajel'k
lache', dat 'n mins de griezelinge' d'r van over de' rug ginge'. En nou sloapt ie en nou
wou'k 's wete' of 'k nog wa' most doen tege' de' nacht’, eindigde ze, genadig voor
den dokter ruimte makende, die nu naar zijn patiënt kon gaan kijken.
G e r r i t glimlachte tegen dien onverzettelijken berg van bezorgdheid, en vroeg
zich hoofdschuddend af hoe de oude man dat klaar speelde: niet tegen de twintig
geboden Barta's te zondigen. Hij liep het stille huisje door, naar boven, en vond v a n
d e n U l f t e op zijn slaapkamer te bed. Het was een donker kamertje met één raam,
en veel kleeden en gordijnen. In een klein vierkant mahoniehouten ledikant lag 't
manneke achter dikke groen-saaien gordijnen. Met het groote hoofd in de groote
slaapmuts, en vooral daar de groote neus en kin die van een reus schenen, tegen de
maar even zichtbare schoudertjes en 't bijna niet te vinden lichaampje als van een
kind, zag hij er nog komischer uit dan gewoonlijk.
G e r r i t keek lang naar 't manneke dat rustig sliep, dat maar moest blijven uitslapen
van zijn emoties, en zei zacht: ‘ja, 'n belachelijk kereltje, en tegelijk een held,’ en
ging weer terug.
‘Neen’, zei hij tot B a r t a , die op de gang om de hoek van het kamertje hem stond
op te wachten: ‘maar niets doen. Meneer slaapt, en slapen is eten en drinken en
gezondheid tegelijk.’
‘'k Doch het wel, dokter! Kleine kiender en ouwe minsen duun alleen gin kwaad
as ze sloapen. Ik zal dan moar zegge': tot merrege?’
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‘Jawel B a r t a , tot morgen.’
‘Nou ik zeg dan: goddank da-ge d'r bint’, zei ze, hem den volgenden dag de deur
openende, vóór G e r r i t had kunnen schellen, daar ze hem reeds een uur in 't
zijkamertje had zitten opwachten. ‘D'r is nou gin huus meer met 'm te houwe',’ ging
ze voort hem in 't kamertje trekkende, zonder hem of zichzelf tijd te gunnen te gaan
zitten. ‘Hij hêt gesloape' as 'n kiend en is wakker geworden as 'n schallebieter. Joa,
ik wit wel wa 'k zeg - as 'n schallebieter. Ik breng 'm een beschuutje met 'n köpke
thee en in ploats van dankje zeit ie me: “B a r t a , ik ben niet ziek, ik wil niet op mijn
slaapkamer bediend worden. Neem die thee mee naar beneden en breng me de post
boven.” En da' kwam er uut asof de keizer van China aan 't commendeeren was. Nou
- van die thee ha'k niks wille' zegge'; moar van die post - d'r was weer zonnen vrimden
bij - en 'k zei inins: “as gij dan nie' wiezer bint, dan zal ik 't zien: ik hoal dien brief
van dien koalen proatjesmoaker niet!” Toe' ha-j-'m motte' zien: as 'n burgemeester
ien z'n bed, en met 'n stem as de domenie ien de kèrrek: “onmiddellijk B a r t a , als
ge langer in dit huis wilt blijven!” Nou ik dacht: 'ne halve gek....’
‘Ho, ho, B a r t a !’
‘Neej, as ie ze alle vijf op een rijtje had gehad, had ie zoo nie' durve' proate' tege'
mien - nou, m'r goed: ik nim de thee mee en hoal 'm den brief - en nou is 't krek as
'k 't gezeid heb: nou zien ze d'r weer bij 'm van deur; 't is niks as hèrdop proate' tegen
z'n eigen, en niks as gekkeproat; joa as dat zoo deurgeet dan brengen we 'm nog noar
't Pikkegeske; dan zulle' we 's zien, wie hier 't langste ien huus blieft.’
‘We zullen eens gaan zien B a r t a ,’ en meteen ging G e r r i t de trap op.
Reeds op de gang hoorde hij werkelijk den ouden man praten en binnenkomende
meende hij een oogenblik dat B a r t a gelijk had. Rechtop in zijn bed, de slaapmuts,
waarlangs de enorme oortoppen nog recht naar boven schoven,
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geheel scheef op 't hoofd, een brief in de hand, zat v a n d e n U l f t e te oreeren,
met zijn wijde oogen starende in verre, nooit geziene landen, en met een hollen klank
in zijn te harde stem: ‘.... Gewis, de onwetendheid is de moeder der dwaling. Maar
gij zult 't mij, jonge vriend, niet euvel duiden, dat ik uwen D a n t e niet kende. Gewis,
laat hij u leiden. Waarom niet? Mag er in 't rijk des geestes niet diezelfde rijke
verscheidenheid zijn als in het rijk der natuur? Is de krekel meer of minder dan
B a r t a ... haha, gewis, ik vergis mij.... ik wilde zeggen: zou D a n t e niet met
B a r t a .... of neen.... deze brief is toch van....’
‘Goeden morgen, meneer v a n d e n U l f t e .’
Een schok ging er door den oude, en G e r r i t , zijn warme hand vattende en hem
vast in de groote, gejaagd rondzoekende oogen ziende, zeide: ‘alles goed en wel,
maar u moet u niet zoo druk maken.’
Verwezen keek v a n d e n U l f t e hem even aan, maar hem toen herkennende,
liet hij zich slap in de kussens vallen en zei: ‘gewis, mijn vriend, ik ben wat moede,
maar het zal wel overgaan.... want het is nu.... maar neen.... zie....’ en met
zenuwachtige handen begon hij over het dek te tasten, en wilde zich oprichten.
‘Neen’, zei G e r r i t hem weer in de kussens drukkend ‘u niet zoo moe maken.
Dien brief? Ah, hier heb ik hem; ik zal hem wel lezen, als u maar stil bent.’
Een mat lachje kwam er over 't gezicht van den oude, toen hij zag, dat G e r r i t
met den brief naar 't raam ging.
G e r r i t herkende dadelijk L e o 's hand, maar 't stempel op de italiaansche
postzegels niet kunnende ontcijferen, begon hij dadelijk te lezen:
‘O mijn waarde vriend en weldoener, gij kent natuurlijk dat blank en gouden boekske
van D a n t e : Vita Nuova. Maar nooit hebt gij, en nooit meer zal iemand zoo letterlijk
als ik, het D a n t e kunnen nazeggen, of laat mij zeggen, nazingen: In quella parte
del libro della mia memoria, dinanzi alla quale poco si potrebbe leggere, si trova una
rubrica la quale dice: “incipit Vita
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Nova1).” Nieuw Leven, en Goddank! nu mogen wij vergeten, dat oude, doodsche. O,
hoe blij zult gij zijn, dat gij dat nare, waarmede ik u griefde, vergeten moogt. Zie, ik
beef nu van blijdschap, en ik laat mijn hospita maar praten, die italiaansch-bang is
voor malaria en altijd maar leutert over “aria cattiva”. Misschien heeft ze gelijk en
heb ik wat koorts, maar dan is het niet van de aria cattiva, maar van het begraven
van dat oude, doode leven’ G e r r i t zag dat het handschrift grooter, scheever, koortsachtiger werd ‘Daarom ga ik dwalen door die onvergelijkelijke ruïnen der Campagna en daar
zing ik met D a n t e van dien verrukkelijken tijd: quando alli miei occhi apparve
prima la gloriosa donna della mia mente, la quale fu chiamata da molti I d y l l a , i
quali non sapeano che si chiamare2). Dit laatste noemen de verklaarders een corrupte
plaats, die wijsneuzen. Alsof niet slechts wie la gloriosa donna kent, haar kan noemen;
gij mijn vriend, misschien nog een enkele, hoewel niemand ze kent als ik - wij alléén
weten haar naam. Ja, omdat ik ze alléén ken, zeg ik ook met D a n t e : e tremando
disse queste parole: “Ecce Deus fortior me, qui veniens dominabitur mihi” - en ook:
“Apparuit jam beatitudo” - en ook “Heu miser!”3) Want hoe vreemd en hoe natuurlijk
vloeit dit ineen: zaligheid en weenen, liefde die ten hemel stijgt en liefde die op aarde
schreit! Kan een atheïst wel liefhebben en een liefhebbende wel atheïst zijn? Maar
wee mij ellendige - die zwarte diepten - en verstijvende angsten - en te laat - o mijn
God, en o mijn lieveling -

1) In dat gedeelte van 't boek mijner herinnering, waarin zich slechts schemerachtig laat lezen,
is er een hoofdstuk dat aanvangt: hier begint het Nieuwe Leven.
2) toen voor mijn oogen voor 't eerst verscheen de glorierijkè vrouwe mijns harten die door
velen B e a t r i c e (staat bij D a n t e ) werd genoemd, die zij niet konden noemen(?)
3) en bevende sprak ik deze woorden: Zie, God is verschenen, die sterker is dan ik, en die mij
zal komen overheerschen - Nu is de zaligheid verschenen - Wee mij ellendige!

Onze Eeuw. Jaargang 3

852
alléén door die kokende zeëen - o, en daar is niemand, niemand.’
De laatste woorden waren hanepoterig op 't papier geteekend, en daaronder met
een boerenhand, in vierkante dikke, door elkaar dansende letters:
‘questo signore olandese e molto ammalato. Vuole cercarlo e trasportarlo pell'
Olanda!
Costantino Luinardo
Albergo Aï Tre Falconi Campagna di Roma.
Hm, zei G e r r i t zacht tegen zichzelf: dat ziet er gek uit; nu hij er eindelijk bovenop
begint te krabbelen, laat zijn corpus hem in de steek. Eindelijk de reactie! Als 't maar
niet te laat is. Daar ligt hij nu met malaria in een italiaansch kroegje met een geheel
ontwricht zenuwstelsel. Het is heel mooi dat hij zijn trots eindelijk heeft gebroken
en voor God en de liefde wil bukken - maar ik vrees: te laat. Misschien is alles al
voorbij.
‘Zou ik morgen kunnen gaan?’ klonk het achter hem.
Va n d e n U l f t e zat weer rechtop en bevestigde met een knik zijn vraag.
‘U? Gaan?’
‘Gewis, mijn jonge vriend is wonderbaar gered - nu moet hij hier herstellen.’
‘Ja, u moet hier herstellen. L e o zal ik wel halen’; zei G e r r i t , meer om den
opgewonden zieke te kalmeeren, dan wel in ernst.
‘Gewis, gij zult hem halen - dat is ook beter dan ik oude, zwakke man,’ en hij liet
zich moede in de kussens vallen, en sloot de oogen.
G e r r i t kwam naderbij en wilde zijn woorden gaan terugnemen: ‘tenminste, als...’
‘Gewis, 't is niemand beter toevertrouwd dan u.. ik ben te moede,’ fluisterde de
oude de laatste woorden bijna onhoorbaar.
G e r r i t bleef angstig luisteren, of de oude man niet zou zeggen, dat hij wel begreep
dat dit toch maar zoo niet ging. Maar neen, de oude viel in slaap, nu volkomen gerust-
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gesteld, en geheel op door zijn te ingespannen arbeid van weken. G e r r i t zag dadelijk
dat hij nog een langen tijd zou noodig hebben, om weer de oude zijn. En daar stond
hij; hier was hij niet noodig, hier was B a r t a voldoende, maar daar ginds - daar zag
hij L e o met koortsen te bed, daar was hij noodig, ongetwijfeld hoog noodig. Te laat
was 't nog niet; anders zou die herbergier 't wel geschreven hebben. Maar dan ook
dadelijk! Kon hij echter? Zijn eigen prachtige praktijk dan?
In gedachten liep hij de slaapkamer af naar de werkkamer van v a n d e n U l f t e ,
vond daar L e o 's laatsten brief uit Ravenna, en ging, na een enkel woord tot B a r t a ,
daarmede onmiddellijk naar huis.
Onderweg werd 't hem al duidelijker dat hij moest gaan. L e o had, sinds I d y l l a
weg was, niemand dan v a n d e n U l f t e en hem. Een oogenblik dacht hij nog aan
luitenant B o u d y , dien hij wel eens bij Leo had ontmoet - maar die was immers
naar Zutphen gegaan en de verloofde geworden van I d y l l a ? Zou hij dus werkelijk
moeten gaan?
Zuchtend en strak kijkend kwam hij in zijn huiskamer, waar K e e t j e , met van
geluk stralende oogen, aan klein kindergoed zat te naaien.
Hij liet zich in een leunstoel vallen en zei:
‘Kleintje, je moet eens goed luisteren; ik zal een paar dagen op reis moeten,’ en
hij vertelde haar de geheele geschiedenis, haar zooveel uit de brieven voorlezende,
dat zij het geval begreep.
‘De arme jongen,’ fluisterde ze met tranen in de oogen: ‘onder vreemden, alleen,
en dan doodziek.’
Na een tijd nadenken vroeg hij met gefronste wenkbrauwen: ‘weet jij niemand die
hem hierheen kan halen?’
Zwijgend schudde zij het hoofd, aldoor met een speld in 't tafelkleed prikkend.
‘Zou ik dan moeten gaan?’
Ze stond op, sloeg de armen om zijn hals en zei met tranen in de oogen: ‘mijn
dappere G e r r i t !’
‘En dan de patiënten?’
‘O, S u t e r s en v a n Z w i e l nemen de praktijk wel een
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paar dagen voor je waar; jij hebt hen ook van den zomer geholpen.’
‘En dan dit patiëntje?’ vroeg hij, haar zacht tegen zich aandrukkend.
‘Ik voel me juist deze dagen zoo goed en weet zeker, dat er in den eersten tijd n u
niets zal gebeuren.’
Een oogenblik later zochten ze samen, met welken avondtrein hij nog den nachttrein
op Bazel en Italië zou kunnen halen.

IX.
Gerrit had vroolijk den Italiaan tegenover hem zitten nadoen en kleine, harde broodjes
in zijn ‘caffé latte’ gesopt, stak nu zijn lorgnet op, en liet, zich door de losse, lichte
haren woelend, zijn groote blauwe oogen moedig den komenden dag inkijken. Ja,
het zou wel gaan! Gisteravond, met den avondsneltrein aangekomen, had een vetturino
hem dadelijk het door L e o in zijn brief genoemde hotel gevonden, en onmiddellijk
had de kellner hem volkomen gerust gesteld: hier was een ‘Inghlese’ geweest genaamd
Te n b e r g e en zijn koffers waren er nog. En van ochtend had diezelfde kellner hem
heel zorgzaam ingelicht: in de Campagna kon meneer komen door de Porta San
Lorenzo en door de Porta San Paolo en door de Porta Appia, en hij had al voor een
goeden vetturino gezorgd, die er meneer zoo zou brengen. Aï Tre Falconi? Neen,
die osteria kende hij niet, maar dat zou die vetturino wel weten, want die wist alles
van de Campagna. Voor het raam op zijn rijtuig staande te wachten, kostte het hem
moeite zich te realiseeren dat hij werkelijk te Rome was. Hij trachtte wat te zien naar
de menschen - vuile Italianen, duitsche paartjes op huwelijksreis, en enkele mooie
jonge vrouwen, in hun kleurig rood, groen en wit kostuum, meer op modellen van
schilders, of figuranten uit een opera dan op gewone typen uit 't volk gelijkend - die
onder de heldere, milde winterzon vroolijk de majestueuze, marmeren trappen van
de Scala di Spagna opstegen, maar was toch eerst
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rustig en tevreden, toen hij in een victoria zat, en de vetturino zijn geel gezicht, met
zwarten snor en gauwdievige glimoogjes, naar hem toekeerde en vroeg: ‘alla
Campagna, signore?’
‘Si, si. Aï Tre Falconi, Campagna di Roma’, zei Gerrit heel zeker het ontelbare
malen overgelezen adres op.
‘Aï Tre Falconi? E la giu, alla Fontana di Trevi,’ en met zweep en leidsels in de
handen, en toch druk gesticuleerend, wierp 't zwarte ventje een vloed woorden over
hem heen, waaruit Gerrit met moeite dit opvischte: er was wel een Campagna, ook
wel een Falcone, maar die trattoria was hier in de stad bij de Fontana di Trevi en
geen kwestie van een Tre Falconi in de Campagna! De kellner werd er bij gehaald,
en Gerrit liet dezen het adres uit den brief lezen. Daarop een onverstaanbaar geratel
en gekwetter, waarbij kellner en vetturino soms met hard gesis tegen elkaar opstoven,
al gesticuleerend, ook met dingen waarmee een ander mensch niet gesticuleert - en
opeens midden in het dispuut daar kreeg het paard een klap met de zweep, terwijl
de vetturino staande, met de schouders in de hoogte, blinkende tanden, grijnsoogen
en zwaaiende zweep, den kellner een afscheidsargument toeriep, waar deze blijkbaar
niet tegen op kon, want zonder een buiging voor de victoria vloog hij het hotel binnen.
Gerrit was daardoor te ongerust geworden om te genieten van zijn ridje door Roma.
Zwijgend knikte hij tegen grijze kerken en grauwe ruïnes als de zweep naar binnen
kwam en 't vetturino-gezicht hem toeriep: ‘Jesù! teatro Marcello! Campidoglio!’
Zelfs toen hij 't gouden kruis op den geweldigen koepel van S. Pietro zag fonkelen
tegen den blauwen hemel, kon hij er maar ternauwernood naar zien, want hij moest
naar de Campagna. Eindelijk ging het door stille wijken: vierkant-platte nieuwe
huizen, waarvan sommige al weer verlaten schenen voor ze afgebouwd waren, en
die daarom, trots een afstand van eeuwen, zoo op hun plaats waren naast die hen
omringende ruïnes, en dan daarnaast een half-gemoedelijke, half verwaarloosde
vigne van een osteria, waarvoor de oste stond
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te luieren in de zon, en dan weer grijze tuinmuren, waarop groote aloé's om een hof
waarin cypressen en palmen, en ten slotte een eenzame, grijze landweg. Een vergeten
kerkje, een akkertje tusschen wildernis van steengruis, cactus en aloë, en dan weer
een eenzame weg.
‘La Campagna,’ wees de vetturino met de zweep om zich heen in de rondte, zijn
paard wat latende stappen.
G e r r i t overzag de groen en grijze vlakte, die na uren golvens onder den blauwen
hemelkoepel, ginds zacht aanvloeide tegen de purpren en violette bergen aan den
horizon. En overal ruïnes: grijze klompen met verweerde hoeken, stukken muur met
een vensterloos raampje, reusachtige graftomben, soms zelfs als een middeleeuwsch
fort met rondom gekanteelde muren - ‘Cecilia Metella!’ had 't van den bok geklonken,
toen de zweep die half in puin liggende romp aanwees - maar G e r r i t gaf niet om
de namen, één verbazing dat deze geheele vlakte van mortel en steengruis nu groen
was overtrokken met geurig gras en madelieven - en dat midden in Januari! Maar
eenzaam! Eerst een mooie eenzaamheid, pas recht gevoeld als een geitenherder met
zijn aristocratisch geelbleek gelaat en zijn schilderachtige lompenkleeding naast zijn
kudde den weg overstak met een stillen groet; maar eindelijk een angstwekkende
eenzaamheid, een eenzaamheid als van een op den Stillen Oceaan in de streken der
windstilte verdwaald zeilschip. Was L e o hier gaan dolen, dan was 't even onmogelijk
hem terug te vinden als een kind verdwaald in de wereld, of een ster verdwaald in 't
heelal. Ai, wat was eenzaamheid benauwend als je niet vondt, wat je er zocht! En
plotseling riep hij den opschrikkenden vetturino toe: ‘Per bacco, non siamo ancora
all' Albergo Aï Tre Falconi, Campagna di Roma?’
‘Si, si Campagna di Roma,’ wees de zweep in 't rond, ‘e la trattoria la giu!’
En weer ging het vooruit, al maar verder in de suizende stilte op den grijzen
puinweg door de eenzame vlakte. Dáár die reusachtige aquaducten, onafzienbare,
op getoogde pijlers rustende bruggen - in hun vervallenheid toch nog een trotschen
zang zingend op der caesaren macht -, hier
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een droge put van een verlaten, misschien wel uitgestorven tenute, want ze ligt aan
een moeras - en altijd die helderlachende hemel en vroolijke bergen om die eenzame
vlakte van graven - neen, 't was om te rillen, om te gevoelen dat de zoo kortlevende
menschen, ook hun langer levend werk, zelfs de eeuwen, waarbij ze tellen zonder er
één te kunnen omvatten, dat dat alles niets was voor den Eeuwige die daar stond
boven de tijden! En in zijn victoria gedoken begon G e r r i t er aan te wanhopen L e o
terug te vinden, en te overwegen of het niet een dwaze sentimentaliteit van hem was
geweest...
Met een ruk hield de victoria stil zoodat hij er bijna uitvloog. Ze stonden voor een
goor vierkant huisje, met een mislukking van een vigne er voor, terwijl van den bok
volkomen overbodig maar ook volkomen vergenoegd werd verklaard: ‘l'osteria,
signore.’
G e r r i t steeg uit en begon er eenige van zijn spaarzame italiaansche woorden
aan te wagen om den onfrisch er uitzienden oste te ondervragen of dit de Tre Falconi
was.
‘No, no signore, alla Via Appia’, verzekerde deze, hem daarop de keus tusschen
bianco of nero latende.
En voor hij het wist, zat G e r r i t achter een karafje witten wijn, met een bierglaasje
van onbehoorlijke dikte en moest hij gelooven aan een mezzo litro bianco del paese.
Hij proefde wat van den lichten landwijn, maar de eenzaamheid - oste en vetturino
waren in den stal bij het paard gegaan - kwam weer benauwend op hem vallen. Nog
erger werd dit toen hem een duitsch archeoloog voorbijreed, die bij de eenige meters
verder uitgegraven Via Appia zijn onderzoekingen van gisteren zeker voortzette:
stil, zich bukkend over de steenen en dan schrijvend, als moest hij de graven
nummeren van al die geslachten, die hier langs waren getrokken naar Roma aeterna.
Dood, dood - alles dood! L e o zou ook al wel dood zijn - en hij moest maar teruggaan.
Moedeloos stond hij op, om eens naar zijn vetturino uit te zien. Hè, daar was een
soort bloementuintje, of was dat ook al kerkhof, want daar stond zoo iets van een
grafschrift op die plank, en er heengaande, las hij: Qui
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giace la povera Micia, qui per quindeci anni tenne cara compagnia alla sua padrona.
Mori il 14 Marzo 1886’.1) En opeens begint hij te schateren van het lachen, zoodat
zijn lorgnet op den grond valt en hij het uitroept: ‘die is leuk! Sempre allegro, zelfs
in de Campagna, zelfs op de Via Appia, sempre allegro!’
Die lach had hem verlost van die doodsche eenzaamheid, die hem als een obsessie
benauwde, en hij begon 't er weer voor te houden dat L e o toch op de een of andere
manier moest te vinden zijn. Daarom ging hij vast den vetturino eens opzoeken. Maar
bij den stal op den oste stootende, vroeg hij, hem onverschrokken met zijn blauwe
oogen door 't lorgnet aankijkend, al was het in 't erbarmelijkste italiaansch, waar dan
toch de Tre Falconi in de Campagna uithing.
En daar kwam een onverstaanbaar relaas waaruit hij dit meende te begrijpen, dat
de Tre Falconi misschien wel lag aan of bij de Ponte Galera.
Maar of dat dan ook Campagna was?
‘Si, si, la giu, sulla ferrovia’, verzekerde de oste.
Nu wist hij alles, en nu wist hij juist niets, want wat was nu in 's hemelsnaam:
ferrovia!
Hij kijkt den oste angstig aan en roept: ‘no so la ferrovia!’
Deze begint daarop met de hand te draaien en te blazen, tot opeens - daar pakt hij
G e r r i t beet, trekt hem den weg op en wijst hem in de laagte een trein, wiens
rookpluimen juist door de bogen der keizer-aquaducten trekken: ‘eccola, eccola!’
‘La ferrovia?’ vraagt G e r r i t op den trein wijzend.
‘Si, si’ knikte de oste, en nu gaat er G e r r i t eindelijk een licht op: ferro via, ijzeren
weg - hoe dom dat hij daar nu vanzelf niet op gekomen is! En ah, lag de Ponte Galera
dus aan den trein, dan moest L e o wel te vinden zijn, dan moest de vetturino maar
vlug inspannen; en spoedig ging het weer in draf naar Rome terug.
De Ponte Galera was echter dien dag niet meer te bereiken,

1) Hier ligt de arme Mies, die gedurende vijftien jaren hare meesteres trouw gezelschap hield.
Zij stierf enz.

Onze Eeuw. Jaargang 3

859
en den volgenden dag ook nog niet zoo gemakkelijk. Tenminste L e o had in den
treno omnibus zich reeds afgevraagd, waarom hij er niet uitstapte en er naast ging
wandelen, zich ook niets verwonderend dat een medereiziger in wanhoop uitriep:
‘Santa Maria della ferrovia!’ - want als men heiligen noodig had, dan zeker hier wel
een treinheilige om niet te leeren vloeken. Maar eerst recht verbaasd had hij
opgekeken, toen een andere overvoldaan, dat men er nu, een uur na den aangegeven
tijd, reeds was, in triumf uitriep: ‘eccolo, eccolo, Ponte Galera!’ en was ten slotte
even kinderlijk-blijde als deze dat de trein, tegen alle verwachting in, werkelijk nog
aan de Ponte Galera gekomen was. Trouwens het was maar goed dat het hem als
zoodanig was aangewezen, want dit verlaten huis in deze eenzame vlakte zou hij
nooit voor een station gehouden hebben. Toen de treno omnibus rammelend verder
gekropen was, stond hij dan ook alleen tegenover een man, met ergens iets van een
uniform aan, wiens oogen zoo koortsachtig in 't geele gelaat stonden, dat G e r r i t
dit station ineens opnam onder die Campagna-stations, waarvan 's avonds het geheele
personeel met den laatsten trein de malariaatmosfeer ontvlucht, om met den eersten
trein den volgenden ochtend weer te keeren.
Of de dit Ponte Galera, en waar de Tre Falconi was?
Natuurlijk dit was de Ponte Galera, zie daar was de brug, en als hij nu die brug
over was, dan tegen dien heuvel op, daar zou hij het wel vinden.
Blijde er nu eindelijk te zijn, liep G e r r i t met kloppend hart snel de brug over en
dan langzamer den heuvel op. Hijgend bleef hij half weg staan, en keek eens om.
Een heel andere Campagna dan die om Rome, niet zoo romantisch mooi met die
ruïnes, maar nog eenzamer, doodscher. Aan gene zijde van 't station welige
grasvlakten; om te zien: prachtige hollandsche weiden, maar geen boom, geen huis,
geen mensch er te bespeuren, inderdaad: een groene Doode Zee, een welige, giftige
woestijn - de moederaarde der malaria. Naar boven klauterend verdiepte hij zich in
de vraag hoe die eens zoo vruchtbare vlakte om Rome, waarin
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tal van steden lagen, zulk een woestijn kon worden, óf dit te wijten was aan de
roomsche priesterheerschappij en die der famiglie papali, òf reeds aan de
landbouwvernietigende latifundia uit den keizerstijd, òf misschien eenvoudig aan de
malariamug die de bevolking langzaam maar zeker had teruggedrongen, toen hij
opeens van een eigenaardig geroffel opschrok. Hij was nu bovenop den heuvel
gekomen, en had hij niet nog boven de laatste heuvelen het gouden kruis zien fonkelen
van den koepel van St. Pietro, hij zou gezworen hebben in de prairieën van de Far
West uit zijn jongensboeken te zijn. Want daar kwam op hem aanhollen, aanrennen,
aandreunen, - daveren en - donderen een kudde van honderd paarden, halfwilde
steppenpaarden. Het was een prachtig gezicht ze daar zoo vrij te zien komen aandraven
uit een ravijn den heuvel op, de koppen omhoog, de lange manen en slepende staarten
in den wind, en dan langzamer den heuvelweg af, dien hij juist was opgeklommen,
de voorpooten diep-gravend in 't zand, den kop naar beneden, en het achterlijf luchtig
balanceerend. Nog stond hij ingespannen te kijken, toen hij, hoorende roepen en
onwillekeurig omkijkende, in eens voor een jongen ruiter stond, die met een langen
stok of een soort lans dwars over den nek van zijn paard, achter de kudde, als herder,
kwam aangereden. Deze had een verschoten puntflambard op zijn lange zwarte haren,
een malagiet-groen gevoerde mantel losjes over de schouders en het tegen zijn bruine
tint glinsterend witte hemd, terwijl de met lompige slobkousen omwonden voeten
in houten stijgbeugels staken - maar vóór nog G e r r i t goed voor hem had kunnen
schrikken, had hij gracieus zijn flambard afgenomen en was, al gesticuleerend en
lachend een rede begonnen, waaruit G e r r i t met groote verrassing deze woorden
opdook: ‘Signore ammalato,... Signore olandese... Tre Falconi....’ Scherp luisterde
hij toe, en zoodra hij ze nog eens gehoord had, sprong hij op hem toe en roepende:
‘C o s t a n t i n o L u i n a r d o ’ reikte hij hem de hand en vroeg: ‘come sta il signore
olandese?’
Al neigende boog C o s t a n t i n o even over zijn hand, de beweging makende van
ze te kussen, en begon daarop
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weer een rede waarvan G e r r i t nu nog minder begreep. De een was nog gelukkiger
dan de ander, maar 't werd al moeilijker iets van elkaar te verstaan, en daarom maakte
G e r r i t een einde aan de comedie, door midden in C o s t a n t i n o 's rede ergens
heen te wijzen en te vragen: ‘Aï Tre Falcone?’
‘No, no!’ riep C o s t a n t i n o verschrikt en wees precies den anderen kant uit.
Werkelijk zag G e r r i t nu in de verte een groot vierkant huis met bijgebouwen.
C o s t a n t i n o goedendag wuivend, liep hij daar fluks heen, terwijl hij nog even
omkijkend, precies C o s t a n t i n o , die zijn kudde gevolgd was, nog zag wegzakken
onder den heuvelkling. Deze keek juist om; de lange stok werd nog even ten groet
in de hoogte gestoken, en weg was de deftige, bedelaarsachtige aristocraat
Costantino.
‘Sempre allegro!’ lachte Gerrit, ‘'t is toch aardig volkje. Wij zouden ons
doodkniezen of hardernstig worden in deze eenzaamheid met de malaria als
dagelijkschen gast - zij nemen 't luchtiger met hun sempre allegro! En met dat al
hebben ze toch iets nobels, iets nog van de grandezza van den Romein, die de geheele
wereld beheerschte’.
De wandeling viel hem niet mee; bij die heldere sfeer was de afstand veel verder
dan hij berekend had. Toen hij het groote huis naderde, bemerkte hij dat het een
leegstaande groote tenute, fabriek, schuur, of zoo iets was, en dat 't huisje er naast
de albergo moest zijn.
C o s t a n t i n o 's vrouw, even jong, maar met haar tanig gelaat en smachtende
oogen er ouder uitziende en gelukkig wat minder rederijk dan hij, begreep spoedig
dat de eene Olandese den andere kwam halen, en niets willende weten van eerst
waarschuwen of aankondigen, ging ze G e r r i t voor naar de ziekekamer, zoodat
deze L e o niet anders op zijn komst kon voorbereiden dan door luid te praten.
Het was een lang oogenblik voor de twee vrienden, het oogenblikje van verlegen
elkaar opnemen vóór ze begonnen te spreken.
G e r r i t schrok er van, zooals de malaria reeds in L e o had huisgehouden; zoo
mager en geel als hij er toch uitzag!
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En dat, niettegenstaande hij zijn baard had laten groeien.
L e o wilde spreken, maar begon te schreien, en liet zich in de kussens terugvallen.
G e r r i t lachte: ‘ja, je begrijpt, onze wederzijdsche vriend v a n d e n U l f t e
wou je met alle geweld gaan halen. Gewis, gewis - maar bij Barta kwam daar niets
van in, dat snap-je? en toen heeft K e e t j e mij permissie gegeven. Het was een
buitenkansje voor mij; ik had Rome nog nooit gezien, en dan in den winter eens wat
blauwe lucht boven je ziel te voelen moet je ook niet weggooien. Maar dat italiaansch,
dat is 'n jodentoer; met je latijn en fransch kun je het zoo makkelijk lezen, dat je
denkt dat het spreken wel zal gaan; maar ho maar! Tenminste ik zal blij zijn, als ik
je in Nijmegen heb, want aan de hygiëne doen ze hier niet veel, geloof ik,’ zei hij,
de kale muren van het gore vertrek en het armelijke ledikant, waarboven crucifix en
wijwaterbakje hing, scherp door zijn lorgnet inspecteerend, maar toch weer gerust
gesteld door de helderheid van het beddegoed.
L e o had zich intusschen opgericht en zijn magere bevende hand uitgestoken,
maar vóór hij een woord kon uitbrengen, begonnen zijn lippen te beven en drupten
de tranen over zijn snor en baard.
‘Kom kerel,’ zei G e r r i t hem zacht neerdrukkend: ‘hou'-je nou kalm, anders
kunnen we morgen niet naar Nijmegen. Ja, schrei maar eens uit; we zijn jongetjes
onder elkaar, en 't is geen wonder dat je wat slapjes bent; ik had 't niet half zoolang
als jij uitgehouden: elken dag maccaroni met malaria; maccaroni al burro, maccaroni
al sugo, maccaroni alla Milanese en dan altijd malaria toe, malaria alla Veronese,
malaria alla Ponte Galera - dank je, daar kan zelfs geen nijmeegsche maag tegen.
Kerel, je hebt je kranig gehouden, en als je nou 's flink slaapt, dan knijpen we d'r
morgen tusschen uit,’ zei hij, met een knipoogje hem onderdekkend, terwijl L e o
even moest lachen om die laatste woorden, die bij hun jongensspelen G e r r i t 's
stereotiepe oplossing in kritieke gevallen waren geweest.
Deze ging daarop naar de padrona om met haar te beraadslagen over de terugreis,
met deze geheel onverwachte
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uitkomst dat ze hem een bord maccaroni voorzette, en toen hij weer begon: een mezzo
litro, en toen hij het nog eens waagde: wat heel sterke kaas, in een soort blaas verpakt
en gerookt, hem met een: ‘molto bene, molto bene!’ vriendelijk opgedrongen.
Gelaten at G e r r i t zich er door heen, en toen C o s t a n t i n o thuis kwam, gelukte
't hem dezen met veel gewijs en gebarentaal te beduiden dat hij morgen met L e o
wilde vertrekken.
‘Capito’ knikte C o s t a n t i n o , en ofschoon G e r r i t in twijfel bleef of er niet
weer iets geheel anders uit begrepen was, stond den volgenden ochtend werkelijk
een soort draagbaar voor de deur. Blijde hielp hij toen L e o zich wat aankleeden en
droeg hem daarop als een kind naar beneden. Twee jonge en twee oudere
Campagnards, geel, en geschoeid als C o s t a n t i n o , de jongeren echter met
verschoten cosmopolitische jasjes, en allen met de verfomfaaide puntflambard,
lichtten voorzichtig de baar op, G e r r i t schoof L e o 't kussen nog wat beter onder
het hoofd, de padrona wenschte nog eens: ‘buon viaggio, signore!’ en daar ging het
zwijgend de Campagna in.
Het was een milde morgen; hoog stond de blauwe hemel boven de even heuvelende
vlakte, waarachter aan den horizon het gouden kruis van S. Pietro opschitterde, en
nu en dan ruischte een zwerm vroolijke trekvogels over hen heen. C o s t a n t i n o
opende den stoet, L e o 's valies en bovenkleeding dragend, statig, rechtop, in zijn
waardigheid van Romein, die den vreemdeling goed verzorgde, tegelijk de tevreden
oste, die goede zaken maakte met zijn gastvrijheid; dan de dragers, een weinig schuw,
maar zeer voorzichtig en elkaar telkens afwisselende; eindelijk G e r r i t , in zijn grijze
pak, met zijn blauwe oogen en lorgnet in 't gezicht vol zomersproeten, zoo echt de
vreemdeling, de man van over de Alpen, de Germaan in de wijde Campagna di Roma.
L e o lag met een lachje te genieten. Al was hij te zwak om zijn oogen in den blauwen
hemel geopend te houden, het was reeds heerlijk er door zijn wimpers iets van te
zien, en als hij zijn oogen sloot zag hij het toch,
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en voelde dat de milde zon hem kuste en ook in hem de Vita Nuova wilde aansterken.
Hij werd innig dankbaar dat hij nu nog niet in 't graf werd gedragen, maar een nieuw
mooi leven in, en op het zacht, cadanseerend gewieg der dragers viel hij in slaap....
Toen hij wakker werd, was het avond en lag hij in zijn eigen bed. Dit was 't oude
bureau van vader toch? Ja, want dáár hing het portret van moeder. Hoe kwam hij
hier - en waarom was hij zoo moede, zoo pijnlijk - moede? O ja, hij was op reis
geweest - o ja, G e r r i t was hem komen halen, of was het niet I d y l l a geweest, die
daar altijd in die verschrikkelijk kletterende treinen hem de hand had vastgehouden?
Wie ook weer, I d y l l a of G e r r i t ? Beiden waren even zeker bij hem geweest, en
even schimachtig. Wie van de twee zou nu bij hem zijn? Angstig zoekende met zijn
oogen sloeg hij bevend het gordijn open. O, 't was G e r r i t maar - 't was dus alleen
G e r r i t geweest - maar dan zou hij zich zeker ook aan hem hebben verraden.
‘G e r r i t ?’
‘Ja,’ zeide deze, van tafel en zijn boek opstaande, en 't gordijn openschuivende:
‘welkom te Nijmegen, kerel, en nu wat maccaroni zonder malaria; wat moet 't zijn
al burro o al sugo?’
Maar Leo lachte niet en tobde: ‘zeg, zeg op reis heb ik zeker... eh... gekke dingen
gezegd...?’
‘Gek? Man, je hebt gezwegen als een Engelschman en als je praatte dan was het
italiaansch; prachtig italiaansch moet het geweest zijn, want ik begreep er niets van.’
‘Maar heb ik dan niet gesproken van... och je begrijpt me wel... en ik dacht dat
ze...’
‘Dat weet ik zoo precies niet meer - wie houdt er notulen van wat een koortslijder
zegt? En nu ja, wat je bedoelt, dat komt natuurlijk terecht, als eerst je body weer in
orde is.’
‘Zou je denken!’ aarzelde L e o , terwijl hij weer aandrang kreeg tot schreien.
‘Och, natuurlijk - maar zeg me nu 's eerst: moe, zeker, erg moe?’
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L e o knikte, met groote oogen en bibberende lippen voor zich starend.
‘Mooi zoo, vent! Dan mot je 'm nog 's raken; zeven kwartier in een uur hoor; je
pols is al prachtig regelmatig, maar nog zwakjes; en dus je maar eens goed uitrekken
en dan: slaap ze met smaak.’
Maar H a n n e was den volgenden ochtend niet zoo tevreden. Gerrit was zoo
doodsbang dat zij door het ontijdig ophalen van oude dingen, den herstellende weer
zou doen instorten, dat hij haar absoluut den toegang tot de ziekekamer had verboden.
Zelfs als de pleegzuster haar vrij uurtje moest hebben, kwam hij liever zelf even
verplegen, dan H a n n e in de kamer toe te laten. Maar zij wist zich schadeloos te
stellen, door elk oogenblik in den tuin te wandelen en vandaar uit de ziekekamer op
te nemen. En nu zag ze op dit vroege morgenuur iets wat haar hevig onstelde. Ze
zag L e o , doodsbleek, met groote oogen, rechtop in bed tegen veel kussens zitten,
lezend in den bijbel. Ineens besloot ze daaruit dat hij zich op den dood voorbereidde,
want daar de Protestanten niet zooals zij het laatste oliesel hadden, en toch vroom
wilden sterven, lazen ze dan alleen of samen uit den bijbel. En nu las haar jongen
uit den bijbel - dus ging hij sterven! Je kon 't ook wel aan hem zien: nog door dat
baardje heen zag je hoe ingevallen zijn wangen waren, en die handen gebleekt om
van te schrikken. Trillend van den doorgestanen schrik en diepzuchtend ging ze
terug, en met het hoofd schuddend de lange gang doorschommelend, besloot ze: die
dokter mocht dan zeggen dat hij goed aanbeterde, och, dat zeiden die nog as 'n mensch
reeds op zijn rug lag - altijd beterende, jawel! Neen, dat had zij wel beter gezien. En
dan wilde ze hem tenminste voor 't laatst nog eens verkwikken: zij zou dadelijk,
zonder dat iemand er wat van wist, aan I d y l l a schrijven. Schrijven was wel nooit
haar werk geweest en dat trotsche nest had 't eigenlijk wel niet verdiend, maar haar
jongen had, als hij in de eerste nachten zulke rare praat uitsloeg, en zij op de mat
voor de deur stond te
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luisteren, het zóó al maar door over I d y l l a gehad - tusschen de gekste woorden in
had ze ‘Idylla’ gehoord - dat ze toch maar zou schrijven. Niet om haar, maar om
hem, om hem ja, of ze wist het zelf niet precies waarom, maar doen zou ze het.

X.
I d y l l a zat in elkaar geknakt, in haar vaders leunstoel naar 't houtvuur te staren dat
op de ijzeren plaat onder de schouw hoog opvlamde.
Hoewel het midden op den dag was, waren de gordijnen der bibliotheek geheel
neergelaten als was er een doode in huis - en al maanden waren de gordijnen neer,
en al maanden zat I d y l l a daar in elkaar geknakt. Van den dag af dat ze haar
engagement met B o u d y had verbroken, zat ze daar zoo. Ze wilde niemand zien en
door niemand, zelfs door haar neef niet, gezien worden, en eerst als de ingevallen
duisternis haar onzichtbaar maakte, ging ze geforceerd wandelen over de Greeve.
Zelfs fleurde ze dan wel eens op als 't stormde, en het doode hout om haar neerviel,
terwijl zij met moeite zich tegen den storm opwerkte. Maar daarna zat ze weer een
ganschen dag in den schemer, wezenloos, bewegingloos als een doode. Het leven
bestond voor haar niet meer, noch zij meer voor het leven - en zij had niets, niets
kunnen redden uit haar in puin gestort levenskasteel. Zij, die zich van te goeden huize
wist om lamme dingen te doen, zij had gecoquetteerd, zij had 't zoete van den lust
willen smaken en tegelijk als een volleerde farizeesche haar hooge beginselen niet
willen verzaken. O, wat had zij ellendig gedaan, toen zij gezien had dat zij B o u d y
niet liefhad, en zij zich toch door hem had laten kussen, ja dit soms heerlijk had
gevonden! Dat zij maar niet den moed had kunnen vinden weer zichzelf te zijn! O,
't waren maar een paar dagen geweest, dat zij met hem geëngageerd had geheeten,
een paar onnoozele dagen - maar nooit, neen nooit zou zij dien smaad, die schande
en ellende vergeten die zij daardoor had doorleefd! Zichzelf leeren verachten, zoo
diep dat ze haar leelijk ik in den grond had willen trappen, als een
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afzichtelijk dood ding, waar men niet over spreekt; dien goeden B o u d y belachelijk
gemaakt, hem in de spitsroeden gejaagd van het menschelijk medelijden; haar naam
en zijn naam te grabbel gegooid - en nu hoorde ze maar aldoor hoe ze werd bespot
op de societeiten, rechtvaardig gevonnisd door haar boeren, verguisd in de salons
van haar vriendinnen, en ze hoorde altijd haar geweten met nog tienmaal zwaarder
beschuldigingen en vonnissen op haar vallen - en dan kon ze in haars vaders stoel
liggen kermen en kreunen, zonder woorden, omdat de steeds pijnlijker verbrijzelingen
haars harten onzegbaar waren. En het kermen was maar iets luider dan elken morgen
geweest, toen zij zooeven 't grappig-coquet gevouwen briefje - dat nu nog op baar
schoot lag - van haar vriendin B e t s y l a M e r a i n e had gelezen:
‘Ma chère
Om je niet te laten schrikken kom ik je even melden dat de arme B o u d y in Atjeh
is gesneuveld. Het had je zeker te veel aangegrepen als je 't zoo uit de courant gelezen
had, want 't was toch zoo'n goede jongen; en je weet: ik heb altijd in jelui liefde
geloofd en geloof nog, dat alles goed zou zijn gegaan, als je je dat misverstand maar
niet zoo aangetrokken hadt.
Nu dag schat! Kom je hier niet eens schaatsenrijden? Met een kus
je B e t s y .’
Ai, nu dit er nog bij, dat zij B o u d y in den dood gejaagd had - en daardoor heen dat
om van te gillen kleinzielige van die jaloersche B e t s y , die had uitgestrooid dat 't
engagement daarom was afgebroken, omdat B o u d y haar eigenlijk reeds vóór
I d y l l a gevraagd had, en omdat I d y l l a daar achter was gekomen, wat dan
aanleiding had gegeven tot ‘het misverstand.’ Ach, en boven dit alles uit de kermende,
bijna walgende minachting voor zichzelf, voor die eens zoo dappere I d y l l a , die
leefde om anderen te helpen en te sturen, en die nu niets was dan een gezonken wrak
in 's levens stroom, alleen gevaarlijk voor de andere schepen.
Het stormde buiten; ze hoorde de hooge beuken kraken
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en sidderen onder de stormvlagen en door haar wimpers in 't houtvuur starend, zag
ze hen de zwiepende, kale kruinen buigen voor de lage wolken, die de wind voor
zich uitjoeg. O, mocht ze maar mee! Zoo gedragen door den onweerstaanbaren wind,
en zoo hoog boven de armzaligheden daar beneden, en dan maar weg, altijd verder!
Maar hier zat ze, een ongelukswezen dat zich niet kon bewegen of ze richtte onheilen
aan, zij de armzaligste van allen - en in doffe, tranenlooze wanhoop zat ze neer,
moedeloos zich sleepend naar den komenden nacht, om dan tenminste wat te kunnen
gaan door de huilende en krakende bosschen, zonder door iemand gezien te worden,
zelfs niet door een van haar daglooners. En toch, ook deze schande zouden de
menschen hooren, zoo goed als haar eerste, en terecht! Want zij had een jong, schoon
leven den dood ingejaagd; en dit volkomen onnoodig en doelloos; want was zij maar
wakker gebleven, dan had zij 't elk oogenblik haars levens helder geweten, dat ze
B o u d y niet kon liefhebben zooals ze L e o had liefgehad! Maar ze was ingeslapen,
en slapende had ze den grootsten stap haars levens gedaan, een misstap, een misdaad.
En dat moest nu de laatste S t a e t s e n doen...
De storm wakkerde nog aan en de eerste middagschemer begon reeds in de gesloten
kamer neer te zijgen, toen haar een brief werd gebracht.
Uit Nijmegen? Van een bekende hand - was het misschien van H a n n e ? - ja van
H a n n e ! Kermend maakte ze hem open, kreunend of 't nu nog niet genoeg was, en
zich letterlijk moetende tegenhouden hem niet ongelezen op het vlammende houtvuur
te werpen, en begon eindelijk met bittere inspanning zacht-luid te lezen:
‘Hoogeagte Frulle
Asdat ik wel ben laat ik u weete maar de Jonge Heer niet. Die heef gereze en koorst
verkrege. De Dokter UEdele weetwel die Jonge van L a u w e r e n t s e zech dat Hij
betert maar ik heef wel beter gezien al moog ik niet op het beroo komme. De Jonge
Heer heef in de bijbel gelezen en zooveel weet ik wel van u
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geloof asdat wij dan Meneer Pastoor late komme. En al is u nou van hooger komaf
om de ouwe vrienschap mot u nou over al die Frullighedens heenstappen en voor
het te laat is de Jonge Heer komen vaarwel zeggen. Want ik heb gehoord dat Hij om
u riep als hij nachts zoo praatte in zijn eigen en ik heb men eigen gedachtens over
die koorst. En al hebbe ze mijn overal buiten gehouwe ik zeg asdat u nou moet kome
voor het telaat is. Want u was toch ook een kind aan huis bij de Kommedant zaliger
al ben u Frulle. En sito as u mijn nog wil geloove want al houwe ze der mijn buiten
ik zech asdat ik u sito hier verwach die zich noemt
U u hoogagtingde H a n n a v a n H e r v e l d .
Even staarde I d y l l a voor zich, maar toen sprong ze, met weer iets van haar oude
lenigheid, op en begon, heen en weer loopend, met groote smeekende oogen te bidden:
‘neen God, dit kan niet! En dit mag niet; en’ - als kostte 't haar moeite dit te zeggen
- ‘en dit zàl nu ook niet!’ Ontzet wachtte ze even of nu het huis niet boven haar zou
invallen. Maar neen, niets te hooren als 't aanbruisen van den stormwind, en dit al
sterker en geweldiger. Dat verkwikte en was haar een antwoord op haar gebed. Ha,
dit zòu dus niet. En ze begon weer als in vroeger dagen op zichzelf achterover te
leunen, toen ze voortging te bidden: ‘o Heere, het is heelemaal niet te gelooven dat
Gij naar mij luistert, want Gij weet wel wie ik ben; maar ik dank u dat Gij het toch
gedaan hebt, en dat L e o nu weer beter is geworden; en ik dank u vooral, dat ik nooit
geweten heb dat hij zoo ziek was, want dan Heere... maar nu is alles goed, en zal
alles goed gaan. Amen.’
Ferm stapte ze op het schellekoord in den hoek en weer voor 't eerst, sinds maanden,
klonk de zware bel in de hooge gangen van de Greeve, als een kerkklok op
Paaschmorgen.
H e n d r i k kwam, zonder kloppen, hijgend binnengevlogen, verschrikt zoekend
met zijn verslagen oogen - want tegenwoordig was hier met de juffer alles te
verwachten.
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‘Dadelijk inspannen H e n d r i k , we moeten vandaag nog naar Nijmegen.’
H e n d r i k salueerde met zijn te groote hand van het te kleine armpje en begon
zijn mond open te zetten.
‘Als je nu heel gauw voortmaakt, kunnen we nog voor den donker uit 't zand en
op den straatweg zijn.’
H e n d r i k had nu zijn mond even wijd open als zijn oogen.
‘Ja, en dan kon je voor ons ieder een plaid en een waterstoof laten klaarmaken,
want met den nacht kon 't wel eens koud worden.’
‘Maar de freule’ begon H e n d r i k , die tot zijn verbazing bemerkte, dat ze toch
niet krankzinnig was geworden, zooals hij eerst gedacht had.
‘Ja H e n d r i k , maar....’
‘De freule steekt me toch den gek an; in dit weer met duistere moane naar....’
‘Neen H e n d r i k ,’ lachte I d y l l a even, die wel in zijn ontzetting kon inkomen:
‘wees maar gerust, het is zoo dwaas niet als het lijkt; en zeg 't maar aan neef dat ik
ineens even naar Nijmegen moet. Is de rid je te kras - wat ik op jouw jaren best kan
begrijpen - waarschuw dan M a n n e s v a n 't S c h o o n v e l d e maar, dan stop ik
dien achterin en rijd zelf de bruintjes.’
‘Freule, dat spijt me nou, dat de freule da' gezeid hêt.’
‘Nou H e n d r i k , ik meende 't niet zoo kwaad; vergeet 't maar weer, hoor,’ en ze
reikte hem de hand.
Die even aanrakende zei hij: ‘dank u freule. Belieft de freule de vigelant?’
‘Maar H e n d r i k ! Nu begin jij! Neen 't tentwagentje, dat is immers 't lichtste’.
‘Bestig freule - over een kwartier zijn we voor.’ ‘Dèr nou’ zei H e n d r i k , nadat hij op de nijmeegsche Gierbrug zijn dampende
paarden goed ondergedekt had, opdat ze geen kôu zouden vatten op die tochtige
Waal, onderwijl, geheel uit 't veld geslagen, nu eens zijn pet in zijn hand bekijkende
en dan weer I d y l l a aanziende.
‘Maar H e n d r i k , wat heb je nu?’ lachte ze, hem
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vroolijk aankijkend. Want ze was in dezen afgeloopen nacht met hem vertrouwder
geworden dan in alle vorige jaren tezamen. Het was eigenlijk een dolle rid geworden.
't Was al stikdonker geweest toen ze den straatweg hadden gehaald. Maar de van den
storm schichtige paarden waren met 't wagentje voortgehold, als werden ze niet
gereden door den braven H e n d r i k , maar door den booze zelf. Soms was 't wagentje
over afgevallen takken gedanst, alsof alle veêren tegelijk moesten breken. Maar geen
oogenblik had H e n d r i k gewaagd van uitspannen, zelfs niet toen de paarden ineens
stil hadden gestaan voor een omgewaaiden boom, die dwars over den weg lag.
I d y l l a en hij waren zwijgend, als op commando, uitgestegen, hadden samen de
paarden aan de koppen om den boom heen, over een akker geleid, waren toen weer
zwijgend ingestegen en voortgerend in den zwarten nacht. Eerst in de Middachter
Allee had I d y l l a aan den matten draf der bruinen gemerkt, dat de beesten niet meer
konden, en zij had H e n d r i k toen gezegd dat ze in De Steeg wat wilde uitspannen.
Met moeite hadden ze een herbergier opgeklopt en, bij een petroleumlampje gezeten,
samen wat brood en koffie genomen, terwijl de paarden een paar uur uitrustten. Toen
was het weer in éénen doorgegaan. De storm was gaan liggen; het was begonnen te
vriezen en juist bij het opgaan van de zon waren ze de Gierbrug, die gelukkig aan
den Lentschen kant lag, opgereden. I d y l l a , de witte ijzel aan haar bonten muts,
zwarte kringen van 't nachtwaken onder de oogen, maar een frisschen blos op de
wangen en rechtop in haar bontmantel, lachte voort: ‘maar H e n d r i k , je zult koû
vatten, zet toch je pet op!’
Maar hij bleef haar verslagen aanzien: ‘wat motte ze nou hier wel van ons denken!
Daar heb ik in den hoast m'n huuspet opgehoue’, verlegen zijn oude zijden pet in de
hand draaiend.
‘Zet 'm gauw op, anders zien ze 't, H e n d r i k ,’ zei ze met een blik naar den
veerbaas die, nog in oliejas en zuidwester, over de beijzelde Gierbrug ijsbeerde en
H e n d r i k met spottende oogen opnam.
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‘Dan mot 't mar,’ zuchtte H e n d r i k , de pet opzettend: ‘en 't za' weer wat gêve' op
die steile straten, en dan nou nog glad van den iezel d'r bij.’
‘Zoo steil zijn ze niet; je gaat dadelijk rechts over de Lagemarkt en door de
Houtstraat de Molenstraat op, naar 't huis van meneer Te n b e r g e , je weet wel!’
‘Joa, da' zou 'k niet wete'! Ik heb er bij zien lêve' de kolonel al zoo dikwijls gebracht
en de freule oek - maar 'k rijd net zoo lief tegen de steilste beuken van de Greeve op,
als tegen die straten van bëiezelde bergkeien.’
I d y l l a liet hem maar - 't vreemd vindend, dat die vroolijke, dappere H e n d r i k
van vannacht, toen ze heel alleen door den storm vlogen, nu weer de oude mopperaar
werd; zeker omdat hij bang was voor de menschen en hun kritiek - en ging aan 't
ijzeren afsluithekken van de Gierbrug staan.
In 't Oosten, den kant van Beek uit, was de zon boven de kim geklommen. Het
was een bleeke, zwakke winterzon, maar ongemeen rein en teeder van kleur aan den
stillen hemel. Slechts in de verte dreven nog wat zwarte stormwolken, maar vast
deinzende, om niet weer te keeren. Over de beijzelde hellingen der Ubbergsche
heuvelen lag een zacht-lila waas, waaruit hier en daar een ijsprisma opflonkerde als
een sterke diamant. Ook over de nauwelijksontwaakte stad legde de rijzende zon
blijde, teere morgentinten. Slank hief zich de Belvedère, deftig de boomenronding
van 't Valkhof, en bedrijvig de rooddakige middenstad omhoog op hunne heuvelen
om den nieuwen dag te aanschouwen; en kalm en majestueus liep de machtige Waal,
zichzelf genoegzaam, haar breede en eeuwige heirbaan naar de wachtende zee.
‘Hoe mooi’, fluisterde I d y l l a bleek wordend, terwijl haar groote oogen smeekten
dat dit heerlijke gezicht altijd mocht duren.
Het was haar alsof zij stilstond, en de stad haar tegemoet kwam snellen, onder
aanvoering van den Sint-Steven met zijn zwaren romp en geestige spits. En ze
herinnerde zich duidelijk, hoe bang ze voor hem was geweest, toen ze, als klein
meisje door oom Te n b e r g e van de Greeve gehaald,
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hier in den donkeren avond op dat koude water voor hem had staan rillen. Die zware,
donkergalmende avondklok van den Sint-Steven was haar toen geen wellekom, maar
eene waarschuwing geweest, eene waarschuwing die verstaan nòch begrepen, haar
alleen bang had gemaakt en wanhopig over die donkere wereld die haar gemakkelijk
zou overmeesteren maar nooit voor zich kon winnen. Ook toen was 't haar geweest,
alsof zij op de Gierbrug stilstond en die groote, donkere stad dreigend op haar af
kwam, en ze had wel willen terugvluchten naar de Greeve om desnoods bij Hendrik
te gaan uithuilen, als ze maar gedurfd had. En nu? Laat ze maar komen de goede
stad! Als een moederlijke vriendin zal ze haar liefkozend op de schouders kloppen,
en met overstroomende dankbaarheid haar kijken in de goede, oude oogen. Wat is
ze blij haar weer te zien! En zóó! Even oud en even fonkelnieuw als die heerlijke
zon, die ze over zich voelt opgaan! Zoo wonderlijk en zoo natuurlijk als het echte
leven zelf! Als ze nu haar eigen leven in een boek las, onmogelijk zou ze het misschien
vinden, en toch: 't was zoo echt, diep geworteld in afgronden van leed en zoo
hoogrijzend op lichtende bergen! Dat zij nu tot L e o ging, tot haren altijd geliefde,
niet meer als de onberispelijke jonkvrouwe die hem wel wilde helpen, maar als de
zwakke hulpbehoevende mensch die niet kon leven zonder liefde, om met hem een
nieuw leven te beginnen - o hoe mooi was dit, hoe heelemaal onbedacht, hoe
ontroerend! Hoe goed was God, hoe trouwelijk had hij hen geleid! Ze vouwde de
handen en een traan uit vroolijke groote oogen gleed haar over de frissche wangen.

XI.
‘Ik wist toch niet dat 't hier op den Kwakkenberg zoo mooi was, gloriosa donna della
mia mente’, zegt L e o .
Hij zit in plaids gedoken, op de veranda van het châlet in de zon, terwijl I d y l l a ,
schuin voor hem staande, ook naar buiten staat te kijken. Hij heeft nog wel wat
ziekekamerkleur, maar zijn oogen staan kalm en sterk, en 't blonde baardje bedekt
gevulde wangen.
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Het is de eerste mooie Meimorgen, midden in den ochtend. De zon loopt al naar het
zuiden, en hier op de beschutte veranda is het aangenaam warm. Buiten is 't nog
wintersch en tochterig om aan te zien. Het gazon is nog vaal; om de larixen ligt de
kring dorre, bruine naalden, maar de nieuwe, groene zijn er nog niet; ook de accacia's
doen nog niets. Maar ginds in de zwarte rondlijn der Groenewoudsche Laan zijn
reeds enkele licht-groene plekken: linden, die al uitliepen - en hier op het vale gazon
zijn ze reeds: de crocussen met hun hollebolle kleurigheid, de scylla's met het gebengel
van hun blauwe klokjes en de pinksternagel met zijn geel hoofd veel te dik voor den
dunnen stengel - en dáár, door de omlijsting van die dorre accacia's, blaakt het
warm-groene winterkoren in de glooiende akkervlakte tusschen Kwakkenberg en
Nijmegen. En Nijmegen zelf is niet meer half weggestopt achter de doodsche Werken
en boombekranste Wallen, maar ligt nu geheel open voor eene in de zon schitterende
zandvlakte. Al is het dus buiten nog wintersch en tochterig om aan te zien, men voelt
het nieuwe leven naderen, onweerstaanbaar en oneindig rijk en schoon.
‘Ik ook niet,’ zegt I d y l l a met een gelukzuchtje, en naast hem komend, en speelsch
met haar hand door zijn baardje woelend: ‘maar dat komt er van, wanneer zulke
ouwtjes als wij nog verliefd worden, dan vinden ze alles mooi’.
‘Ouwetjes!’ lacht hij: ‘ja, hoe lang is 't al geleden dat ik voor een jaar verlof vroeg,
en 't duurt nog een goed tijdje vóór het om is, en ik weer aan mijn werk kan gaan,’
- en dan zachter als tot zichzelf - ‘hoe is 't mogelijk dat het alles zoo gauw ging, en
betrekkelijk zoo zacht en zonder pijn!’
‘Is er dan nog niet genoeg geleden?’ verwijt zij, zacht-fluisterend.
Hij kijkt, haar oog zoekend, van onder tegen haar op, in twijfel over zijn woord.
Maar zij, ver over hem wegstarend, vervolgt, als tot zich zelve fluisterend, met
breeden, teederen nadruk: ‘denk eens aan Golgotha!’ - en na een wijde stilte, nog
zachter - ‘en aan vader!’ - en na nog langer stilte, waarin ze haar handen vouwde,
bijna onhoorbaar -: ‘en aan B o u d y !’
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Ze had dit zóó gezegd, dat ze van zelf een tijd zwegen.
‘Ja’, komt het eindelijk, als door hem moeizaam opgehaald uit bloedige
herinneringen: ‘ons geluk is wel duur betaald, heel duur; vreemd dat je dat zoo kunt
vergeten.’
‘Duur gekocht, maar daarom niet meer te verliezen.’
Zwijgend zien ze in 't lentelandschap, en werken 't ieder voor zich uit: dit nieuwe
leven, dit zwaar-bevochte geluk, die dure liefde is niet te verliezen, onmogelijk onmogelijk!
‘Daar heb je G e r r i t ,’ zegt ze eindelijk, naar 't verandaraam gaande, waar ze in
het lindenlaantje een dokterskoetsje ziet naderen. ‘Nu raadt je ook niet wie daar
uitstapt! Gewis, gewis, hij is het, de grijs-kastoren hoed; hij heeft de zomer al in 't
hoofd! En neen maar - wie nu? Haha! Hare majesteit H a n n e met de zondagsche
knipmuts en de smyrnasche shawl! En paf - 't portier dicht en geen G e r r i t !’ en
lachend springt ze de veranda af om hen tegemoet te gaan.
Va n d e n U l f t e schijnt nog kleiner en zijn hoed nog hooger geworden - maar
zijn voetjes stappen even deftig de trappen van de veranda op als vroeger, en zijn
woorden zijn even gemeenzaam en toch even op zekeren afstand houdend als altijd,
nu hij tot L e o lacht: ‘gewis mijn jonge vriend, dat valt u tegen dat gij in plaats van
uwen dokter hier twee oude menschen moet ontvangen, maar ons valt het mee, dat
we u op dezen eersten zomerschen dag zoo in blakenden welstand buiten vinden
zitten, niet waar H a n n e ?’
‘Hij ziet er uut as 'n wolk mins!’ zegt H a n n e I d y l l a 's hand vasthoudend, en
breed achterover, het hoofd op haar onderkin gesteund, L e o met groote oogen
opnemend en dan haar vragend: ‘biefstuk, eieren en zuute melk?’
‘Karnemelk,’ schudt I d y l l a 't hoofd, met tintelende pret in de oogen.
‘Kèrremelk? Da' krietzoere spul? Ge bint toch...’ en met moeite houdt ze haar
berisping binnen.
‘Gaat toch zitten, menschen!’ roept L e o , en als ze gezeten zijn lacht hij tegen
v a n d e n U l f t e : ‘maar nu hebt u me nog niet verteld hoe ge u zoo listiglijk hebt
meester gemaakt van G e r r i t 's dokterskoetsje.’
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‘Gewis, gewis een wonderlijke gang van zaken, zeer wonderlijk. Ik ga heden zelf
bij mijn vriend L a u r e n t z e informeeren naar de gezondheid der jonge moeder en
't kind...’
‘Wat!’ roepen L e o en I d y l l a blij: ‘bij G e r r i t 'n kind! Een zoon?’
‘Gewis een zoon, hedennacht geboren,’ knikt de oude: ‘zeer voorspoedig, en ik
tref den gelukkigen vader, die me dringend verzocht 't u even te gaan meedeelen, en
ook’ - en hier zwijgt hij, wat verlegen.
‘En ook,’ moedigt I d y l l a aan.
‘En ook mij verzoekend of zijn kind mijn geslachtsnamen mag voeren bij den
zijne: J a n S a n d e r v a n d e n U l f t e . Gewis S a n d e r er bij, dat is de oudste
voornaam in ons geslacht, al voer ik dien niet...’
‘Mins wat 'n omstandigheid,’ komt H a n n e , half meewarig.
‘Gewis, meer dan ik ooit had durven wenschen! Nu zal onze familienaam... doch
gewis, ik weigerde, ik weigerde. Maar mijn vriend wilde van geen weigering weten
en dus: het zal zoo zijn; gewis, het zal zoo zijn; het jongske... Maar waaraan heb ik
deze goedheid verdiend, het is teveel, gewis’, en de lip van 't oude manneke begint
te beven en de zijden foulard komt te voorschijn.
‘En hoe bevalt 't je op den duur in 't Oud-Burgeren Gasthuis?’ vraagt I d y l l a aan
H a n n e om wat afleiding te geven.
‘Mins zoe best! 'k Heb m'n eigen koamerke en eigen bed - de Regenten kenne'
m'n famielie wel; en de koffie is om te snije' juffer, frulle wi'k zegge': om te snije'.
Joa, d'r binne' d'r altied die wat te zegge' hebbe'; van die ouwe wieve', moar doar
motte moar mee hin doen. Die zoeveul proatjes hebbe', binne' nooit wa' gewoon
gewist, zeg ik moar altied, en gij?’
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‘Onze constitutie’
(Jhr. Mr. A.F. De Savornin Lohman. ‘Onze constitutie’. Utrecht,
Kemink & Zoon. 1901.)
Door Prof. Mr. W. van der Vlugt.
‘Het feit, dat wij door zekere personen worden overheerscht, behoeft te zijner
rechtvaardiging evenmin een' rechtsgrond, als de daad van hem, die een' drenkeling
uit het water haalt. Overheidsmacht is het ademhalingswerktuig van iedere
maatschappij. De overheid is er “iure suo”, niet bij de gratie der menschen, maar bij
de gratie Gods. Want God is het, Die de wereld leidt, en Die krachten schiep.’ Ten
onzent, nu, wijzen, in haar verband met al wat voorafging, de beslissende
gebeurtenissen van het jaar onzer nationale wedergeboorte het uit, dat het gezag der
overheid, de hoogste staatsmacht, éen en ondeelbaar, berust bij den constitutioneelen
koning. ‘Naar de verschillende richting, waarin die macht optreedt, is zij aan de
medewerking van verschillende staatsorganen gebonden. Aan de medewerking der
Staten-Generaal, waar zij het recht vaststelt, en het maatschappelijk leven ordent.
Aan die van verantwoordelijke ministers, waar zij bestuurt en regeert.’
Dus (in het kort) de stelling, door Mr. L o h m a n in
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zijn boek eerst wijsgeerig betoogd, vervolgens historisch toegelicht, en ten slotte
doorloopend getoetst aan eene naar logische orde gerangschikte kantteekening op
den tekst onzer grondwet.
Te dezer plaatse gaat het, natuurlijk, niet aan, betoog, adstructie en toetsing te
volgen op den voet. Het bestek van een tijdschrift-artikel verlangt summiere
behandeling. Na een paar opmerkingen vooraf volge hier dus een kort woord over
twee der hoofddeelen, waarin zooeven des Schrijvers arbeid werd gesplitst. En wel
in eene orde, die de zijne omkeert. Zoodat dan eerst de grondwetscommentaar ter
sprake komt, en daarna het geschiedkundige pleidooi. De wijsgeerige grondlegging,
eindelijk, blijve om straks te ontvouwen redenen nog tot nader rusten.
De inleidende opmerking, dan, die het naast voor het grijpen ligt, wordt door de zoo
juist genoemde splitsing der stof van zelf ons aan de hand gedaan. Achtereenvolgens
voert (wij zagen het) de Schrijver zijne betoogen, als wijsgeer, als geschiedkenner
en als jurist. Niet echter, of zoo goed als niet, slaat hij den toon aan van den
openbaringsgeloovigen dogmatist, laat staan dan: van den godgeleerde. Uiterst
bescheiden, inderdaad, is de klemtoon, die in deze proeve van staatsrechtelijk vertoog
valt op het openbarings-karakter van des ontwerpers geloofsverzekerdheid. In een'
bepaalden zin, het is waar, mag men zijne staatsleer ‘specifiek-Christelijk’ noemen.
In dezen zin, namelijk, dat de dubbelzijdigheid, die onder al hare trekken het meest
haar kenmerkt, in geen ander gedachtenkader zoo gelukkig zich zou hebben
gevrijwaard voor het verwijt van tweeslachtigheid, als in het christelijke, waarin zij
is gevat. Het moet toch elken aandachtigen lezer van dit boek, gelijk van Mr.
L o h m a n 's vroeger hoofdwerk ‘Gezag en Vrijheid’, aanstonds treffen, hoe daar een
staat geschilderd wordt, berustende op twee pijlers, waarvan in godsdienstloos
gehouden theoremen gemeenlijk slechts óf de éene, óf de andere pleegt dienst te
doen. Een staatsgeleerde, die ook voor zíjn vak geen heil verwacht buiten de
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‘positiviteit’ van tastbare-feiten-studie, zal, naar den regel, zijne politische
beschouwingen inleiden met het betoog, hoe, onontwijkbaar, in de menschenwereld
gelijk elders, machtsongelijkheid vroeg of laat hare intreê houdt. Als machtigste
enkeling, machtigst bloedverband, of machtigst volksdeel, komt dus bij hem de
overheid aanvankelijk ten tooneele. Waar, evenwel, na zulk een' aanhef het steunpunt
zij te vinden, dat vergunt dien sterke bij het gebruiken zijner overmacht te binden
aan paden des rechts? dat is niet licht gezegd. En dus raakt in een derwijze opgezet
betoog de rechtstaak van den staat allicht wat in de klem. Juist andersom de staatsleer
van den idealist. Niet: hoe de overheid ontstaat? waartoe zij noodig is? dié vraag
stelt hij voorop. Hare taak, hare roeping is hem het eerste en het meeste. Maar dan
is weêr voor hem de moeilijkheid, na die inleidende bespiegeling nu ook de juiste
maat van recht te doen weêrvaren aan het algemeene feit, dat de ander op den
vóorgrond plaatste. Welnu dan: de bezwaren dier verbinding, Mr. L o h m a n zet
zich, als spelende, erover heen. En waarom kan hij dat? Omdat door hem de
overheid-machthebster en de overheid-rechtverzorgster te zamen worden herleid tot
den Wil des Eénen, in Wiens aanbiddende belijdenis de problemen van eene
soortgelijke dubbelzijdigheid aan onze ideeën van wereldbestuur bereids zijn
‘opgelost’, zoo jubelt de éen, - ‘weggeborgen’, aldus meesmuilt de ander. De God
der Christenen, de Almachtige en Heilige tevens, heeft (zoo leert Mr. L o h m a n ),
als God Almachtig, dezen sterke bekleed met zijn gezag, en, als de Heilige, hem ten
plicht gezet, het vermeesterde gezag naar eisch van recht te voeren. Dus voegt des
schrijvers Christelijk Godsgeloof hier oogenschijnlijk ongedwongen samen, wat in
Uwe of mijne gedachtenwereld, waar die opperste Eénheid, als constructief
bestanddeel, wordt gemist, niet even licht zich laat verbinden.
Eene tweede vraag echter is het, of, als men in dien zin den Christen-God belijdt,
en Hem ten steen des hoeks legt in eene wel geëquilibreerde staatsbeschouwing, het
inderdaad ook pas geeft, zulk eene arbeidswijze inleidend te
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kenschetsen met een beroep op G r o e n 's ‘Daar staat geschreven’; of een vertoog,
welks ‘positief-Christelijke’ stempel niet scherper is, dan zooeven door ons werd
aangeduid, zich zelf naar waarde kenschetst, door te openen met een pleidooi voor
de ‘van Godswege ons gegeven Openbaring’, als richtsnoer - onder andere - bij
wetgevenden arbeid. O zeker, dat des Schrijvers geloof in den God, van Wien zijne
staatsleer spreekt, in zijn gemoed berust op het aanvaarden van de ‘Schrift’ als
‘Openbaring’, is voor geen' redelijken twijfel vatbaar. Noch ook, dat, bijaldien hij
in den loop zijner verhandeling gemeend had een beslissend woord te moeten
toekennen aan leerstukken, die met zijne ‘Openbarings’-belijdenis staan of vallen,
het pleit, ten gunste van zoodanige leerstellige staatsbespiegeling in den aanhef van
zijn boek gevoerd, den dweper met ‘vooroordeelsvrije verlichting’ eene harde noot
te kraken zou hebben gegeven. Maar heeft hij wel - dat is het punt in twijfel - heeft
heeft hij wel zoo'n beslissend woord door de leerstellingen van zijn ‘geopenbaard’
Christendom laten spreken? Die vraag schijnt nauwelijks voor bevestigend antwoord
vatbaar. Eén uitzondering zij toegegeven; het is des Schrijvers kerk-beschouwing.
Hare ontkennende helft, de weigering om ‘kerken’ te rangschikken onder het gewone
corporatie-begrip, moge ook door sommige vrijzinnigen vroeger en later zijn gedeeld;
de ‘stellende’ wederhelft, de plaats, hier bij het omschrijven van ‘de kerk’ ‘den Heer
der Gemeente’ ingeruimd, kenmerkt dit tweetal bladzijden als ‘Schriftuurlijk
staatsrecht’. Maar overigens? Het is waar: nadat de inleiding ons Mr. L o h m a n 's
gedachten heeft doen kennen aangaande de verhouding tusschen overheid en volk,
zoo elders als ten onzent, wordt nog kortelijks aangewezen, hoe de verkregen slotsom
overéenstemt met hetgeen er op dit stuk, ‘blijkens de Heilige Schrift, ook in het oude
Israël heeft bestaan, of naar Gods bestel bestaan moest.’ Is echter hier eene onmisbare
schakel van het betoog? of bloot eene uitweiding? Het bescheid geve eene proef op
de som. In ons vroeger geleverd overzicht kwam van geheel die toetsing der
inleidings-slotsom aan de
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boeken des Ouden Verbonds geen letter vóor. Heeft éen aandachtig lezer daar eene
leemte gevoeld in den gedachtengang? Wien dat gevoel bekroop, hij zegge het. Maar
tot zoo lang acht zich de schrijver dezer regelen gerechtigd om te herhalen zijne reeds
éenmaal korter toegelichte slotsom: ‘Veelvuldige toespelingen op “de Schrift” doen
wel den Schrijver, (die daar kwistig meê te werk gaat), ons kennen als een'
schriftuurlijk man, maar daarom nog niet zijn betoog, als in den bodem van de Schrift
geworteld. (Behoudens de ééne uitzondering, hierboven reeds genoemd,) dringt zich
doorloopend bij het kennis nemen van Mr. L o h m a n 's gedachten den lezer deze
vraag op: kon niet in geest en hoofdzaak, zij het met andere woorden, een
onrechtzinnige, wien “gezag en vrijheid” beide niet minder lief waren, precies
hetzelfde hebben gezegd?’
Van waar, dat onze Schrijver zelf deze dingen niet aldus heeft ingezien? Van hier,
naar het ons vóorkomt. Hij heeft, als aankomend beoefenaar van wijsgeerige staatsleer,
gezeten aan de voeten van G r o e n v a n P r i n s t e r e r . Hij is gevangen genomen
door den éenvoud van het vlijmend toegespitste ‘òf dit, òf dat’, waarvoor die toovenaar
met het woord zijne jongeren plaatste, wanneer hij hun ‘tegen de revolutie’ ‘het
evangelie’ aanbeval, als éenig deugdelijk verweer- en schutsmiddel. Van overhelling
tot beginselen der rechteloosheid en der omwenteling wist deze zoon uit
hugenootschen stam zich evenzeer als van twijfel aan de goddelijke ingeving der
Schriften vrij. Wat wonder dan, als hij onder G r o e n 's bekoring voor
logisch-samenhangend aanzag wat in hem zelven zoo geheel van zelf psychologisch
samenging? Wat vreemds, zoo hij zijn' eerbied voor gezag in wereldlijke én in
geestelijke dingen (gelijk bij anderen hun' weêrzin tegen elken band van Schrift en
wet) zich redelijkerwijze onsplitsbaar dacht, als vóor- en keerzijde aan eenzelfde
muntstuk, en dus de mogelijkheid niet éens liet gelden, dat even stellige afkeer van
de denkwijze der revolutie naar eisch van redeneerkunde gepaard ging aan meer
vrijzinnige ideeën op het stuk der openbaring door de Schrift? Den trouwen jongere
van G r o e n wás
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éenmaal ieder loochenaar van de rechtstreeksche inspiratie des bijbels een
‘septembriseur’ in wording. Hoe kon hij dan oog hebben gehad voor de geringe
hechtheid van den band, die in zijn eigen werk de aanklacht tegen de beginselen van
'89 vasthechtte aan de rechtzinnigheid in zaken des geloofs?
Wij raken hier van zelf eene tweede eigenaardigheid aan van Mr. L o h m a n 's
boek. Het is de eenigszins summiere wijze, waarop de Schrijver afrekent met wie
op recht en staat een' anderen blik hebben dan hij, kortom: met de systeembouwers.
Hij onderscheidt hen in twee groepen: de leeraars van het maatschappelijk verdrag
en de aanhangers der ‘organische’-staats-theorie. Nu zou het, zeker, geene zeer
dankbare taak zijn, thans nog voor eene dier beide scholen in het krijt te treden. Zij
zijn wel wat verouderd, alle twee. Elk heeft haar' tijd gehad, haar' dienst gedaan,
haar' loop voleindigd. Maar zóo, als hier de staf over haar wordt gebroken, neen, zoo
schijnt het toch niet te gaan.
Dat geldt vooreerst van de verdragsleer. Hoe wordt zij weêrlegd? Behalve strijd
met het Woord Gods, wordt haar verweten, dat ze op gespannen voet staat ‘met de
werkelijkheid’. En nader vindt men het laatstgenoemd verwijt dan toegelicht met de
geschiedkundige herinnering, dat ‘nooit en nergens eene onderwerping der
maatschappij aan eene overheid (wordt aangetroffen) krachtens overéenkomst of
volksbesluit’. Hoe gevaarlijk nu het gebruik dier bijwoorden ‘nooit’ en ‘nergens’ in
zulk eene uitspraak over het verleden moge zijn, de juistheid van dit oordeel worde
eens kortheidshalve toegegeven. Is echter, dit blijft dan nog steeds de vraag, is echter
daarmede al de verdragsleer gevonnist? Zal een historisch ‘dictum’ haar te niet doen,
dan moet zij zelve slechts hebben willen vaststellen een gebeurd feit. Welnu, is dat
haar éenige zin geweest? Het schijnt kwalijk vol te houden. Althans in hare laatste
ontwikkelingsphase, toen zij den vorm verkreeg, waarin zij het ‘credo’ aangaf der
groote revolutie, werd het sociaal contract door haar nog meer als richtinggevende
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idee, dan als historische of vóor-historische gebeurtenis geponeerd. Geheel de opzet
van R o u s s e a u 's vermaard geschriftje, de staatsleer ook van K a n t , die veelszins
in het voetspoor des ‘burgers van Genève’ trad, wijst duidelijk het uit: wie destijds
schermden met het maatschappelijk verdrag, zij zochten daarin niet het eerst en het
meest den geschiedkundigen oorsprong der voorhanden staatsinrichtingen. Zij
bezigden die onderstelling, feit of sprookje, nog het meest bij wijze van een richtsnoer
voor het oordeel, hoe een staatswezen, zou het voldoen aan redelijke eischen, behoorde
te zijn besteld. Dient, inderdaad, het staatsgezag hoofdzakelijk, om de gelijke vrijheid
zijner burgers te waarborgen in geordenden vorm, dan moet men (aldus de
gedachtengang) het ervoor houden, dat aan dien eisch het zuiverst zou beantwoorden
een staat, gansch buiten invloed van geweld of overrompeling geboren uit het gewillig
aangegaan verdrag van vrije menschen. Zoo vaak, mitsdien, de vraag zich voordeed:
hoe dient deze aangelegenheid, of die naar recht verzorgd, geregeld? behoefde zij
(zoo meende men) slechts te worden overgegoten in dezen vorm: hoe zou de regeling
wezen in een staatsverband, gesticht bij wege van een vrij verdrag? Het antwoord
daarop was dan, wat men zocht. Kortom: de hoofddienst, dien het verdragsbegrip
ten slotte bewees, laat zich vergelijken met dien van eene uitgestippelde hulplijn in
eene meetkundige constructie. Maar dan schijnt het ook onjuist, de vraag naar de al
of niet gepastheid van zoo'n hulpmiddel te stellen als eene vraag van historiciteit.
Nu: de andere doctrine: de ‘organische’-staats-theorie. Nog éens: ook zij zal hier
niet meer worden verdedigd. Al was zij heel wat jonger dan de zuster-leer, daareven
aangevoerd, zoo min als deze is zij nog van onzen tijd. De waarde dier benaderende
pogingen, om een zoo uiterst ingewikkeld iets als de rechtsverhouding tusschen
regeerders en geregeerden begripsmatig bij te lichten, is altijd zeer betrekkelijk. Zij
houdt verband met welke termen voor het oogenblik in zwang zijn bij den arbeid op
aangrenzende velden van wetenschappelijk onderzoek. Nu was
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er een tijd, dat bij de studie der levensverschijnselen de woorden ‘organisme’ en
‘organisch’ niet van de lucht waren. Het hing samen met het gewicht, hetwelk men
destijds hechtte aan het inzicht, dat in het levend lichaam geheel en
deelen-éen-voor-éen wederzijds door elkander in hunne gesteldheid worden bepaald.
Dat toen ook in de staatsbespiegeling eene proef genomen werd, hoe ver men met
dat spraakgebruik er kwam, wie zal het wraken? Maar sedert drong de studie van
het leven alwêer in andere beddingen. Het werd terecht eens opgemerkt door Dr.
G u n n i n g : na het organistisch tijdperk volgden er de dagen, dat zij te staan kwam
in het teeken van het mechanisme. Toen moest metéen ook wêer op zíjn gebied het
leerstuk van den ‘organischen’ staat verouderen, en ijdel ware thans zeer zeker het
pogen om het door eene soort van galvaniseeringsproces terug te roepen tot een'
schijn van leven. Intusschen wordt daarmeê niet weggenomen, dat Mr. L o h m a n 's
houding te zijnen opzichte wel eenigermate zondigt door onbillijkheid. Het laat zich
toch waarlijk niet miskennen: wat het binnendringen van dat biologisch taaleigen in
werken over recht en staat het meest bevorderd heeft, het waren dezelfde
geestesbehoeften, dezelfde inzichten in de tekortkomingen der revolutionnaire
verdrags-hypothese, dezelfde overwegingen van wat in eene verwerking dezer dingen,
zal zij bevredigen, niet ontbreken mag, waaraan onze schrijver voldoening schonk
in zijne meer schriftuurlijk getinte woordenkeus. De staat een ‘organisme’: dat
beduidde naar den geest van hen, die het woord in zwang brachten, vooreerst een
protest tegen de pragmatische beschouwing, door de verdragsleer op dit stuk gehuldigd
en verbreid; eene contra-positie in dezer voege: het recht, het staatsgezag, zij worden
niet gemaakt; zij zijn en groeien met het volksgeheel, als zijne onmisbare, zijne
noodwendige organen. Waarin echter verschilt dat, dan in ‘een beetje andere
woorden’, van Mr. L o h m a n 's vermaning om toch niet ons te binden aan vooraf
bedachte stelsels, maar de rechtsverhoudingen af te leiden uit de feiten en hun
natuurlijk verloop, en van zijne kenschetsing
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aller overheidsmacht, als ademhalingswerktuig der maatschappij, in den zin eener
door de natuur geschapen menschengroep? En in de tweede plaats wilde die
‘orgaan’-theorie ook dít nog zeggen: zijn waarlijk alle machthebbenden, de hoogste,
de koning incluis, slechts als dienende leden van het staatslichaam, in het bezit der
hun toekomende bevoegdheden, dan volgt daaruit van zelf, dat zij deze ook hebben
te oefenen, niet als machtmiddelen te eigen bate, maar als plichtinstrumenten ten
zegen van het geheel, waar zij zijn ingeschikt. Doch wederom: wat is het zakelijk
onderscheid tusschen die gevolgtrekking en het Paulinisch woord, door onzen
Schrijver met instemming vermeld: (‘De macht) is Gods dienares, U ten goede’?
Niemand is thans meer blind voor het gevaar van staats-overschatting, waarmeê de
vergelijking van het staatsburgerschap met het verband tusschen een organisme en
zijne leden de burgervrijheid kon bedreigen, - waarop dan ook een Israëliet als
B a m b e r g e r in het door Mr. L o h m a n aangehaalde opstel vermanend wees,..
zonder tot die ontdekking te zijn gevoerd door het getuigenis des heiligen geestes in
zijn wedergeboren hart. Maar reeds lang had dan ook (dit mocht niet onvermeld
gelaten zijn), bij monde van O t t o G i e r k e , de school der ‘organische’-staats-leer
dat gevaar bezworen, de feil, die eraan blootstelde, verholpen, door het
staatsorganisme in zoover te stempelen tot een levend lichaam van andere orde dan
het bloot-natuurlijke, als niet slechts zijne uitwendige verhoudingen tot zijns gelijken,
neen ook zijne innerlijke - tot zijne deelen en organen naar de wijze van
réchtsbetrekkingen en dus met erkenning eener vrijheidssfeer voor beide partijen
zijn te regelen.
Eene kenschetsende leemte in Mr. L o h m a n 's critiek valt hier ten slotte in het
oog. Van de twee ‘andersdenkende’ scholen, door den Schrijver in zijne inleiding
gewogen en te licht bevonden, is de éene - die der verdragsleer - sinds lang dood en
begraven, heeft de andere - die der ‘organische’-staats-theorie - voor het minst de
middaghoogte van haar leven al sedert eenigen tijd achter den rug. Intusschen was
er nog eene derde: de

Onze Eeuw. Jaargang 3

886
school van hem, die in een boek over ‘Onze Constitutie’ naast G i j s b e r t K a r e l
v a n H o g e n d o r p wel het eerst om aandacht vroeg: dat was T h o r b e c k e . Hij
volgde noch de wegen van R o u s s e a u , noch die van B l u n t s c h l i en de andere
‘organisten’. Al heeft hij hun, die na hem kwamen, de taak niet licht gemaakt, uit
zijne verspreide, brokstukvormige, en niet altijd gemakkelijk onderling te rijmen
uitspraken over dit onderwerp zijne algemeene staatsbeschouwing op te bouwen, de
toewijding van geestverwante vereerders is door de moeite van dat werk niet
afgeschrikt1). En onder hunne handen heeft het systeem van zijne staatswijsgeerige
grondgedachten zich onthuld als eene gelukkige verbinding van ethisch idealisme
en historischen zin, een bondgenootschap tusschen K a n t en Vo n S a v i g n y ,
waarin het waarheidsgehalte der ‘organische’-staats-doctrine volle erkenning vond,
zonder te worden verontreinigd door de bijmengselen, welke die leer een spoedig
verval hebben bereid. Het is jammer, dat Mr. L o h m a n dat derde standpunt niet de
sympathieke oplettendheid heeft geschonken, die omgang met anders gestemde
geesten vruchtbaar maakt. Dubbel jammer, omdat zoodanige sympathieke
kennisneming wellicht de nadering verhaast had van den dag, zeer onlangs door een'
geestverwant des Schrijvers aangekondigd2), den dag, die aan het licht brengt, dat
T h o r b e c k e en G r o e n v a n P r i n s t e r e r meer dan zij zelven wisten ‘geestelijke
tweelingbroeders’ zijn geweest.
Wellicht zegt iemand het volgende: ‘Het is waar, dat T h o r b e c k e in de inleiding
van Mr. L o h m a n 's geschrift niet is genoemd. Maar, onvermeld, staat hij toch in
geheel

1) Men denke, bijvóorbeeld, aan ‘Het ideëele in recht en staat’ van Mr. J.A. L e v y .
2) Mr. G.J. G r a s h u i s . ‘Geloof en wetenschap in de Nederlandsche staatkunde. Twee
levensbeelden. II. Het staatsbeleid ‘van T h o r b e c k e .’ ‘Voorrede’. Gaarne wordt hier de
attentie gevestigd op de twee verdienstelijke studiën, waarin deze fijne kenner der
Nederlandsche staatsrechtsliteratuur ons G r o e n en T h o r b e c k e heeft geschetst.
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het boek, als des Schrijvers groote tegenstander, ons voor oogen. Was toch niet hij,
nog meer dan iemand anders, de voorvechter in onze nieuwere staatsontwikkeling
voor D e M o n t e s q u i e u 's beginsel van het evenwicht der gescheiden machten?
En is het niet juist tegen die leer van scheiding en evenwicht, dat in het hoofddeel
van het hier getoetste werk, de stelselmatige kantteekening op onze grondwet, door
Mr. L o h m a n onverpoosd zijne pijlen worden gericht? Wat klaagt gij dan over
verwaarloozing van T h o r b e c k e ? Wat fabelt gij van eene mogelijke verzoening
des Schrijvers met hem? Zijne schim, zijn werk is immers het ongenoemde doelwit,
waarop voortdurend het critisch oog zich vestigt?’
Die opmerking voert, ongezocht, ons over uit de inleidende bedenkingen naar het
eerste deel van onze hoofdtaak: de toetsing van den grondwetscommentaar. Men
herinnert zich de ‘thesis’, welke daardoor moest worden waar gemaakt. Kort
samenvatten liet zij zich in dezer voege: ‘Niet de geschreven constitutie, Oranje's
souvereiniteit, veeleer, de volheid der regeermacht, aan dat huis naar den loop der
dingen toegevallen, vormt den hoeksteen van ons staatswezen.’ En het pleidooi ten
gunste van die stelling vertoonde, in hoofdzaak, de volgende geledingen: ‘De waan,
als kon eene grondwet “loi fondementale” zijn in den stricten zin, zoodat er in den
staat geene macht werd geoefend, geene bevoegdheid werd gebruikt, waarover zij
niet had beschikt, die waan hangt op het nauwste samen met het geloof aan het
bekende dogma van D e M o n t e s q u i e u 1). Valt dit, dan valt de mogelijkheid eener
algenoegzame grondwet mede. Nu laten zich, voorzeker, sporen van invloed, door
dat dogma geoe-

1) Bekend is het, dat in D e M o n t e s q u i e u 's eigen uitéenzetting van de ‘trias’-leer het
spraakgebruik nogal wankelt. Dat geldt vooral de uitdrukking ‘puissance exécutrice’. De
aanvankelijk van dat begrip gegevene omschrijving doet enkel denken aan de bevoegdheid
om voor den staat te handelen in zijne betrekkingen tot andere staten. Maar in het vervolg
van het hoofdstuk (De ‘l'Esprit des lois’ XI, VI) wordt bij herhaling ondersteld dat de
‘uitvoerende macht’ vooral de wetten ‘uit te voeren’ heeft. In dien etymologisch voor de
hand liggenden zin is de leer, toen zij populair werd, meest opgevat. Zoo vaak wij hier haar
noemen, wordt die lezing bedoeld.
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fend, in onze grondwet niet miskennen. Slechts maakt - wel jammer voor zijne
getrouwen! - in het van zijn' geest doordrongen staatsstuk dat “trias”-stelsel een
volslagen fiasco’, naardien, vooreerst, de kroon ten onzent feitelijk ‘allerhande rechten
oefent, die haar de grondwet, naar den geest van D e M o n t e s q u i e u geduid, niet
opdraagt, dus onthoudt, en daarenboven meer dan één bevoegdheid met zooveel
woorden haar is toegekend, die in het kader van de “trias”-leer niet past.’ Laat ons
dan nu eens zien, wat wij van dat pleidooi hebben te denken.
De klacht over wat daar afgoderij met de grondwet schijnt is van
anti-revolutionnaire zijde sinds lang vernomen. Reeds ter gelegenheid der herziening
van 1840. In het ontwerp-adres van antwoord op de troonrede, waarmeê destijds de
dubbele kamer was geopend, had de commissie de grondwet gekenschetst, als ‘het
plechtanker van Neêrlands vrijheid en volksgeluk’. Tegen dien inderdaad wel wat
opgeschroefden lof-toon kwam G r o e n v a n P r i n s t e r e r met het eerste proefstuk
zijner parlementaire welsprekendheid nadrukkelijk in verzet. ‘Neen, dan (hadden)
onze vaders, toen zij de vrijheid van een door het geloof herboren vaderland op het
dierbaar bijbelboek (hadden) gegrond, een beter plechtanker voor het volksgeluk
gehad!’ Mr. L o h m a n blijft dus in de lijn, wanneer ook hij met eene geestdrift, die
verkwikt, verzet aanteekent tegen eene bekende uitdrukking in T h o r b e c k e 's
‘Narede’ en, liever dan de ‘papieren’ constitutie, ons levend koningshuis waardeert
en hooghoudt, als, bij uitnemendheid, eene ‘nationale kracht’. Men zou hier kunnen
vragen, of de tegenspraak, door overdreven grondwetsliefde uitgelokt, wel zelve zich
heeft vrijgehouden van overdrijving in den tegengestelden zin? of het niet, bij
voorbeeld, tijdens den nobelen kamp, dien G r o e n in 1837 voor de gewetensvrijheid
der ‘afgescheidenen’ voerde, voor hem van groote waarde zou zijn geweest, als toen
de grondwet, in stede van hare eng-, of althans dubbelzinnig gestelde artikelen 190
en 191, de mildere bepalingen behelsd had, die wij thans lezen in den aanhef van het
zesde hoofdstuk. Het is echter duidelijk,
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dat het hier, naar onze Schrijver oordeelt, ten slotte geene vraag van meer of minder
geldt. Er is voor hem eene tegenstelling. Hebben wij, dus had haar Mr. L o h m a n
kunnen formuleeren, Oranje te danken aan de constitutie? Of omgekeerd: de
constitutie aan Oranje? Ston d het koninklijk gezag, ten onzent, vóor -, onafhankelijk
van dat staatsstuk vast? En is dit laatste slechts een stel van koninklijke beloften
nopens de wijze, waarop dat gezag zou worden geoefend? Of wel: is de gerechtigdheid
van het koningshuis tot zijne kroon, van de kroon tot hare bevoegdheden juist zoo
in de tekstwoorden van dat document gegrond, als, onder andere, het
medezeggenschap der kamers bij de wetgeving, of de aanspraak onzer raadsheeren
en rechters op de levenslange bekleeding van hun ambt? Dat is het pleit, de
tweesprong, waaraan het zooeven nog eens weergegeven pleidooi in Mr. L o h m a n 's
schatting zijn gewicht, en, licht, ook in de uitwerking iets van zijne warmte dankt.
In afwachting van het onderzoek dier dus geachte ‘hoofdvraag’, zij nu voorshands
déze opmerking gemaakt, dat de gemiddelde jurist, als hij de constitutie ‘hoeksteen’,
of ook ‘grondslag’ van ons staatsrecht noemt, allicht zoo diep niet gaat, het dilemma
van daar juist zich voor den geest te stellen. Negen-en-negentig maal uit honderd
beduidt voor hem die beeldspraak enkel dit: als codificatie van de hoofdtrekken der
staatsinrichting, wil onze grondwet vóor alle andere kenbronnen worden geraadpleegd
ter zake van iedere vraag, die op dat stuk mocht rijzen. Zij heeft er aanspraak op, het
bescheid te zien gezocht, om te beginnen in haar' tekst, zoo noodig toegelicht door
hetgeen bij het vaststellen der woorden gebleken is van hun' bedoelden zin. En verder,
waar die tekst de vragers even wijs laat, mag zij verlangen, dat zijn zwijgen worde
aangevuld langs den bekenden weg van analogische uitlegging: door opklimming,
mitsdien, naar de beginselen, waarvan zijne vóorschriften zijn uitgevloeid. In dien
zin, ongetwijfeld, beweert een iegelijk, die de constitutie, als ‘loi fondementale’ eert,
dat zij volledig is. Wordt dat beweren nu door
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Mr. L o h m a n 's kantteekening weêrlegd? Die vraag is thans in de eerste plaats aan
de orde.
Het punt, waarop voor hare beslissing alles aankomt, is de mate, waarin de
zuurdeesem van D e M o n t e s q u i e u 's ‘trias’-gedachte onze constitutie heeft
doorzuurd. Indien het metterdaad die leer is, waaraan de tekst der grondwet woorden
heeft gegeven in verordenenden stijl, indien, met name, het koninklijk gezag,
behoudens de bijzondere rechten, daaraan verleend in het 56e en volgende - en voorts
nog hier en ginds in andere artikelen, door dien tekst is beperkt tot wetsuitvoering
in den letterlijken zin des woords, ja, dan heeft Mr. L o h m a n hier gelijk. Want dan
zou, afgezien van de genoemde artikelen, door de grondwet niet zijn beschikt over
geheel die groep van zorgen, maatregelen en daden der landsoverheid, die, door D e
M o n t e s q u i e u verwaarloosd, noch als een rechtens bindend regelen stellen, noch
ook als rechtspraak, noch, eindelijk, als bloot gevolg geven aan wettelijke geboden
zijn te kenschetsen. ‘Indien’. Maar is het waarlijk zoo? Met allen eerbied voor het
gezag des Schrijvers, mag men dat vraagteeken wel dubbel aandikken.
Reeds dadelijk na de afschudding van ‘het Fransche juk’, bleek hier de eerbied
voor die staatswijsheid van Franschen huize zeer platonisch. Wat zegt de
scherpzinnige beschrijver der ‘Wedergeboorte van Nederland’ in het vijfde hoofdstuk
van zijn boekje? ‘De leer der elkander in evenwicht houdende machten, door (D e )
M o n t e s q u i e u aan Europa gepredikt; de leer van de scheiding der wetgevende
en uitvoerende macht, elke aan een afzonderlijk orgaan toevertrouwd, was niet meer
in eere.’ En de daden stemden met dien geringen eerbied overéen. Niet slechts, dat
‘de volheid der Executive Macht’,1) den vorst volgens de grondwet van 1814
toekomende, zich allerminst bepaalde tot het naleven van wetsvoorschriften, maar
onder meer het recht van oorlogsverklaring en van traktaatsluiting omvatte. Ook het
initiatief der kroon op het stuk

1) Woorden van Va n H o g e n d o r p , door T e l l e g e n aangehaald
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van wetgeven, in die constitutie kennelijk als de regel ondersteld, was heel wat anders,
dan het koninklijke ‘veto’, waartoe, naar eisch van M o n t e s q u i e u 'sche
rechtzinnigheid, hier 's vorsten macht moest zijn beperkt. En trouwens: hoe konden
ooit de makers van die grondwet haar eerste artikel, waarnaar den Prins van
Oranje-Nassau ‘de souvereiniteit’ bleef opgedragen, met hun geweten hebben gerijmd,
hadden zij waarlijk van Zijne Hoogheid slechts een' ‘uitvoerenden’ koning willen
maken naar het beeld der zuivere ‘trias’-leer?
Zijn nu die dingen in de constitutie, gelijk zij thans luidt, anders geworden? Het
bevestigend antwoord op die vraag klinkt, bij het aanvankelijk vernemen, al uiterst
ongeloofwaardig. Gebleven toch is alles, wat reeds in 14 voor onze losheid van D e
M o n t e s q u i e u getuigde; gebleven 's konings recht om oorlog te verklaren en
traktaten te sluìten; gebleven het regelmatig kroon-initiatief bij wetgeving; gebleven
de bepaling van het oude artikel 1. Neen toch: in háre bewoordingen is sedert 1815
‘de souvereiniteit’ vervangen door ‘de kroon’. Heeft dat misschien de zaak gewijzigd?
Het is wel eens beweerd. Bij de gedachtewisseling over het adres van antwoord op
de troonrede van 1849, stelde G r o e n v a n P r i n s t e r e r eene toevoeging voor
tot dat adres, waarin nog eens uitdrukkelijk de souvereiniteit van het Oranjehuis werd
vermeld. Niemand minder dan T h o r b e c k e kwam toen daartegen op. ‘Noch de
tegenwoordige, noch de vorige grondwet’, beweerde hij, ‘noemen den koning, veel
min een huis, souverein’. Eene verrassende stelling uit den mond van hem, die in
zijne ‘Aanteekening’ op artikel 11 der Grondwet van 1815 het veranderde voorschrift
van ‘dezelfde beteekenis’ had genoemd met de aanvangsbepaling der vorige
constitutie, waarin (wij zagen het) van ‘souvereiniteit’ gesproken was. Er viel dan
ook inderdaad weinig in te brengen tegen het oordeel van den vóorsteller der
toevoeging: dat ‘de uitdrukking souvereiniteit, in 1815, met de uitdrukking kroon
niet is verwisseld om te verzwakken de rechten, in 1814 aan het huis van Oranje
verleend.’
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Vreemd genoeg, zwijgt Mr. L o h m a n over den zin dier woorden, waaraan G r o e n
v a n P r i n s t e r e r zoo beslissende beteekenis hechtte voor geheel het karakter
onzer grondwettelijke instellingen. In het boek, hier ter sprake, komt het
tegenwoordige artikel 10 alleen te pas in wat het heeft te beduiden voor ons koninklijk
erfrecht. Gewettigd, echter, is de vraag, of, zoo de Schrijver was indachtig geweest
aan den beginselstrijd, in 49 erover gevoerd, zijn oordeel over de compleetheid onzer
grondwet niet wel wat anders had geluid.
Wat dan is, zooals thans de zaken staan, de groote reden, waarom dat oordeel de
scherpte heeft gekregen, die wij kennen? Vanwaar dan dat verwijt van onvolledigheid,
der constitutie toegevoegd, en slechts verklaarbaar uit de onderstelling, dat hare
vervaardigers in hoofdzaak moeten omstrikt zijn geweest door de banden van D e
M o n t e s q u i e u ? Wij weten het: alpha en omega in de toelichting van dat verwijt
is het bekende artikel 55, pas sedert 1848 in onze grondwet ingelascht, en waarnaar
‘de uitvoerende macht berust bij den koning’. Die ‘uitvoerende macht’, zij is, indien
wij Mr. L o h m a n gelooven zullen, de ‘executive’, niet in haar' historischen, immers
reeds bij Va n H o g e n d o r p van zelf sprekenden zin, als bevoegdheid tot alles,
wat noch onder wetgeving noch onder rechtspraak wordt verstaan, maar in hare
technische beteekenis: het bloote uitvoeren der wetten, waartoe ook reeds de geestige
vóorzitter van het parlement te Bordeaux de taak zijns konings in hoofdzaak wilde
zien bepaald. ‘Binnen de nauwe perken van dat algemeen begrip kunt Ge zelfs met
den besten wil niet samenwringen zoo veel bijzondere rechten, die de grondwet met
klare woorden Zijne Majesteit verleende: zijn oppergezag over zee- en landmacht,
zijn recht van gratie en zoo voort. Maar daarbinnen wringt Gij ook niet (en dat is
voor Uwe “nomolatrie” nog erger!) die talrijke bevoegdheden - politiehoogheid,
concessieverleening, zorg voor des Staats cultuurtaak, wat niet al? - die met éenparig
goedvinden de kroon hier oefent, dag aan dag, zonder dat een enkel bijzonder grond-
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wetsvóorschrift haar daartoe heeft gemachtigd.’ Niet waar? Zoo luidde, in het kort,
het aan artikel 55 vastgemaakt betoog? Wat nu is daarvan aan?
Voorop ga dit: gesteld al eens, dat inderdaad het bewuste artikel móest worden
uitgelegd in den onhistorischen zin, dien Mr. L o h m a n eraan hecht, dan bleef toch
altijd het 10e met zijne ‘kroon’-opdracht daarnaast, als sluitpost, staan, afrondende
tot een compleet geheel de reeks der koninklijke rechten, in de afdeeling van 's
konings macht en elders stuksgewijze opgesomd. Al de bijzondere koninklijke
machtsoefeningen, grondwettelijk of niet, die ons de Schrijver vóorhield, als vallend
buiten het kader van de ‘trias’-leer, zij werden dan in het kader onzer constitutie door
dat artikel 10 toch vastgehouden. Maar zelfs: men neme eens het onwaarschijnlijke
aan; men denke zich Mr. L o h m a n , bij nadere overweging van het laatstgenoemd
artikel de partij kiezend van den spreker T h o r b e c k e in 1849 tegen den, door
G r o e n v a n P r i n s t e r e r gerugsteunden, schrijver der ‘Aanteekening’. Ook nog
in dát geval vond de critiek, door onzen Schrijver op de grondwet geoefend, in het
55e artikel geenerlei steun. Want noch zijne wording, noch zijne woordenkeus,
getoetst aan het spraakgebruik, waarvan de makers onzer grondwet elders zich
bedienen, rechtvaardigen de lezing, die Mr. L o h m a n van de termen in dat artikel
geeft.
‘Niet zijne wording’. Al laat toch de wisseling van denkbeelden, die T h o r b e c k e 's
‘Bijdrage’ met haar' fellen aanval op het ontworpen voorschrift uitlokte tusschen de
dubbele kamers en het ministerie, aan juistheid der gedachtenuiting veel te wenschen,
bezwaarlijk valt desondanks dit te loochenen, dat de ontwerpers, vóór de keus
geplaatst tusschen den technischen zin der woorden en den van ouds gebruikelijken,
ten gunste van den laatsten hebben beslist. Wat echter meer nog afdoet: ook het
tekstwoord, zoo men het beziet in het licht van elders daarop vallend, steunt Mr.
L o h m a n 's inperkende verklaring allerminst. Men onderstelle eens voor een
oogenblik, dat ‘de uitvoerende macht’ hier het recht beteekent om te zorgen voor de
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tenuitvoerlegging van regelen, door een ander gezag verordend. Hoe rijmt men dan
dit voorschrift met de reserve aan het eind der tweede alinea van artikel 77? ‘De
hoofden der ministerieele departementen’ (leest men daar) ‘zorgen voor de uitvoering
der grondwet en der andere wetten, voor zoo verre die van de kroon afhangt’. Dat
voorbehoud is onbestaanbaar, indien reeds het vroegere artikel 55 de ‘uitvoering der
wetten’ heeft op het oog gehad. Want dan is deze kort en goed daar den koning
toevertrouwd. Dus moet die vorige bepaling iets anders hebben willen zeggen. Welnu:
dat andere kan slechts zijn: opdracht der ‘executive’ naar Va n H o g e n d o r p 's
spraakgebruik, als macht tot wat er van de staatstaak rest, na aftrek van de wetgeving
en rechtspraak.
Dus heeft dan, kennelijk, op dit stuk de grondwetgever, nu ja, het taalgebruik der
‘trias’-leer gevolgd, maar... met ontzieling van den haar ontleenden term. ‘De
uitvoerende macht’, nog bij D e M o n t e s q u i e u een materieel begrip, is in het
idioom van onze constitutie een bloot formeel geworden. Het concept is negatief,
niet positief bepaald. Het duidt slechts aan, wat niet zich brengen laat onder de eene
of de andere der twee nevengeordende bewoordingen. Is echter dit geval van
dergelijke ‘ontzieling’ het eenige voorbeeld? Heeft niet gelijk proces - het borgen
van een' term bij het ‘trias’-taaleigen, maar met verzaking van zijn' materieelen
inhoud - ook elders plaats gehad? Het voorbeeld is gewis niet ver te zoeken. Men
neme het woord ‘justitie’, ‘rechtspraak’, ‘rechterlijke macht’. In de taal van D e
M o n t e s q u i e u duidde het nog op ‘beslechting van de geschillen, tusschen
“particulieren” gerezen’. Maar bij ons? Zou iemand eraan twijfelen, of de naam in
onze grondwet ook de zoogenoemd ‘voluntaire jurisdictie’ omvat? Hier dus dezelfde
uitholling des begrips als bij de ‘executive’. Welnu: die dubbele analogie wettigt,
naar het ons voorkomt, ook nog eene nieuwe slotsom. Zij wekt wel het krachtigste
vermoeden, dat ook het derde woord uit de beroemde trits - ‘wetgeving’, ‘wetgevende
macht’ - ten slotte onder de handen onzer constitutie-makers eene soort-
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gelijke bewerking zal hebben ondergaan. Op dit punt worde met het betoog van Mr.
L o h m a n volledige instemming betuigd. Moet reeds, naar het oordeel van den
schrijver dezer regelen, het geding, daarover bij voorbeeld tusschen B u y s en
Te l l e g e n gevoerd, zelfs in het verslag, dat door den pleiter voor het materieele
wetsbegrip in zijn uitnemend boek ervan gegeven werd, bij onbevangenen den indruk
vestigen, dat het overwicht der bewijsgronden was bij zijne weêrpartij1), beslissend
schijnt hier het zoo juist gedane beroep op hetgeen ook met de verdere twee
hoofdbewoordingen van D e M o n t e s q u i e u 's doctrine is geschied. Slechts mag
nu deze bijvoeging niet achterwege blijven: Hetzelfde gewicht, dat, onzes inziens,
de ‘ontzieling’ der begrippen ‘uitvoering’ en ‘rechtspraak’ in de schaal legt ten gunste
van Mr. L o h m a n 's slotsom nopens den bloot-formeelen zin, dan ook aan het woord
‘wet’ te hechten, geheel hetzelfde moet nu insgelijks die Schrijver toekennen aan de
ontlediging van het begrippen-paar: ‘rechtspraak’ en ‘wet’ ten detrimente zijner
stelling, als zou van de befaamde ‘trias’ de term ‘uitvoerende macht’ - die term alleen
- in onze grondwetstaal nog op een' stelligen inhoud kunnen bogen.
Is de tot hier gegeven proeve van tekstuitlegging in hoofdzaak niet mislukt, dan
laat zich hare slotsom, inzonderheid met opzicht tot de verhouding tusschen het
oefenen der ‘uitvoerende macht’ en het ‘wetgeven’, dus kortelijk trekken. Er is voor
elke dier beide werkzaamheden geen begripsmatig af te palen sfeer. Zoover er grenzen
bestaan tusschen het wederzijdsch gebied, heeft slechts het stellige woord der
grondwet haar getrokken. De 76 onderwerpen - of hoeveel er anders wellicht zijn die, hetzij hen al dan niet het materiëele ‘wets’-begrip moog dekken, naar
constitutioneelen eisch slechts bij ‘de wet’, dat is dus in wetsvorm, (door
samenwerking van kroon en Staten Generaal) voorziening vinden, zij kunnen ‘per
definitionem’ niet evengoed naar de wijze der ‘uitvoerende macht’ (door de kroon
alleen) worden verzorgd. Ook sluit (nog dit zij Mr. L o h m a n

1) Mr. J.T. Buys. ‘De Grondwet’ I. 1 (1883) blz. 340 en vv.

Onze Eeuw. Jaargang 3

896
toegestemd) de grondwettelijke opsomming dier onderwerpen niet uit, dat andere
evenéens geregeld worden naar denzelfden ‘wets’-trant als voor de opgesomde werd
verlangd. Met dien verstande, dat wat éenmaal aldus werd beschikt slechts op gelijke
manier weêr wijziging mag lijden. Het gansche veld, echter, van overheidsbemoeienis,
dat, behalve rechtspleging, daarbuiten ligt, staat open voor den, in de vormen der
‘uitvoerende macht’ decreteerenden en verordineerenden koning. En dat krachtens
de grondwet zelve, gelijk zij in de artikelen 10 en 55, ja, ook en bovenal in het laatste
van die beide, luidt. Of Zijne Majesteit daarbij zich dingen aantrekt, die, naar
deskundig oordeel, materiëel, binnen het begrip van wettelijke regeling vallen, of
hij (om woorden te gebruiken van Laband) ‘uitvaardigt een voor de burgers bindend
rechtsgebod’, dan wel van het ‘wets’-gebied in materiëelen zin zich verre houdt, doet
voor zijne bevoegdheid niets ter zake. Mits hij indachtig blijve aan de tweede alinea
van artikel 56, waarnaar ‘bepalingen, door straffen te handhaven, in zijne algemeene
maatregelen van bestuur niet mogen worden gemaakt, dan krachtens de wet’, geldt
voor geheel het staatsbedrijf - buiten het gebied der straks genoemde 76 gevallen en
der rechtspraak - in antwoord op de vraag: koninklijk besluit? of wet? het oude
spreukje, dat ‘die het eerst komt, het eerst maant’. Zóo (nog éens) wil het de tekst
der grondwet. Hier is geene opening, geene leemte, waarin een speld te steken ware.
De tekst voorziet in alles. Hij heeft den ganschen monarch, de volle koninklijke
machtbevoegdheid - hier volgt eene uitdrukking van B u y s - ‘in de constitutie
gebracht’. Van zijne beweerde onvolledigheid, waarin Mr. L o h m a n eene sterke
drangreden dacht te vinden tot steun voor de door hem betoogde stelling, blijft, snijdt
het hier gezegde hout, niets over.
Is het niet zoo, dat, na het vervallen van het bezwaar der incompleetheid, hetwelk
Mr. L o h m a n doorloopend tegen den grondwets-tekst deed klinken, nu tevens een
wel wat bedenkelijk licht schijnt op zijne vertoogen over de wederzijdsche plaats,
die, bij het wetgeven, koning en ver-
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tegenwoordiging innemen met opzicht tot elkaâr? Herinnere men zich nog maar eens
even des Schrijvers stelling te dien aanzien. ‘In het wezen der zaak’ (dus luidde zij)
‘bestaat er tusschen wetten en andere koninklijke verordeningen geen verschil. De
koning is de wetgever, gelijk hij de bestuurder en het hoofd der rechtspraak, kortom:
de overheid is. Medewetgevers zijn de Staten-Generaal niet. Zij maken louter
inzichten, verlangens kenbaar, die pas des konings wil tot wet verheft. Zoo goed als
de algemeene maatregel, of het koninklijk besluit “tout court”, ontleent de wet pas
aan het bevel der kroon haar bindende gezag’. Voor alle rigorisme past respect. Zoo
ook voor dit, dat zelfs een' G r o e n v a n P r i n s t e r e r te ver zou gaan. Noemde
toch deze niet de volksvertegenwoordiging ‘het medewetgevend gedeelte der
bevolking’?1) De vraag blijft echter: ‘is dat rigorisme wel gewettigd?’ ‘Gewettigd’
allereerst, (want tot dat onderzoek behooren wij voorhands ook hier ons te bepalen),
in den bijzonderen zin van ‘stoelend op den tekst der constitutie’? Nu worde het
aanstonds grif erkend: er komen in de grondwet woorden voor, die Mr. L o h m a n 's
lezing steun verleenen. Dus: het bekende formulier van wetsafkondiging
grondwettelijk vóorgeschreven in artikel 72, met zijn: ‘Zoo is het, dat Wij, den Raad
van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden
en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze’. Dus ook: de derde alinea
van artikel 59, waar eene bevoegdheid wordt genoemd, die ‘de Koning zich bij de
wet heeft voorbehouden’. Die woordenkeus past, metterdaad, in het stelsel, door Mr.
L o h m a n op dit stuk verdedigd. Iets, dat, in trouwe, wat de laatste plaats betreft,
niets vreemds heeft. Zij was toch mede aan zijne bemoeienis te danken. Maar jammer,
dat daarnevens plaatsen zijn, waar onze grondwet spreekt in anderen toon. Eerst zij
artikel 69 hier genoemd. De lijdensgeschiedenis dier bepaling kent niemand beter
dan onze Schrijver. Nadat

1) ‘Adviezen’ (1856) I Voorrede V. Cf. Mr. G r a s h u i s . ‘Geloof en Wetenschap in de
Nederlandsche staatkunde. Twee levensbeelden. I. De leer van G r o e n v a n P r i n s t e r e r ’.
(1903) blz. 171.
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in het 59ste artikel de onderstelling van den koning-wetgever op zijn initiatief was
ingelascht, lag het voor de hand hetzelfde te beproeven met de eerste alinea van het
69ste. Hoe toch kon ooit de wet, dat is de koning zelf, den koning ‘machtigen’? En
moest na de beslissing, ter zake van dezelfde vraag alreeds gevallen, niet voor
éenvormigheid van uitdrukking worden gezorgd? Edoch: er was alarm gewekt; bij
nader inzien durfden velen de nieuwe inkleeding niet aan. Mr. D e B e a u f o r t
opperde bezwaren, Mr. B o r g e s i u s volgde. Er werd gezinspeeld op eene verrassing,
die niet moest worden herhaald. Het amendement van Mr. L o h m a n viel. De
koning-wetgever, pas tien artikelen te voren nog gehuldigd, werd thans weêr uitgeluid.
Doch nu komt nog, wat het zwaarste weegt: het geheel der voorschriften, die het
werk der wetgeving omschrijven; daaronder bovenal: het hoofdartikel op dat stuk,
het 109de, dus luidend: ‘De wetgevende macht wordt gezamenlijk door den Koning
en de Staten-Generaal uitgeoefend’, en dan daarnevens al de andere, waarin het
beginsel dier gezamenlijkheid wordt uitgewerkt. Is (vragen wij) in de keuze der
termen, te dezer zake gebezigd, iets, wat onbevangen lezers op het denkbeeld brengen
kon van Mr. L o h m a n 's straks vermelde stelling? Gezamenlijke oefening van eenige
macht door U en mij is toch iets anders dan hare oefening door mij alleen onder het
inwinnen van Uw' wensch of raad! En als dan elders wêer het wetsplan, waarvan Gij
de eerste schets maaktet, benoemd wordt met denzelfden naam van ‘voorstel’, als
dat, waarmeê, de andere keeren, oorspronkelijk ik ben voor den dag gekomen, ligt
daarin niet op nieuw eene weêrlegging van ieder pogen om, in het gemeenschappelijk
werk, ter eere van mijn deel het Uwe te verdonkeren? Het staat, derhalve, met de
bewijsstof in die zaak ten slotte zóo: De artikelen 59 en 69, als gelijkwaardig aan
weêrskanten, tegen elkander doorstrijkend, houden wij over: éenerzijds het
afkondigingsformulier van artikel 72, andererzijds het ondubbelzinnig vóorschrift
nopens de gezamenlijke uitoefening der wetgevende macht met de bepalingen, die
in gelijken geest zich daarom heen groepeeren. Gaat het dan aan, als Mr. L o h -
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m a n doet, de grootere bewijskracht der laatstgenoemde groep te willen
wegredeneeren met aanmerkingen, hoe gegrond zij mogen zijn, op de ongelukkige,
stelselloos gekozen plaats, waar men sinds 1815 dit alles heeft neêrgezet? Ware ons
des Schrijvers doorloopende klacht over de onvolledigheid der gansche grondwet
juist gebleken, ja, dan zou wellicht, in aansluiting daarbij, zijn hoon wegens dien
nieuwen onnoozelen streek meer indruk op ons maken. Maar nu dat algemeene
verwijt ontzenuwd werd, nu doet het van de overtuigingswaarde der hier bedoelde
artikelenreeks al bitter weinig af, dat zij in een ander hoofdstuk, dan waar zij nu
staan, meer op hunne plaats waren geweest.
Genoeg thans van den grondwetscommentaar. Het wordt tijd om ook van het
geschiedkundige pleidooi een enkel woord te zeggen.
Het zou toch niet zijn te verwonderen, zoo de tot hier geoefende critiek den
Schrijver, dien zij geldt, of zijne geestverwanten alreeds sinds eenige oogenblikken
ongeduldig had gestemd. ‘Gij spreekt’, dus hooren wij hen in gedachten zeggen,
‘alsof de tekst der constitutie iets ongeborens, ongewordens was, eene openbaring
zonder geschiedenis, zonder verleden. Nu, als men zoo dat staatsstuk losmaakt van
zijne oorsprongen, het alleen, om zoo te zeggen, in hoogte en breedte, op de onderlinge
logische verhouding zijner deelen onderzoekt, maar de oogen sluit voor zijne derde
afmeting, de historische diepte der dingen, die er achter liggen, dan kan men licht
eene soort van afgerond systeem uit zijne artikelen samenknutselen. Maar dat is de
manier niet. In het boek, waarvan Gij spreekt, is onze grondwet onder het licht
geplaatst van haar ontstaan, inzonderheid van de gebeurtenissen, die de wedergeboorte
van Nederland bewerkten, de gebeurtenissen van het jaar 14. Daarmeê heeft ook
Uwe critiek te rekenen, of zij miskent hare taak.’
Al ligt die tegenwerping voor de hand, gegrond zou zij niet wezen. Bestemd juist
om de slotsom op te maken uit de ontwikkeling, die rechtsbehoeften en ideeën
gedurende
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het laatstverloopen tijdperk hebben doorleefd, vraagt elke grondwet, gelijk ieder
staatsstuk, dat recht in wetboeksvorm vaststelt, van hare uitleggers vóor alles dit:
haar' zin te putten uit haar zelve. Taalkundige en logische verklaring harer uitspraken
is dus altijd hunne naastbij liggende taak. Pas zoover deze met hare eigen middelen
niet toekomt, kan het daarna de beurt worden van geschiedkundige nasporing.
Doch goed! er worde nu ook eens ingegaan op den historischen vóorarbeid,
waarmede Mr. L o h m a n zijne lezers bereidt op de studie van den constitutie-tekst.
Dan echter: het kan welhaast niet missen, of na het aandachtig kennisnemen van die
inleiding dringt zich eene vraag, eene uiting van bevreemding op. Waarom, zoo luidt
zij, het historiewerk daar afgebroken, waar dat is geschied?
Waarom met 1814 geëindigd? Waarom niet voortgegaan althans tot 1887? Het zij
toegegeven voor het oogenblik, dat de omstandigheden en gebeurtenissen ten tijde
van het herstel onzer nationale vrijheid hier geplaatst zijn in een onbedrieg lijk licht.
Heeft sinds dat tijdstip dan de staatsgeschiedenis van Nederland stilgestaan? Het was
den Schrijver, bij zijn' blik op het verleden, in de eerste plaats te doen om wetenschap
van feitelijke machtsverhoudingen. Zijn deze dan ten onzent 90 jaar lang gelijk
gebleven? Hebben daar geene verschuivingen plaats gehad? Verschuivingen, met
name, door het gedurig breeder worden van het gebied, waar de oefening der
koninklijke macht gebonden werd aan medezeggenschap der Staten Generaal, alsmede
door het geleidelijk verzwaren van de klem, waarmeê dat medezeggenschap zich
mocht doen gelden? Wie, die het ontkent? In 1815 al kon zoo standvastig niet het
Noorden de pogingen der Belgen wederstaan om voor hun wantrouwen jegens de
kroon eene veiligheid te vinden in vermeerdering van constitutioneele waarborgen,
of dit voor het minst wisten de zuidelijken te veroveren: des konings recht tot het
sluiten van traktaten, te voren onbeperkt, werd ingekort; afstand van grondgebied
mocht zonder goedvinden der kamers niet geschieden. Ook dagteekent van toen reeds
ons artikel
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over het gezamelijk uitoefenen der wetgevende macht. Vijftien jaar later, met den
Brusselschen opstand, begon het gevolgenrijke tijdperk der volhardings-politiek: een
tijd, die meer wellicht dan eenige andere den vorscher naar zijne gebeurtenissen doet
vertwijfelen aan de rechtvaardigheid van het rechterschap der historie. Geheel
Noord-Nederland juichte in 's konings vasten wil en moedigde - de jonge
T h o r b e c k e voorop - door woord en schrift Zijne Majesteit tot volhouden aan.
Had destijds hier eene echte volksvertegenwoordiging bestaan en, door veel ruimere
bevoegdheden ter zake der begrooting, meer recht om meê te spreken bezeten dan
nu den kamers toekwam, men mag wel twijfelen, of zij niet in weêrstand tegen ‘het
muiterenrot der blauwkielen’ en zijne schutspatroons, de mogendheden, juist even
onverzettelijk zich had gedragen als thans de koning het deed. Eén zag er verder:
Gijsbert Karel; maar zijne stem vond haast geen' wêerklank; als hij op straat zich
dorst vertoonen, jouwde men hem uit. En zie: toen het tegensloeg, toen werden de
noodlottige uitkomsten van die gedragslijn, waartoe de openbare meening niet minder
krachtig dan zijn eigen wil den koning had genoopt, de groote hefboom bij den drang
om aan diezelfde volks-opinie, zoover zij door de Staten uiting vond, eene krachtiger
stem te geven in het kapittel. En, als om de ironie nog snijdender te maken, de man,
die thans in zijne ‘Aanteekening’ en in zijne ‘Proeve’ aan dat verlangen het machtigst
woorden leende, het was de 40 jarige Leidsche hoogleeraar, die, als 32 jarige, de
vraag gesteld had: ‘op welk staatkundig karakter een staat bogen zou, wien door eene
pennestreek van vreemden, de helft zijns gebieds midden in den vrede ontnomen
werd1)?’ Nogtans: hoe men ook denke over de rechterlijke onpartijdigheid, door den
loop der gebeurtenissen in dezen betracht, de zin der feitelijke uitkomst, gelijk zij in
twee tempo's werd verkregen, laat slechts éen uitlegging toe. Zij liep weêr in

1) Slot der naamloos uitgegeven brochure ‘Over de erkentenis der onafhankelijkheid van België’.
Zie De B o s c h K e m p e r . ‘Geschiedenis van Noord-Nederland na 1830’ I (1873) blz. 99.
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dezelfde richting, straks genoemd. Eerst kwam in 1840 het halve werk. ‘De oefening
van het stemrecht in de steden en ten platten lande, zoowel als de bevoegdheid om
deel te nemen aan provinciale en plaatselijke besturen’ zou in het vervolg worden
geregeld, niet bij gewestelijke en locale reglementen, als voorheen, maar ‘bij de wet’.
Voorts werd de dubbele begrooting van dus ver: eene tienjarige voor de gewone
uitgaven en eene jaarlijksche voor de onzekere posten daarnaast, versmolten tot eene
enkele, die telkens voor twee jaren zou zijn vast te stellen. De door de rekenkamer
afgesloten becijfering van ontvangsten en uitgaven moest voortaan telken jare den
Staten-Generaal worden medegedeeld. Door eene soortgelijke bepaling met opzicht
tot de koloniale rekening verkregen ook op deze de kamers althans eenig toezicht.
En eindelijk (‘last, but not least’) kwam nog te elfder ure het beginsel, voor het minst,
van de ministerieele verantwoordelijkheid thans voor de eerste maal de grondwet
binnen. Een zoo gedeeltelijk stel concessiën stemde echter - het is bekend T h o r b e c k e en de zijnen niet éens tot dank, laat staan dan: tot voldaanheid. In het
inleidend woord, dat de tweede uitgave zijner ‘Aanteekening’ voorafging, kenschetste
de leider het werk des vorigen jaars als eene ‘nationale teleurstelling’. Proeven van
voortbouw aan het halverwege gestaakte ondernemen kwamen al spoedig wederom
aan de orde. Wie kent den uitslag niet? Het omwentelingsjaar 48 bracht de
bevrediging, die het jaar 40 den misnoegden had ontzegd. Eene reeks van hoogst
gewichtige onderwerpen werd ditmaal aangehecht aan het terrein, waarover slechts
het gemeen overleg van kroon en Staten-Generaal had te gebieden. Men denke maar
aan de voornaamste. Daar hadt Ge reeds in het eerste hoofdstuk de regeling en
beperking van het recht om zich te vereenigen en om te vergaderen. Wat verder
volgde in het tweede eene gansche rij: de traktaatsbepalingen, wettelijke rechten
betreffende, de voorschriften nopens ontslag en pensioneering van officieren, de
regeeringsreglementen en het muntstelsel der koloniën en bezittingen, de inrichting,
eindelijk, van den raad van state, zijne
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samenstelling en bevoegdheid. De herziening van het derde - bracht den eisch, dat
het slot der rekening bij de wet zou worden vastgesteld. Nu naar het vierde hoofdstuk.
Daar werd eene ordening bij de wet verlangd voor zoo gewichtige stof als het
provinciale en gemeentelijke zelfbestuur. Voeg thans nog uit de slothoofdstukken
daaraan toe de organisatie van den waterstaat, het openbare onderwijs en de
armenzorg. Was het dan geene wereld, inderdaad, van staatsbemoeiing, wat hier aan
de bevoegdheidsfeer der kroonverordeningen werd onttrokken? Merk, voorts, nog
op, hoe, door het gebod van jaarlijksche begrootingswetten, het toezicht van de
kamers op het landsbestuur zich zeer aanmerkelijk vond verscherpt. Ook dit: dat
thans aan éen van beide - aan de tweede - het dubbele recht verleend werd van enquête
en van amendement; een toevoegsel tot hare uitrusting, voor het aandeel, dat zij
nemen mocht aan het gezamenlijke werk der wetgeving, van kwalijk te overschatten
waarde. En nu ten slotte dit nog: Die kamers zouden voortaan alle twee bij keuze
worden saamgesteld, de tweede kamer bij rechtstreeksche keuze, en beide ook
vergaderen in het openbaar. Terwijl nog bovendien voor regelrechten invloed, door
de kiezers op het beleid van 's lands zaken te oefenen, eene extraopening werd
aangebracht door het den koning toegekende ontbindingsrecht. Is het wonder, dat
voor de onbevredigden van acht jaar te voren, thans en voor langen tijd, niets, of zoo
goed als niets te wenschen bleef?
Zeer zeker, deze dingen zijn algemeen bekend. Maar éen vraag zij toch in alle
bescheidenheid gedaan: aan wien de schuld, dat zij hier nog eens ter sprake moesten
komen? Ligt zij niet bij den Schrijver van het boek, dat, tot verklaring onzer grondwet,
geen ‘stelsel’ geven wil, maar enkel ‘feiten in hun natuurlijk verloop’, en dan in het
verhaal dier toelichtende feiten op éenmaal halt houdt na mededeeling van wat 90
jaar vóor dezen is geschied, om voorts van daar nog enkel te opereeren met het stelsel,
tóen uit de gebeurde dingen voortgekomen, en juist niet met het natuurlijk verloop,
dat tusschen toen en nu de
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feiten namen? Laat het waar zijn, honderd maal, dat, bij het licht der factische
gegevens van destijds beschouwd, de souvereine Oranje-vorst mocht worden
aangezien als de wetgever, naast wien zijne Staten-Generaal slechts wenschen en
verlangens hadden kenbaar te maken. Bezwaarlijk zal toch iemand, die de historie
van toen af, gelijk zij boven nog eens kort werd saamgevat, aandachtig leest en
onbevangen overweegt, daarna nog kunnen volhouden, dat in dien tusschentijd de
wederzijdsche verhouding van kroon en kamers niet veranderd is. En nog was men,
met de grondwetsherziening van 48, bij lange na niet aan het einde dier verandering.
Wat dan, sinds dien, nog verdere wijziging heeft aangebracht? Het is niet de
laatstelijk tot stand gekomen herziening van 1887. Een ieder weet, dat zij is
ondernomen op het beding van onveranderde handhaving der éenmaal aan den koning
en de kamers grondwettelijk toegewezen positiën en ook, behoudens slechts zeer
weinige uitzonderingen, in trouw aan dat beding volvoerd1). Neen, wat hier wordt in
het oog gevat, het is een zeker geheel van constitutioneele gebruiken, waarmeê in
de tweede helft der afgeloopen eeuw de practijk van ons staatsleven het
strictgrondwettig recht heeft aangevuld, en die, allengs beslister zich bewegend langs
het verlengde van de lijn onzer staatshistorie in de voorafgegane 50 jaren, eene soort
van normatief gezag verkregen, deels op het voorbeeld van het Britsche
praecedenten-recht, maar bovenal, omdat de machtsverhoudingen, in het kader onzer
constitutie zich ontwikkelend, geen' anderen uitweg lieten, dan door hen werd
aangewezen. Dat moge nog wat nader worden toegelicht.
Men doet niets te kort aan de zeldzame grootheid van T h o r b e c k e met te erkennen,
dat hij niet geheel zich vrijhield van de éenzijdigheden, die bij zijn leven algemeen
waren onder wie dachten zooals hij. Zeide hij toch zelf in zijn bekend bijschrift tot
het portret van G u i z o t : ‘Men is maar zelden populair, als men niet met zijn' tijd
ook

1) De uitzonderingen vormen de gewijzigde voorschriften in de artikelen 59, 140 en 145.
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de gebreken gemeen heeft.’ Nu valt het ons niet zwaar, in het denken en den arbeid
van de vrijzinnigen dier dagen eene algemeene feil te erkennen, die, sedert, in menige
teleurstelling zich heeft gewroken. Wij mogen haar noemen ‘verwaarloozing van
feitelijk machtsverschil en zijne gevolgen.’ Zij was de hoofdfout in dat opereeren
met den abstracten mensch, verstandige eigenbaat tot richtsnoer kiezend, dat het
vrijzinnige ‘credo’ zoo verleidelijk doorzichtig maakte, maar ook in tal van opzichten
zoo scheef. Men denke aan het ‘laat varen, laat begaan’, die leuze, onaantastbaar,
zoolang men bleef bij afgetrokkenheden, maar schipbreuk lijdend in hare toepassing
op eene concrete wereld, met menschen, in krachten, gaven, en vooral in geldelijk
vermogen tot uitzingen zoo ongelijk als B e s s e m e r , of A r m s t r o n g en een zijner
losse werklieden. Nu dan: zoo stond het ook wel eenigszins geschapen met
T h o r b e c k e 's staatswijsheid. Haar laatste woord, de ‘Narede’, getuigde, hoe zij
bij het bouwen aan hare constitutoneele monarchie vóor alles hierop was bedacht
geweest, de heerschappij te weren van ‘éen absoluten wil’, wíens wil dat ook mocht
wezen, de volkswil, even goed als die des konings1), maar het beantwoorden aan de
eischen van ‘een juist, rechtvaardig, nationaal verstand’ gevraagd had aan een stel
‘van elkander wederkeerig beperkende organen’. Uitmuntend in de bedoeling! Slechts
heeft de staatsman, in het studeervertrek gevormd, te spoedig, blijkbaar, zich gevlijd,
het beoogde evenwicht te hebben gevestigd, toen hij de wederkeerige beperking
verordend had op het papier. Hij maakte te veel staat op de vrijwillige ingetogenheid
der machten, bij dat spel des evenwichts betrokken. Hij kende zijn' S p i n o z a niet
genoeg, om tijdig zich het te herinneren: bestaan is zelfhandhaving.

1) Men vergelijke T h o r b e c k e 's uitval tegen den ‘onbeperkten volkswil’ in zijn naamloos
vlugschrift van December 1830, medegedeeld door D e B o s c h K e m p e r t.a.p. blz. 97,
en ook zijn antwoord aan Jhr. Mr. C. v a n F o r e e s t in de vergadering der Tweede Kamer
van 25 November 1864. (Parlementaire redevoeringen. Ministerie. Van September 1864 tot
September 1865, blz. 311).
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Hij zag voorbij, dat, waar twee machten, hoe dan ook, gekoppeld worden aan elkaar,
al spoedig elk van beiden gaat trekken naar haar' kant, en, zoo geen evenwicht van
krachten wordt bewaard, de samenwerking, die bedoeld was, wijkt voor
overheersching. Maar wat de scherpste ziener niet voorzag, toen het nog worden
moest, thans, nu het voor oogen ligt, merkt zelfs de stumper het op.
Het leerzaamst voorbeeld tot verluchting van hetgeen hier T h o r b e c k e voorbij
zag, biedt ons de jongere geschiedenis van den parlementairen model-staat,
Groot-Brittannië. Van alle trekken, die het Britsche staatswezen onzes tijds den
stempel opdrukken van een volksbewind, getemperd door een meêregeeringsrecht
des adels en door de erfelijkheid van zijn présidentschap, van al die trekken is het
grootere en voornaamste deel nooit statutair geboekstaafd. Niet slechts valt geen
moment in Engeland's historie aan te wijzen, dat vormelijk en voor goed gebroken
is met de volstrekte machtsvolkomenheid der kroon, gelijk zij, als oorsprong aller
overheidsmacht, gehuldigd werd onder de latere Plantagenets, de Lancasters en de
Tudors; ook in de ‘declaration of rights’ van 1689, alsmede in den ‘act of settlement’
van 1700, de jongste twee staatsstukken der Britsche geschiedenis, die eenigszins
het karakter bezitten van grondwettelijke oirkonden, vindt men geen enkel der
beginselen neêrgelegd, waarop het onbetwijfelbare overwicht van ‘de Gemeenten’
thans berust. ‘Geen enkel’; of het moest, in het op de 2e plaats genoemde document,
de onbeholpen poging zijn om iets te vestigen in den trant der latere onmisbaarheid
van het ministerieele contre-seign; eene poging, toen nog zoo voorbarig, dat zij weêr
weinig tijds daarna werd ongedaan gemaakt1). Zoo staat geheel de instelling van het
‘cabinet’ en zijn' ‘premier’ gansch buiten alle statutaire sanctie. Dat zijne leden zijn
te kiezen uit de partij, die meerderheid is in het Lagerhuis, dat het jegens het parlement
aansprakelijk is, zoo voor zijne algemeene gedragslijn in binnen-

1) H. H a l l a m . ‘The constitutional history of England’. II, blz. 732 (Ed. van ‘The World-library
of standard-works’).
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landsche en buitenlandsche politiek, als inzonderheid voor ettelijke benoemingen,
dat het moet wijken voor eene uitspraak van wantrouwen en desgelijks, na eene
ontbinding, voor eene stembus-zegepraal der overzijde, geen wetsbepaling rept er
van dat alles, ook zelfs maar met een enkel woord. Het koninklijk ‘veto’ is, wettelijk,
nooit afgeschaft; en toch bestaat het niet meer. Het huis der ‘Lords’ is, wettelijk, niet
ondergeschikt aan ‘de Gemeenten’; toch moet het voor den bij herhaling uitgesproken
wil van dezen buigen1). Sterker nog: geen Britsch statuut, of het bezigt in zijn' aanhef
den wetsstijl der koninklijke souvereiniteit; en nogtans, toen, al langer dan eene eeuw
geleden, de zeer geleerde Mr. R e e v e s in zijne ‘History of English Law’ die
souvereiniteit in vollen ernst gepredikt had met de eigen beeldspraak, thans door Mr.
L o h m a n gebezigd in zijn werk, toen dwong het Lagerhuis de zittende regeering,
dien snoodaard te doen terechtstaan wegens privilegieschennis!2) Kortom: het
statutenrecht bevestigt de oppermacht der kroon; en de practijk verzekert de
oppermacht aan de partij, die zich de meerderheid verwerft in het Lagerhuis. Vanwaar
dat alles? Eenvoudig hiervan: wijl in den rechtstoestand, gelijk hij door de wetten
was geschapen, een ‘cabinet’, door 's konings keuze en zonder voeling met de
machtigste partij in ‘de Gemeenten’ saamgesteld, geen' dag het staatsbedrijf in gang
zou kunnen houden, zonder dat er een kink kwam in de kabel. Zoozeer had gaandeweg
de wetgeving ‘den koning in zijn' raad’ omsponnen met een netwerk van bindende
regelingen, dat alreeds bij het begin der 18e eeuw doorloopende verstandhouding
tusschen de raadslieden der kroon en de twee ‘Huizen’, dagend te Westminster,
levenseisch was geworden van staatsbeleid3). Maar nu bleef ook niet uit, wat, onder
soortgelijke omstan-

1) E.A. F r e e m a n . ‘The growth of the English constitution’. Tauchnitz 1872, blz. 124. A.V.
D i c e y . ‘Lectures introductory to the study of the law of the constitution’ (1886) blz. 349.
2) A.V. D i c e y , t.a.p. bl. 352.
3) R. G n e i s t , ‘Englische Verfassungsgeschichte’ (1882) blz. 634 en v. en 705 en v.
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digheden, altijd zich vóordoen móet. Onmisbaar overleg leidde, onder eene reeks
van zwakke koningen, tot overwicht van de partij, met wie het moest worden gepleegd,
en, in háar boezem, van het sterkere element: het lagerhuis, of, liever nog, zijne
grootste helft. Gedweeheid van de kroon opzichtens de gebruiken, straks genoemd,
was dus, ofschoon geen rechtstreeksch -, toch een middellijk-noodwendig uitvloeisel
uit het systeem der staatswetgeving. De sanctie aller wetsvoorschriften in
Groot-Brittannië (gerechtelijke veroordeeling) achterhaalde den schender dier
gebruiken niet regelrecht. Maar onvermijdbaar voerde hem zijne schennis, éens
gepleegd, in hare gevolgen tot eene wetsverkrachting, die hem ten slotte toch nog
voor den rechter bracht1).
Welnu: iets dergelijks is sedert '48 in Nederland geschied. O zeker: tusschen
Engeland en ons is ook in deze dingen groot verschil. Hier staat niet, gelijk daar, een
rechter, om zoo te zeggen, achter elke wet. Maar wat ten onzent soortgelijke
ontwikkeling der staatspractijk bespoedigde, terwijl het ginds ontbrak, dat was het
beginsel van de tegenwoordige artikelen 123 en 124 der grondwet: het recht der
kamers, jaarlijks om hare goedkeuring te worden verzocht van het ‘budget’ in zijn'
geheelen omvang. Dat is in Engeland tot heden anders. Daar worden de uitgaven
gesplitst op eene wijze, vergelijkbaar met den trant, waarin zij ten onzent vóor 1840
verdeeld werden over de tienjaarlijksche en de jaarlijksche begrooting. Men heeft er
de betalingen, waartoe éens voor altijd de noodige machtiging verstrekt is bij eene
wet, die blijft; als, onder andere, die, welke geschieden krachtens de wet op de civile
lijst, of op de nationale schuld. En men heeft dan daarnaast zoodanige, die berusten
op eene jaarlijksch te voteeren ‘appropiatie’-wet; daartoe behooren, onder meer, de
kosten voor leger en vloot. Die onderscheiding, evenwel, (men weet het) kent de
Nederlandsche grondwet thans niet meer. De beide vóorschriften, daareven
aangehaald, luiden gansch algemeen.

1) A.V. D i c e y , t.a.p. blz. 367 en vv.

Onze Eeuw. Jaargang 3

909
Heeft T h o r b e c k e een vóorgevoel gehad van den feitelijken dwang, dien een
budgetrecht, aldus zonder perk of maat den Staten-Generaal verleend, éenmaal zou
kunnen oefenen op de kroon? Juist even vóor dat hij zijne intreê deed in het practisch
staatsbedrijf, was al een waarschuwend feit geschied. De toevoeging van een ontwerp
tot het invoeren der ministerieele verantwoordelijkheid aan de zeven vóorstellen van
grondwetsherziening, namens de kroon op 18 Maart 1840 ingediend, was der regeering
door de tweede kamer ontwrongen met het dreigement, dat anders het aanhangige
verzoek om eene voorloopige credietwet zou worden afgewezen. Op dat antecedent
kon T h o r b e c k e het oog hebben, toen hij maar weinig later zijne ‘Aanteekening’
gereed maakte voor den tweeden druk en bij dat werk, natuurlijk, ook zich bezig had
te houden met den ‘passus’ (I (1841) blzz: 202 v:), die opkwam tegen het Fransche
en Engelsche gebruik, dat eene kamer alle voorstellen van een' haar ongevalligen
minister afwees, ‘ten einde den koning te dwingen tot verandering van den persoon’.
Hoe het zij, toen éenmaal, zeven jaren later, het recht, dat zoo verleidelijk een
dwangmiddel in zich borg, den kamers was verleend, toen kon zijne feitelijke
aanwending, als zoodanig, nog slechts eene vraag van tijd zijn. Geen lichaam vond
zich ooit geplaatst in een verband, waar noodige samenwerking licht kon leiden tot
conflict, of, in het bezit van zulk een wapentuig, trok het dat wapen, hetzij wat vroeger,
hetzij wat later, ook werkelijk uit de schede. Pas waren 12 jaren sinds 1848 voorbij,
toen T h o r b e c k e zelf in zijne beroemde rede van 11 December 1860 zijn stemmen
tegen de begrooting des ministers Va n H a l l rechtvaardigde met de uiting van zijn
wantrouwen in de ‘parasitische politiek’, door dien minister gevoerd. Twee jaren
later, toen de begrooting van minister U h l e n b e c k door de Eerste Kamer haast
éenparig werd verworpen, trof voor het eerst het wapentuig zijn doel. ‘Onder het
eten kwam de trek.’ In den conflictstijd (1866-1868) vond U h l e n b e c k in den
graaf Va n Z u y l e n een' lotgenoot. En sedert mag men wel
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haast vragen: wie der partijen is er zonder zonde? T h o r b e c k e 's ‘Narede’
veroordeelde van de ingeslopen practijk slechts het misbruik, niet het matige gebruik,
dat door den Schrijver zelven negen jaar te voren ervan gemaakt was. Ja, het kwam
in het eind zóo ver, dat volksvertegenwoordigers, behoorend tot de verst
uitéenloopende groepen, Va n H o u t e n , W i n t g e n s , S c h a e p m a n en Va n
N i s p e n , het weigeren van aangevraagde gelden verdedigden, niet slechts wanneer
het geschiedde uit politieke vijandschap jegens den persoon des ministers, maar ook,
als de bedoelde som moest dienen voor de tenuitvoerlegging eener hatelijke wet!
Den Schrijver van ‘Onze Constitutie’ stuit die practijk van de artikelen 123 en 124
tegen de borst. Hij verfoeit haar, als eene vruchtbare bron van politieke omkooperij,
en als eene oorzaak van verwarring en onvastheid1). Met dat vonnis worde hier van
ganscher harte instemming betuigd. Hem, die het velde, kan het gewraakte euvel wel
niet hatelijker zijn, dan hem, die te dezer plaatse dat oordeel beaamt. Onder de
middelen om onze getemperde monarchie te doen ontaarden in conventie-regeering
dunkt den schrijver dezer regelen, gelijk Mr. L o h m a n , geen tweede van zoo
dreigende doeltreffendheid. Iets anders echter is het, die praktijk te bejammeren als
noodlottig; iets anders, haar, als ongrondwettig, te wraken. Dat laatste schijnt niet
gerechtvaardigd. Men moge de gevolgen, waartoe de ruime inkleeding van het
bewuste artikelen-paar kan leiden en geleid heeft, diep betreuren, het staat er. En de
grondwetgever wist, toen hij het aldus opnam, wat hij deed. Hij had geleefd onder
de andere, - zeggen wij kortheidshalve: ‘de Engelsche’ - bedeeling. In twee tempo's
kwam hij tot de bestaande. Van de beteekenis dier wijziging kan hij dus inderdaad
niet onbewust geweest zijn. Van hare volle strekking allicht wel. Maar mag men op
dien grond beperkingen naar binnen dragen in de grondwet, beperkingen, die zij

1) Men vergelijke de toelichting dier grieven in § V van het advies aan den koning van Mrs.
L o h m a n en D e G e e r (A r n t z e n i u s ‘Handelingen.’ I.P. 95).
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niet kent? Heeft niet juist F r i e d r i c h J u l i u s S t a h l , aan wiens gezag toch Mr.
L o h m a n wel zal hechten, in eene bekende voordracht uit den bundel over ‘de
tegenwoordige partijen in staat en kerk’, het kenmerk eener van Hooger Hand geleide
rechtsontwikkeling bij voorkeur hierin gezocht, dat het met de dingen anders liep,
dan de menschen, die hen besteld hadden, in hunne kortzichtigheid verwachtten?
‘Met de bevolen splitsing van het budget in minstens zoovele hoofdstukken als er
departementen zijn, gepaard aan de opdracht van het amendeeringsrecht, is’ (aldus
Mr. L o h m a n ) ‘aan de tweede kamer de grootst denkbare invloed op de besteding
van 's lands gelden toegekend. Maar nu was dan ook tevens, als éenmaal elke post
afzonderlijk stilzwijgende, of bij meerderheid van stemmen uitgemaakte goedkeuring
gevonden had, het “votum” over een begrootingsontwerp in zijn geheel, behoudens
enkele uitzonderingsgevallen, geslonken tot een' louteren vorm’. Met uw verlof: (zoo
luidt ons antwoord) er was nog grootere invloed voor de kamer denkbaar, en die juist
is haar door de bewoordingen van artikel 123 geschonken. Te weten: het vermogen
om de koorden van de beurs te kunnen losmaken of toehalen, uit aanmerking niet
slechts van de zakelijke gepastheid der uitgaven, waarvoor het geld gevraagd werd,
maar ook van de persoonlijke geschiktheid, onder politisch oogpunt, des ministers,
in wiens handen het zou terechtkomen. Zal de beslissing over het budget in zijn
geheel geen pure formaliteit zijn (en die bedoeling mag pas in het uiterste geval den
makers onzer grondwet worden toegedicht), dan kan zij slechts den zin bezitten, zoo
juist er aan gehecht.
‘Is dan’ (aldus gaat Mr. L o h m a n voort) ‘wellicht dit de beteekenis van het, den
Staten Generaal toegekende, budgetrecht, dat alles, niets uitgezonderd, steeds
afhankelijk is van (hun) jaarlijksch goedvinden?’ Nog ééns: wij zouden het zielsgraag
anders willen, maar kunnen het niet anders zien. De wet, in haar ontstaan product
van de overéenstemming tusschen de kroon en de twee kamers, blijft ook (niet in
haar voortbestaan, maar) in hare toepassing,
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voor zoover deze met 's lands geld moet worden bekostigd, afhankelijk van het duren
der aanvankelijke overéenstemming, zooals dat jaar op jaar ter gelegenheid van het
budget-votum zal moeten blijken. De zesde afdeeling van het derde hoofdstuk laat,
dunkt ons, geene andere slotsom toe.
Maar (dus weêr Mr. L o h m a n ) ‘de grondwet eischt vaststelling der jaarlijksche
begrooting door de wet; elke post wordt (zoo onderstellen wij) door de kamer
goedgekeurd, en toch blijft de vaststelling der wet achterwege, en behelpt men zich
in der haast met eene credietwet, die de grondwet niet kent’. Om te beginnen met
het laatste punt: de makers onzer grondwet kenden dat gebruik van ouds. Zelfs hadden
zij in 40 ermêe te doen, terwijl zij aan de herziening bezig waren; en zij verboden
het niet. Wat verder de andere helft van het argument betreft, eene meerderheid, van
zins eene begrooting te verwerpen om redenen, die daarbuiten liggen, keurt enkel
hierom de afzonderlijke posten goed, dewijl zij weet haar' slag te kunnen slaan bij
de eindstemming over het geheel. Kon dat niet meer, werd haar de gelegenheid
ontnomen, het doodvonnis over den haar ongevalligen minister ‘en gros’ te vellen,
wat nood? Dan velde zij het voortaan ‘en détail’.
In laatste instantie (men zal het zich herinneren) brengt Mr. L o h m a n het
onderhavige geschil terug tot het meer omvattend vraagstuk: wie ons de wetten geeft:
de kroon? of wel: de kroon met Staten-Generaal? Wij treden niet op nieuw in de
betoogen, over die vraag van weêrskanten gevoerd. Slechts éen bedenking. Wanneer
eene dringende uitgaaf geen vertraag kan lijden, en niet op de begrooting staat, dan
moet, gewis, de kroon haar doen. Edoch: behoudens eene indemniteitswet. Want
anders werd de grondwetsafdeeling ‘van de begrooting’ kras ontdoken. Dat men in
zulk een uitzonderingsgeval de daad niet van te voren, maar eerst achterna laat keuren
door de kamers, heeft dus, naar het schijnt, voor Mr. L o h m a n 's ‘thesis’ de waarde
niet, die deze eraan hecht. Het is gevolg van nood-toestand, niets meer. Gelijke
ommekeer eener regelmatig geëischte
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orde komt onder dringende omstandigheden meer voor. De grondwet noemt gevallen
van dien aard uitdrukkelijk in de twee laatste zinsneden van haar artikel over
onteigening. (151.) Maar uit de toelaatbaarheid dier omkeering het gevolg te trekken,
dat dus hij, die bij uitzondering ongemachtigd handelt, altijd die daad verricht uit
eigen machtsvolkomenheid, gaat even weinig aan, als den burgerlijken lasthebber
tot eigen meester te verklaren, omdat art. 844 van het burgerlijk wetboek in sommige
bijzondere gevallen naast de voorafgegane machtiging ook eene bekrachtiging
achterna erkent.
Laat zich dus de vrijmoedigheid der kamers in het gebruik dier groote schroef,
trots de staatkundige bedenkingen, die zij wekt, niet als staatsrechtelijk onoirbaar
brandmerken, dan mag, van het standpunt des stelligen rechts, ook evenmin bezwaar
worden gemaakt tegen zoo menig, den Britten afgezien, gebruik, dat, door de altijd
dreigende ‘budget’-verwerping hoofdzakelijk gesanctioneerd, als onontwijkbaar
‘corollarium’ der ‘constitutie’, ten onzent is van kracht geworden. Daar is, bij
voorbeeld, de eisch, dat het ministerie besta uit geestverwanten der
tweedekamer-meerderheid; de eisch, al verder, dat zijn samensteller en hoofd eene
plaats als leider in die meerderheid inneme; de eisch, ten derde, dat het zekere éenheid
vorme, als, in de hoofdzaken, ‘homogeen cabinet’; de eisch, ten slotte ook, dat het
een kamervotum, waaruit in eenige aangelegen zaak blijkt van ontstentenis der
noodige geestverwantschap met de meerderheid, niet maar voor kennisgeving naast
zich neêrlegge. En hier nu komen wij aan die nieuwere beteekenis van het
ontbindingsrecht, wier nauwe samenhang met het in zwang komen der ‘groote schroef’
natuurlijk ook reeds Mr. L o h m a n niet is ontgaan. Heeft toch eene kamer hoe dan
ook, het zittend cabinet zoo'n blijk gegeven van geschokt vertrouwen, dan behoeft,
wij weten het, de kroon hare raadslieden nog niet te ontslaan. Zij kan het wagen met
eene aanwending der bevoegdheid, haar door artikel 73 geschonken. Slechts staat in
dat geval (hier hebben wij alweêr zoo'n constitutioneel ‘gebruik’) ter zake van
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éen conflict de toevlucht tot het ontbindingsrecht een' enkelen keer slechts open.
Brengen de nieuwe verkiezingen eene, het cabinet vijandige, meerderheid terug, dan
moet het wijken. Zóo is ten onzent de ‘adat’. Eene ‘adat’, bovenal gegrond in het
algemeen ‘haro’, dat, toen het anders deed, het ministerie H e e m s k e r k trof. Mr.
L o h m a n moge haar misprijzen, omdat zij voedsel geeft aan de beschouwing,
waarvoor ontbinden het middel is ‘om van den wettelijken souverein bij den
politischen in beroep te gaan’,1) het is zeer twijfelachtig, of hij, staande voor de keuze,
waarin deze ‘adat’ eene beslissing geeft, den anderen weg zou durven raden. Hier
weder is een voorbeeld, hoe een instituut zich in de uitkomst tegen het gezag kan
keeren, dat te zijner versterking zich ervan hoopte te bedienen. En S t a h l (wij weten
het reeds) dacht van die voorbeelden het zijne.
Is het noodig, thans de slotsom op te maken uit die geschiedenis der laatste 90 jaren,
die Mr. L o h m a n buiten zijne historische inleiding liet blijven? Er is in het boek
van zijne hand eene plaats, waar door hem zelven, zij het ook in het voorbijgaan, die
som is opgemaakt op zijne manier. Zij komt voor in de aanteekening op artikel 196.
‘Vrees’ (lezen wij daar) ‘vrees voor besnoeiing van de koninklijke macht door middel
eener grondwetswijziging gedurende het regentschap is vrij denkbeeldig, omdat er
niet veel meer aan te besnoeien valt’. Die woorden staan onder des Schrijvers
uitspraken met opzicht tot dezelfde zaak geenszins alleen. In de kamerzitting van 26
September 1884 ontviel den afgevaardigde L o h m a n deze klacht: ‘de macht des
konings bestaat niet meer dan op het papier’2). Beide oordeelvellingen schijnen
overdreven. Volslagen machteloos is, God zij dank! ons koningschap nog niet. Maar
zij rechtvaardigen ten volle deze vraag: hoe rijmt zich het dus ingekleed besluit uit
Mr. L o h m a n 's

1) A.V. D i c e y . ‘Lectures introductory to the law of the constitution.’ 2 nd. ed: 1886 blz. 361.
2) A r n t z e n i u s , ‘Handelingen’ 1, blz. 228.
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studie onzer jongste staatsgeschiedenis met de monarchale hoofdgedachte in zijne
constructie onzer instellingen? Er ligt eene aandoenlijke, eene nobele piëteit in de
hardnekkigheid, waarmede deze leider der regeeringspartij in onze machtige tweede
kamer zich blijft beijveren om de eereplaats te verzekeren aan dezelfde kroon, waaraan
volgens zijne eigene verzuchting niet veel meer te besnoeien valt. Zij doet denken
aan de kinderlijke trouw van een' oudsten zoon des huizes, dien de persoonlijke
gehechtheid der arbeiders in 's vaders fabriek de leiding metterdaad verzekerd heeft,
maar die des ondanks voortgaat met den ouden man de eereplaats te laten op het
kantoor en vormelijk in alles hem te kennen. Is echter piëteit óok richtsnoer bij het
in stelsel brengen van geldend recht? Mag zij dat zijn? Bergt zij niet juist, zoo men
haar daar te pas brengt, een groot, een dubbel gevaar? Wij meenen: ongetwijfeld.
Vooreerst dan dit gevaar: zij voedt onnoodig het veelszins ongerechtvaardigde, maar
vaak verklaarbare en nooit geheel vermijdelijke vooroordeel, dat rechtsgeleerdheid,
steeds zich inspinnend in haar begrippenweb, te licht de voeling met het leven prijs
geeft. Maar bovendien en bovenal dreigt zij ons oog te sluiten, onze zorg in slaap te
sussen voor de bedenkelijke mate, waarin het leven reeds zich van den schoonen
droom dier, een gelukkig evenwicht ons teekenende, rechtsconstructie heeft
verwijderd. Wie waarlijk de conventie-heerschappij, waarheen wij onderweg zijn,
ducht en keeren wil, hij komt niet tot zijn doel, door het positive recht, dat aan dien
misstand voet geeft, te wringen in een schema van monarchale symboliek. Hij handelt
meer naar waarheid én naar eisch van overleg, met, wat ten slotte oppermacht der
kiezers is, ook ‘kiezers-oppermacht’ te noemen, en met, instede van bij ouderwetsche
overschildering der grondwet, zijn heil te zoeken bij herstel der fout, die in ‘het
verband van elkaar wederkeerig beperkende organen’, gelijk dat T h o r b e c k e
beoogde, het onmisbare evenwicht te loor deed gaan. Dat was de weg, dien, bij de
herziening van 87, de afgevaardigden L o h m a n en D e G e e r den koning
aanbevalen. Achtten zij voor den zin, dien de herziene
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grondwet hebben zou, het lot van hunne ‘nota’ onverschillig? Natuurlijk niet. Maar
dan: hoe kan nu, veertien jaar nadat hun pogen is mislukt, Mr. L o h m a n ‘onze
constitutie’ in hare beginselen ontleden op eene wijze, dat, ware hij destijds geslaagd
in stede van geslagen, die beginselen er in hoofdzaak niet anders zouden hebben
uitgezien?
‘Onze constitutie’ is het geheel der grondwettelijke regelen en gebruiken in het
Nederland van thans, en allerminst in dat van 90 jaar geleden. Om haar te kenschetsen,
heeft men dus niet in de eerste plaats zich het hoofd te breken met het historische
dilemma, voor Mr. L o h m a n kennelijk zoo gewichtig: of onze overgrootvaders in
14 Oranje hadden te danken aan de grondwet? dan wel de grondwet aan Oranje?
Voor wie onze bestaande staatsinrichting kennen wil, heeft die vraag slechts een
verwijderd belang. Zelfs al was, - wat Mr. L o h m a n niet beweren zal, - de grondwet
van 14 eene geoctroyeerde geweest in Bourbon'schen zin, het karakter harer opvolgster
van 15, gelijk zij laatstelijk in 87 is herzien, ware daardoor nog geenszins bepaald.
Dat wil niet zeggen, dat wij in het genoemde ‘dilemma’ niet treden zullen.
Integendeel: slechts daardoor toch kan een geschikte aanloop worden genomen naar
het onderzoek van Mr. L o h m a n 's wijsgeerige beginselen. Het wil enkel zeggen,
dat die zaak een nieuwe studie vordert.
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De bladeren.
De zonne zond haar stralen uit
om d'aarde te vergouden,
Die, al te langen tijd verwaaid,
verregend en ontverfd,
Niet meer aan blijde dagen dacht,
maar, aan de winterkoude
Zich zonder klagen overgaf
en stil en willig sterft.
De stralen die op 't bladerdak
een wijle wilden rusten,
Ze gleden door de takken heen
en vonden vuil versleurd
De kleine groene bladerkens
die zij zoo gaarne kusten.
‘Och, arme bruine bladerkens!
Wat is met U gebeurd?’
Maar nauw gevoelt het bladervolk,
het slappe, natbetraande,
Verloren volk de warmte van
den gouden zonnegroet,
Of knisperend en knetterend
begint het doodgewaande
Te leven en te krullen in
den koesterenden gloed.
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Nu loopen alle blaadjes in
het zonlicht langs de wegen,
Nu dansen zij hun rondedans
den menschen voor de voet,
Nu ruischen zij hun vrijheidslied
den ouden boomen tegen,
Die weten, dat de winter komt,
als alles sterven moet.
U.E.V.
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Nieuwe Dante-studiën
Door Dr. A.S. Kok.
Was der Lehrer dem Knaben ist, soll dem Erwachsenen der Dichter sein.
P a u l P o c h h a m m e r , Dante's Göttliche Komödie.
De studie van D a n t e en zijn Divina Commedia heeft een geschiedenis, waarin zeer
duidelijk een ontwikkelingsgang is waar te nemen. Ver achter ons ligt de tijd, dat de
heele kennis van den dichter en zijn gedicht zich oploste in de bewondering van een
twee- of drietal episodes. Nu en dan vertoonen zich nog enkelen van dit slag van
bewonderaars. Zij die meenen op deze wijze den dichter nabij te zijn gekomen, achten
het voldoende enkele beelden en voorstellingen uit het gedicht ‘te snijden’, waarmee
zij zich het recht willen waarborgen over het goddelijk dichtstuk te mogen meepraten,
al zij het ook in een naief dilettanten-gesnap. Zij dragen de geplukte bloemen, die
zij van den vollen struik hebben afgerukt, met ijdele vertooning rond, maar het
inwendige leven en het organisme van de rijke wonderplant blijft hun vreemd. Onder
hen zijn er ook, die alleen van de Hel spreken en dat derde gedeelte van het
innig-samenhangend geheel voor het volkomen dichtstuk willen uitgeven. Zij zien
niet in, dat de Commedia
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éene ondeelbare schepping is, waarvan de drie groote afdeelingen onmogelijk als in
zich zelf compleet, als elk op zich zelfstaande te beschouwen zijn, zoo men van den
dichter en zijn kunstwerk een juiste voorstelling wenscht te verkrijgen. Dat organisch
geheel is een éenheid, doorstroomd van het hartebloed des dichters. Dat geheel kan
zelfs geen enkelen zang ontberen; die er éen aan ontneemt slaat een wonde die het
leven van het geheel raakt. De schepping van dat gedicht in zijn afgeronden vorm is
een daad geweest, die in de wereld-literatuur haars gelijke slechts eenmaal gevonden
heeft, namelijk in de schepping van den Faust. Het laatste woord van G o e t h e over
zijn eigen F a u s t is ook van toepassing op de Divina Commedia: ‘Es wird Euch
mehr sagen als ich sagen konnte, wenn Ihr Winke und Andeutungen beobachtet.’
D a n t e laat zich over zijn eigen dichtstuk in gelijken geest uit. De beide dichters
waarschuwen aldus tegen alle fragmentarische kennis van hun werk, die zich als de
kennis van het geheel wil opdringen.
Evenzeer is de tijd voorbij, dat men als vele niet-Italianen in de Divina Commedia
enkel een monument der Middeleeuwen zag, zij het ook een merkwaardig monument.
Het was toen zeker al wèl, dat men daarin iets meer bewonderde dan het verweerde
getuigenis van vervlogen eeuwen, gelijk de pyramiden van Egypte. Maar de eigenlijke
beteekenis van het gedicht voor àlle tijden bleef toch voor dezulken een geheim, dat
men niet vermoedde, laat staan, trachtte te ontsluieren. Had bij hen reeds de
ongerijmde voorstelling van het gedicht als een Hellevaart met al haar gruwelen van
een ongebreidelde fantasie, of als een gewaagde tocht door de half-mythische
hemelkringen voor goed afgedaan, het verband der drie groote deelen van een
harmonisch geheel, innig saamgeweven met het gansche dichterleven en
D a n t e -denken, zooals het zich ook in zijn andere werken openbaarde, bleef
gewoonlijk buiten beschouwing. Middelerwijl had men aan een andere ontdekking
recht laten wedervaren. D a n t e was de schepper van een taal en daardoor van een
nationaliteit. Een verworpen straat-
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en marktdialect had hij verheven tot de taal van koningen op het gebied van Kunst
en Wetenschap, en dat wel in een tijd, toen men alleen aan een taal der oudheid het
recht toekende om tot de menschheid te spreken. ‘Il dolce stile nuovo’, de nieuwe
kunstrichting van D a n t e en zijn tijdgenooten, werd erkend een merkpaal te zijn op
den weg, dien de menschelijke beschaving had af te leggen. Later tijden weder
brachten niet genoeg te waardeeren historische détail-studiën; zij lieten het licht
vallen op vele duistere plaatsen, waardoor geheele fragmenten of enkele vaerzen een
nieuwe beteekenis voor ons kregen en de dichter-zelf in duidelijker trekken voor ons
oog verscheen. Zoo werd het gaandeweg de tijd, dat men trachtte zich een meer
volkomen beeld van den dichter te vormen, bij een nauwkeurig psychologische studie
stap voor stap na te gaan den ontwikkelingsgang dien hij had doorloopen, de geheimen
van het diepst zijner ziel te beluisteren, hem recht te laten wedervaren, waar men
hem vroeger minder juist verstaan en dus miskend had, zijn dichterlijke opvattingen
en aspiratiën vast te stellen, zijn stemmingen mee te gevoelen en sympathie te wekken
voor zijn verheven idealen, wier vervulling hij wenschte nader te brengen of die hij
in anderen wenschte over te storten om aldus zijn koninklijke roeping getrouw te
blijven. Zoo is het de bedoeling van de tegenwoordige D a n t e -beoefening, de
persoonlijke verhouding tot den dichter, tot het D a n t e -kennen en het
D a n t e -gevoelen inniger te maken; in ons het bewustzijn levendiger te doen worden,
hoezeer de dichter op zijn wijze heeft getracht aan het verlangen en wenschen van
het menschenhart, niet alleen onder zijn tijdgenooten maar voor alle tijden, tegemoet
te komen. Hoe levendiger het besef van een en ander, des te hooger is het dichterlijk
genot dat hij ons schenkt.
Velen bewonderen nog de Divina Commedia, zooals zij b.v. een der reuzen-Alpen
bewonderen. Maar zooals er weinigen zijn die vragen, hoe is die Mont-blanc er
gekomen, zoo vragen er evenzeer weinig gewone lezers, hoe is die Divina Commedia
ontstaan. Het is natuurlijk daarbij niet zoozeer
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de vraag, door welke vroegere vizioenen de dichter op het denkbeeld van het zijne
is gekomen, maar veeleer, welke omstandigheden, welke opvattingen van Kerk en
Staat, welke gemoedstoestand, welke levenservaringen, welke aandoeningen en
indrukken hem er toe hebben gebracht zijn eigen vizioen in zulk een schoonen en
ongemeenen kunstvorm uit te beelden, en daarbij tevens zulk een streng gericht te
houden. De wording van de Divina Commedia is een bij uitstek zielkundig vraagstuk.
Het is er verre van, dat 's dichters bedoeling is geweest, bloot een stichtelijk gedicht
voor zijn tijdgenooten te schrijven; nog veel minder is dit bij hem het geval dan bij
Milton's Paradise Lost. In hoofdzaak is het niet zoozeer het leven aan gène zijde van
het graf waar het hem om te doen is en dat naar veler alledaagsche opvatting doel
schijnt, maar veeleer het leven en de menschheid aan dèze zijde van het graf. Dat
dient men vòòr alles in het oog te houden. Het tegenwoordige leven der menschheid
is het, wat in dit vizioen zich beweegt, woelt, stormt, zich verheft of zich verlaagt,
en wat den dichter aangrijpt, hem beroert tot in het diepst zijner ziel. Het open oog
daarvoor, het hem verterend besef van het gewicht en de hooge beteekenis er van,
de goddelijke aandrang om het bij anderen tot bewustzijn te brengen, dat alles, gepaard
met de opbruising van een ziel door het innigste, het weelderigste, reinste kunstgevoel
bewogen, heeft den dichter gedrongen zijn Divina Commedia te schrijven, waarbij
eigen leven en denken en overtuiging hem een prikkel waren. D a n t e heeft inderdaad
de wereld van zijn tijd, gelijk ze zich in het zwoegen en strijden, het hopen en
verlangen, de liefde en den haat der toenmalige menschheid openbaart,
gereproduceerd, en dat wel op een wijze als alleen de blik van een man met machtig
dichterlijken geest, van een wijze en profeet ze kon zien en waarnemen. Zelfs
opstijgende van hemelkring tot kring blijft hij toch vervuld van de dingen der aarde
en de nooden der tobbende menschheid. Met de gelouterden en gelukzaligen, zoowel
als met de veroordeelden der Hel spreekt hij over zijn tijdgenooten die nog leven,
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over Florence en het verscheurde vaderland; beraadslaagt hij over het heden en de
toekomst; toont hij deel te nemen in 's menschen wel en wee, veroordeelt hij de
afdwalingen van een wispelturig geslacht en vraagt hij naar den weg om der
menschheid een gelukkiger tijdperk voor te bereiden. In zijn bespiegelingen weet
hij zich beurtelings ook weer los te maken van het verledene en het tegenwoordige,
om op te gaan in het geloof aan een beter en waardiger mensch-zijn in tijden die nog
geboren moeten worden. Ook de dichter zelf blijft, bij al zijn mystieke neigingen en
idealistische opvattingen, toch nog mensch, nog de man der werkelijkheid. Op zijn
tocht door de drie rijken van zijn vizioen blijft zijn vleeschelijk lichaam schaduw
geven, zooals hij opmerkt, dat is, blijft hij mensch van de aarde, draagt hij met zich
al zijn hartstocht, zijn liefde, zijn haat, zijn patriotisme, zijn onbuigzaam karakter,
zijn onverzettelijk gevoel van recht en gerechtigheid; laat hij het onverzoenlijk
anathema hooren over allen die zijn vaderland naar zijn meening ten verderve leiden.
D a n t e is de eerste die het woord trasumanare, zich ‘Uebermenschlichen’, heeft
uitgedacht. En in zijn gedicht toont hij, tot welk een hoogte hij het daarin gebracht
heeft. Maar toch, te midden van dit ‘zich trasumanaren’ blijven wij steeds de stem
hooren aan het algemeen-menschelijke eigen. En dit blijft het gedicht zijn waardij
voor alle tijden waarborgen. In meer beperkten zin is D a n t e zeker de
vertegenwoordiger der Middeleeuwen; hij blijft er de meest welsprekende
woordvoerder van, de levendigste en schitterendste uitdrukking van hetgeen er toen
in de gemoederen der geestelijk-bevoorrechten omging. Daarom is de studie van den
dichter thans ook de studie geworden van het middeleeuwsche leven en denken, in
al zijn uitingen, staatkundige, religieuse, wijsgeerige en literarische. Maar daar blijft
de huidige critiek niet bij staan. Ieder ernstig beoefenaar ontdekt in den dichter en
zijn gedicht den mensch, beluistert in zijn kunstwerk de zielszuchten aan de borst
van de menschheid in het algemeen ontsnapt, weergegeven
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in een vorm als alleen een dichtgenie van den hoogsten rang kon scheppen.
‘A thing of beauty is a joy for ever!’ Ja wel, maar als het een kunstwerk als de
Divina Commedia geldt, is het nog iets anders, nog iets meer: het is ook een eeuwige
macht. Alle volgende geslachten voelen zich min of meer onder den invloed er van.
Wat zijn de oorzaken, die aan dit werk van den dichter een zoo telkens opbloeiende
levenskracht schenken, zoodat een in zijn aard geheel hernieuwde studie zich met
welgevallen en voldoening er aan te-goeddoet; zoodat ook de moderne mensch zich
aan zijn betoovering niet onttrekken kan? Vooreerst kan men wijzen op de ongewone
activiteit van den dichter te midden van de politieke worsteling en den strijd der
meeningen, waarvan zijn gedicht getuigenis aflegt. Dichterlijke bespiegelingen zette
hij om in daden, waarvan de nobelste daad was: de Dìvina Commedia zelf. D a n t e ,
evenals S h a k e s p e a r e , zou zich niet verwant gevoelen aan een dichtergeslacht,
dat alleen in droomziek klankenspel voldoening zoekt. Evenals S h a k e s p e a r e
zou hij er zich met afkeer van gewend hebben: ‘wel ònder, maar niet vàn hen’, zou
hij gezegd hebben. D a n t e zoekt het leven. Hij leeft met en in zijn gedicht, en het
zijne was wel een diep en inniggevoeld leven, maar geen bloot gevoelsleven. Dan
nog kan men wijzen, eenigszins als gevolg van het voorgaande, op 's dichters
hartstochtelijke liefde voor recht en gerechtigheid. Om haar te bevredigen ontzag hij
zich niet de machthebbenden der wereld, zoo op staatkundig als kerkelijk gebied,
voor zijn rechterstoel te roepen, het gevoel hunner verantwoordelijkheid wakker te
schudden, ze te oordeelen in hun tekortkomingen. In de derde plaats gevoelt men
den invloed van het levenwekkend beginsel der vrijheid van den menschelijken geest,
waaraan hij in zijn dichtstuk uiting geeft en welks verdediger hij is in een tijd waarin
men dit niet zou verwacht hebben; ook daarin is het grootsche van zijn daad gelegen.
Eindelijk nog, hij wekt altijd ontzag voor zijn oprechtheid, het kenmerk van den
souvereinen mensch die in den dichter en profeet spreekt. Van-
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daar de intensiteit van zijn liefde en haat, zijn geestkracht en hoogheid van ziel, maar
ook zijn teederheid van gemoed, zijn edelmoedigheid bij al zijn onverzettelijkheid
en hooghartige vrijmoedigheid. Zijn ziel verheft zich tot de hoogste uiting eener
edele verontwaardiging, of daalt af tot de somberste diepten van den weemoed.
S h a k e s p e a r e verbergt zich achter zijn personages, en daarin vertoont zich de
zelfbeheersching van den dramatist. Maar de Divina Commedia is zoo individueel
mogelijk. Behalve een wonderbaarlijk gedicht is het tevens een auto-biografie, waarin
de poëet zich geheel en al, naar zijn innigste wezen en zonder de minste terughouding
openbaart, met al zijn hartstocht, zijn smarten, zijn blijdschap, zijn hopen, zijn
verwachtingen, zijn vertrouwen, zijn met moeite en nachtwaken verworven
overtuiging en lang overpeinsde beginselen. Hij blijft zich altijd gelijk, in zijn deugden
en ook in zijn gebreken. En indien er in die persoonlijkheid veel is wat uitdrukking
geeft aan de voorbijgaande verschijnselen in tijd en plaats, toch zal steeds en overal
uit zijn gedicht blijven spreken: een koninklijke dichterziel, een oppermachtige geest,
een ruim en rein en rechtschapen menschelijk gemoed.
In Florence zelf zou die ongemeene geest zich nooit tot de hoogte die hij bereikt
heeft, hebben kunnen opheffen. De ballingschap heeft, hoe treurig ook, in plaats van
hem te vernietigen, hem tot bewustzijn gebracht van zijn krachten, het hooge gevoel
in hem wakker gemaakt om gericht te houden over zijn tijd en omgeving, in zijn
binnenste de edele verontwaardiging doen opbruisen, die van ieder groot gedicht
min of meer de drijfkracht is geweest, in het zijne althans een noodzakelijk element
is gebleken. Die ballingschap heeft hem gedwongen gedurende een twintigtal jaren
de verschillende gewesten van zijn vaderland en daarbuiten te doorzwerven; heeft
hem gemeenzaam gemaakt met zijn volk buiten de muren van zijn geboorteplaats
en met de aanzienlijken en machthebbenden, die hij op den jaren-langen zwerftocht
ontmoette. Die ballingschap heeft hem doen deelen in het lief en leed van zijn
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strijd- en lotgenooten; heeft hem gedrongen de hand op te heffen tegen ‘die hongerige
wolvin’ in den staat, in het kerkelijk zoowel als in het maatschappelijk leven, het
symbool van den eeredienst van den Mammon en van het bloot materieele
welbehagen. Die ballingschap heeft een horizon van oneindige ruimte voor hem
ontsloten, heeft zijn oog en hart geopend voor de nooden van heel het land waar zijn
liefelijk Italiaansch gehoord en verstaan werd, neen meer, voor die van heel de
menschheid. Wat hij voor zich zelf als het hoogste goed begeerde, wenschte hij ook
het deel te zien van allen, den vrede der ziel, de verzoening met het menschelijk
bestaan.
En nu achtte hij zich geroepen daartoe den weg te wijzen.

II.
De nieuwe Dante-Studie heeft er voortdurend op gewezen, dat voor de juiste kennis
van den dichter wèl in de eerste plaats de Divina Commedia in aanmerking komt,
maar toch ook de andere openbaringen van zijn dichten en denken niet
veronachtzaamd mogen worden; want er is samenhang in alles wat wij van hem
bezitten. Houden wij dit in het oog bij de toelichting van een en ander hier aangestipt1).
Men heeft vaak gesproken over D a n t e 's veelzijdigheid. Toch drukt dit woord
de bedoeling slecht uit. Wat ons in den dichter treft, dat is de gelukkige vereeniging
van de meest verscheiden eigenschappen, opgelost tot een harmonische éenheid;
contrasten en sterk sprekende eigenaardigheden in aanleg, karakter, kunstvermogen
en idealen,

1) Onder de jongste bijdragen tot de kennis van D a n t e , zijn tijd en zijn werken moeten hier
genoemd worden twee belangrijke bundels van Discorsi e Conferenze uitgegeven door de
afdeeling van het Dante-Gezelschap te Milaan. Het eerste deel draagt tot titel: Con Dante e
per Dante; het tweede deel: Arte, Scienza Fede ai Giorni di Dante. Zij zijn uitgekomen te
Milaan (1901) bij den smaakvollen uitgever Dr. U l r i c o H o e p l i . De keurig uitgevoerde
deelen zijn versierd met twee reproducties van nog onuitgegeven portretten en verschillende
andere naar velerlei oude gravures en teekeningen.
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samenwerkend en elkander aanvullend tot de vorming van een persoonlijkheid uit
éen stuk. D a n t e heeft in zich de menschheid vertegenwoordigd op een gegeven
oogenblik van haar bestaan, en toch is hij tevens echt, door en door nationaal. Gesteld
dat er een gaping was in de geschiedenis en elk spoor der Middeleeuwen was
verdwenen, met uitzondering van de Divina Commedia, dan zou men zich toch door
haar een voorstelling van die eeuwen kunnen vormen. En evenzeer is hij in zijn
persoon en werken het Italië van zijn dagen, het vaderland van F r a n c i s c u s v a n
A s s i s i , het tooneel vaak van den strijd der beide grootmachten in Europa, het land
van de onderlinge twisten, den naijver en de verbittering der kleine staten en
republieken. Hij geeft ook een stem aan hetgeen er omging in de gemoederen dier
dagen, en zijn eeuw heeft velerlei opbruisende gevoelens en meeningen met elkander
in worsteling gezien; zoo gaf zij ook wellicht meer dan eenig andere aanleiding om
zoogen. ‘ketterijen’ te veroordeelen. D a n t e was de meest algemeene verschijning
der Middeleeuwen, en toch ook de echte zoon van Italië. Hij heeft het oog gevestigd
op zijn vaderland en de gebeurtenissen zijner dagen, en tegelijk bemachtigt hij al de
kennis en wetenschap zijner eeuw. Die denker, die dichter, die visionnair (en zie hier
een nieuw contrast) is tevens een man van zeldzame krachtsontwikkeling en cordaten
levensmoed. Hij werpt zich in de politieke beweging zijner dagen met een vast
wel-overdacht plan. Terwijl hij zijn ziel uitstort in sonnetten en canzonen aan
B e a t r i c e gewijd, strijdt hij met zijn medeburgers in den slag bij Campaldino.
Florentijn ook in den strijd is hij tevens in zijn geest bezig de grondslagen te
overdenken van een geordend rijk, zooals hij het voor de menschheid mogelijk en
noodig achtte. Dit politieke stelsel wordt bij hem de kroon van het gebouw, dat hij
in zijn denkenden geest en zijn rijk gemoed, (want ook dát had er deel aan) ontworpen
had. In de worsteling tusschen het wereldlijk gezag en de priesterheerschappij zag
hij het eigenlijk wezen van zijn tijd zich openbaren. In de overwinning van het eerste
en de daarop volgende samen-
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stemming van beide machten zag hij den hoogsten wensch van zijn hart vervuld. Al
zijn handelingen als magistraatspersoon in zijn vaderstad, als afgezant, als
partij-aanvoerder, als balling, als dichter van die grootsche schepping waaraan hij
zijn naam verbond, werden gericht op de verwezenlijking van zijn vurigste verlangen,
werden er door ingegeven. D a n t e heeft zijn geheele bestaan opgeofferd aan het
eerste, afgeronde staatkundig stelsel dat de Middeleeuwen hebben aangeboden. En
nu moge de theorie die hij had opgebouwd zijn voorbijgegaan, - de inspiratie waaraan
hij een stem verleende was zoò machtig, dat het Italiaansche patriotisme er leven
door ontving en nog in onze dagen opnieuw er door bezield werd. Te midden van al
zijn geestverrukkingen bleef Dante het oog houden op staat en maatschappij. Hij
scheidde nooit het bedrijvige leven van dat der bespiegeling; hij heeft ook ‘bij het
opgaan naar de sterren’ zich nooit losgemaakt van de aarde en de werkelijkheid,
nooit zijn vaderland vergeten.
Het wordt als een niet gering voorrecht beschouwd, als een volk een dynastie bezit,
die één is met zijn geschiedenis, zoodat natie en regeerend stamhuis door historische
banden op het innigst verbonden zijn. Wellicht nog grooter voorrecht is het, als een
volk kan wijzen op een genie, dat voor alle eeuwen zijn nationaliteit vertegenwoordigt
en waarborgt. Een dynastie kan uitsterven, kan door den loop der omstandigheden
een onmogelijkheid zijn geworden, kan door een ander stamhuis worden verdrongen.
Maar een man wiens schepping een der verhevenste gedenkteekenen is, waarop de
wereld kan wijzen, een gedenkteeken tevens waarin het nationaal bewustzijn zijn
hoogste en eigenaardigste uitdrukking heeft gevonden, zulk een man blijft niet alleen
leven voor alle volgende geslachten, maar zijn geest zal een levenwekkende bekoring
blijven uitoefenen, zoolang de taal gesproken wordt, waarin hij zijn ziel, zijn geheele
wezen heeft nedergelegd. Zoo is D a n t e de grootsche gestalte, waaromheen zich
allen scharen, die de tongvallen spreken van de door hem gestempelde taal om aldus
te deelen in de glorie die van zijn naam uitstraalt.
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Sedert D a n t e bleef er een stille kracht werkzaam onder zijn volk, ook wanneer
men haar voor goed vernietigd waande; zij rustte slechts om weer op haar verhaal
te komen; zij hield zich stil nu en dan om haar tijd af te wachten, want ze was zeker
van haar toekomst. Voòr de staatkundige eenheid van Italië tot stand kwam, was
D a n t e reeds de vertegenwoordiger van de eenheid der Italiaansche gewesten. In
weerwil van de vroeger op zich zelf staande steden en republieken, in weerwil zelfs
van hun onderlinge veeten of van tijdelijke onderdrukking onder vreemde vorsten,
bleef er eene ideale eenheid bestaan in taal, gedachte en poëzie, een eenheid die,
hoewel niet erkend door diplomatie of grootmachten, zich toch aan de wereld
manifesteerde in den naam van Dante Alighieri. Jaren voòr de erkende eenheid
schreef C a r l y l e reeds: ‘Wat een geluk voor een volk een taal te bezitten, die een
kunstwerk wist uit te drukken, waar zijn binnenste van vervuld is. Italië ligt sedert
eeuwen verscheurd en wordt in geen enkel traktaat als staatkundige eenheid
beschouwd. En toch is dat edele Italië één in zijn wezen en bestaan: Italië heeft zijn
Dante voortgebracht, Italië spreekt door hem tot heel de wereld als één Italië.’
Firenze lag D a n t e na aan het hart. Wel was zij hem in zijn ballingschap ‘de
wreede moeder van een trouwen zoon’, maar zijn liefde bleef onverdacht en
onverzwakt. Zij was het ‘aan wier boezem hij was gevoed tot aan de volle kracht
zijns levens en met brandend verlangen zag hij den dag tegemoet, dat hij het moede
hoofd wederom aan hare borst zou kunnen nedervlijen’. Zij bleef hem de dierbare
vaderstad, ‘waarheen hij eenmaal met opgeheven gelaat zou hopen weder te keeren’
om, zooals hij ergens in zijn gedicht zegt, bewust van zijn waardigheid en
dichternaam, aldaar ‘zijn grijze haren in zijn schoone San Giovanni gekroond te zien
met de dubbele kroon der wetenschap en der poëzie’. Maar bij al die liefde en
vereering onderscheidde D a n t e zich toch al weer van zijn tijdgenooten door een
ruimer opvatting van ‘het Vaderland’. Voor hem waren de grenzen van dat Vaderland
niet beperkt binnen
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het afgebakend gebied van Florence. Hij die boven alles Florentijn wilde heeten,
achtte toch die grenzen alleen geteekend door de taal die hij liefhad; alle dialecten
losten zich voor hem op in den naam van de lingua del si, zooals zij zich uitsprak in
il dolce stile nuovo en door allen verstaan werd.
D a n t e staat in zijn eigen vaderland zoowel als daar buiten aan de grens van twee
contrasteerende tijdperken. In gelukkige eenheid verbindt hij in zijn geest de schoonste
idealen der Middeleeuwen en bij zijn profetische ingeving die van een tijd der
toekomst. Het intellectueele en moreele leven dier toekomst gevoelt hij als bij intuïtie.
Reeds is opgemerkt, dat hij den moed had, tegenover al wat geest en wetenschap
bezat, zich van het Florentijnsch dialect te bedienen voor zijn wijd-strekkende
denkbeelden en hij aldus voor zijn volk de taal schept van den intellectueelen omgang
en de hoogere kunstopenbaringen die het woord tot voertuig hebben. En met welk
een gevolg! Toen ruim een eeuw later het humanisme zich een baan gebroken had,
begon het in zijn geestdriftvollen overmoed, maar ook in onvergeeflijk gebrek aan
piëteit jegens zijn nationale voorgangers en geestelijke weldoeners, een hooghartige
maar bekrompen minachting voor te wenden jegens D a n t e en zijn tijdgenooten.
Een der woordvoerders van dit steile humanisme schreef aan een vriend die blijkbaar
nog niet met zoo totale zelf-verblinding geslagen was: ‘Blijf mij toch met uw D a n t e
van boord! Laat hem in zijn graf rusten! Laat de burgerluidjes en dat slag van
menschen zich aan hem te goed doen, - bij ons literatoren en philologen heeft hij
afgedaan. Wat zouden wij ook met hem te maken hebben!’ - Ziedaar den hoogsten
lof den dichter toegebracht, door een die hem buiten zijn eigen tijd zette, die hem
dus dood verklaarde, voor goed dood! Naar zijn eigen getuigenis leefde de geest van
den dichter nog onverzwakt voort onder het volk, toen diezelfde ‘literatoren’ en
‘philologen’ van niets anders droomden dan van hun eigen Latijnsche verzen. En
die geest zou zich wreken. Toen het humanisme zijn roeping volbracht had, - want
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een hooge roeping had het zeker, - zou de nationale literatuur van de volkstaal,
opnieuw ontwaakt, van een wedergeboorte getuigen, die de grootste geesten in de
wereld der geleerden van de vooraf-gegane generatie met verbazing zou slaan. Zelfs
de vader van het humanisme vormt zich door de lezing van de Divina Commedia.
Bijna ondanks zich zelf vindt hij toch maar éen taal waardig om de tolk te zijn van
de liefde voor zijn Laura. De onsterfelijke dichter van den Canzoniere is de
voedsterzoon van de Muse Dantesca. Tijdens het humanisme hield zich de eigenlijke
volkspoëzie staande door en met D a n t e . En evenals P e t r a r c a hebben de
dichterphilologen, zoo hun naam bij het nageslacht bekend is, dit in de eerste plaats
te danken aan il dolce stile nuovo, waarin zij nu en dan hun werkelijk poëtische
ingevingen neerschreven, ondanks zich zelven dikwijls onder den invloed van de
geheime nationale levenskracht.
D a n t e -zelf heeft dit voorzien. ‘Die volkstaal, questo volgare’, zoo roept hij
triomfeerend uit in zijn Convito, ‘zal het voedzaam brood zijn, waarmee duizenden
van nu aan zullen gevoed worden, zonder dat de voorraad vermindert. Zij zal het
nieuwe licht, zij zal de nieuwe zon zijn, die zal opgaan tot over de grenzen van Italië;
zij zal hen bestralen die in duisternis gezeten zijn en naar verlossing smachten!’ En
de man der wijsgeerige bespiegeling is ook hier weer de man van de daad. Il dolce
stile nuovo, dien men op het hoogst toegaf alleen een vorm te mogen geven aan
erotische ontboezemingen, wendt hij met zijn machtigen geest aan tot een geweldig
wapen op politiek, religieus en moreel gebied; bestrijdt daarmee zijn tegenstanders,
die hij aan het oordeel der toekomst overlevert. Hij geeft die geminachte volkstaal
een wiekslag, die in staat is het heelal te doorkruisen; maakt haar tot een instrument
om zijn verhevenste gedachten te vertolken; maakt hij tot een voertuig voor zijn
grootsch en ongemeen politiek stelsel; hij schenkt haar het vermogen om een
dichterlijk vizioen te schilderen, zoo schitterend als ooit de menschelijke fantasie
maar kon uitdenken. Hij die de rechten van de menschheid verdedigt en de beginselen
van zijn wereldrijk verkondigt en zich
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aldus een wereldburger toont, heeft tevens als nog niemand voòr hem de individualiteit
van zijn volk uitgesproken en haar gestalte gegeven, zoodat zich naast de lingue d'oc
e d'oil van nu aan een lingua del si zal verheffen met een majesteit, die alle volkeren
van haar zal doen gewagen.
Daartoe heeft ook zijn levenslot meegewerkt, zooals wij zeiden. De ballingschap
heeft den Florentijnschen burger, die anders den blik wel niet ver buiten den omvang
van de studie der klassieken en de nevelige grenzen der scholastiek zou geslagen
hebben, een verwording laten ondergaan, waardoor hij op de vleugelen van dichter
en profeet vermocht op te stijgen uit de schemeringen der Middeleeuwen om een
wereld der toekomst aan te kondigen en voor te bereiden. Hij vertegenwoordigt dat
gewichtig oogenblik, waarop de Middeleeuwen de symptomen van wedergeboorte
laten waarnemen. Het tijdperk dat de Italianen met den veel-zeggenden naam van
Renaissance aanduiden, heeft, waar ook het humanisme zich op verheffe, in
werkelijkheid een aanvang genomen op het oogenblik dat de vereerde Meester en
Leidsman V i r g i l i u s in het selva selvaggia, het sombere woud, verscheen als de
onverwachte redder aan den dwalenden en in verwarring ronddolenden geest van
D a n t e . Hij breekt met de hoofsche poëzie; de romans van de Tafelronde inspireeren
hem niet; de avonturen die tot heden het kunstgenot uitsluitend voor ridders en
jonkvrouwen aanboden, trekken hem niet aan. Daar was hij ook te veel Florentijnsch
burger voor. Zij zouden het later B o c c a c c i o en P e t r a r c a evenmin doen. Hij
voelde zich niet thuis in die wereld van denkbeeldige cavalieri, dolende ridders en
hun geliefden. Hij voelde er geen sympathie voor, want zijn vaderland, de mensch
der werkelijkheid en de menschheid vervullen zijn geest. D a n t e leeft met menschen
van gelijke beweging als hij, mede worstelende in den strijd der denkbeelden als hij!
Hij leeft met de personen der geschiedenis en van zijn tijd. De herinnering aan
F r a n c e s c a d a R i m i n i dringt zich in Ravenna aan zijn geest op; hij sticht haar
een monument als nog nooit een vorstenpaar gewijd is, en zoo machtig
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trillen zijn woorden na in de gemoederen van en buiten zijn vaderland, dat door alle
volgende eeuwen tot op onzen dag onder de mannen der nieuwere woordkunst de
ontroering lucht zoekt, - helaas om slechts zwakke weerklank te blijven. Met zijn
leermeester B r u n e t t o L a t i n i treedt hij in gesprek en onderhoudt hij zich over
den toestand van Florence. Pietro della Vigna houdt hij staande en hij belooft hem
te rehabiliteeren. U g o l i n o verhaalt hem zijn treurig uiteinde en de dichter oordeelt
daarbij de woede der partijschappen en van den priesterhaat. Met S o r d e l l o heeft
hij een ontmoeting, die hem een aandoenlijke klacht afdwingt over zijn verdeeld
vaderland. S i n t F r a n c i s c u s van Assisi vindt zijn lofredenaar in een dominicaan,
en S i n t D o m i n i c u s in een volger van den eerstgenoemde, wat den dichter tevens
aanleiding geeft op de geld- en praalzucht der hoogere geestelijkheid en de ontaarding
der kerk te wijzen. H e n d r i k V I I wenkt den dichter in het Paradijs toe, en in die
verheerlijking van zijn Keizer ligt de scherpste veroordeeling opgesloten van de
politiek door B o n i f a c i u s V I I I en C l e m e n s V gevolgd. Zoo houdt de dichter
gericht over de levenden en de dooden, krachtens het recht dat hem als wijsgeer en
profeet toekomt. Zoo houdt D a n t e in de hooge vlucht van zijn vizioen toch steeds
het oog op zijn vaderland, op de wereld der werkelijkheid, op de menschheid, haar
behoeften en nooden, op de menschheid met al haar hooge aspiratiën en al haar
treurige afdwalingen. De Divina Commedia is dan ook het eerste groote gedicht,
waarin niet uitsluitend vorsten, avontuurlijke ridders, krijgshelden, kerkelijke
overheden en heiligen optreden. Naast dezulken verschijnt de mensch, ontdaan van
allen rang en standsonderscheiding, ook de man en de vrouw uit het volk. Reeds in
de novellen dier dagen en kort daarna bij die van B o c c a c c i o hooren wij den
hartslag van het volk. In de Divina Commedia valt de goddelijke glans op het gelaat
van B e a t r i c e , de dochter van een Florentijnsch burger, en hooger plaats wordt
haar toebedeeld dan aan Koninginnen en edelvrouwen. C a c c i a g u i d a , in wien
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D a n t e een dankbare hulde aan zijn voorgeslacht brengt (Par. XV), schildert ons
het beeld van den ouden Toscaanschen burger, en niet aan legerhoofden en prinsen,
maar aan de deugden dier burgerij danken in die voorstelling de oude republieken
en steden haar bloei en vrijheid. Men zij gedachtig, dat wij in het hartje der
Middeleeuwen die dichterstem hooren klinken!

III.
De Italianen waren de eersten in de nieuwere tijden, die de schoonheid van het
landschap hebben waargenomen en genoten. Zij hebben de beteekenis van het
landschap uit een aesthetisch oogpunt weten af te scheiden van het nut en het
landbouwkundig belang. Aldus B u r c k h a r d t (Cultur der Renaissance), in
overeenstemming met A l e x a n d e r v o n H u m b o l d t . Voor de Italianen was de
natuur reeds lang ‘ontzondigd’ en van alle demonische invloeden bevrijd. Maar de
zekere bewijzen voor een dieperen indruk op het menschelijk gemoed bij de
aanschouwing van het landschap beginnen eerst recht met D a n t e . Hij schildert niet
alleen in enkele sprekende trekken de morgen- en avondluchten, de fonkelende
trillingen der zacht-bewogen zee, den storm in het woud, of welke andere
natuurverschijnselen ook, maar zijn geheele gedicht is doortrokken van sympathie
voor de natuur. De dichter voelt en leeft met haar; hij heeft zich blijkbaar verdiept
in de beschouwing van haar. Hij heeft haar door eigen en onmiddellijke waarneming
leeren kennen en liefhebben. En als gevolg van die liefde heeft de natuur, die altijd
wederliefde schenkt, hem hare geheimen geopenbaard. Zij geeft hem in dankbaarheid
voor zijn sympathie de bekoorlijkste beelden aan de hand in samenstemming met
zijn voorstellingen en ideeën; hij behoeft er niet naar te zoeken, maar zij bieden zich
onwillekeurig, als van zelven aan. De dichter en de natuur leven in vertrouwelijken
omgang met elkander. Zijn blik op haar en de indrukken van haar ontvangen wekken
de meest verrassende aandoeningen bij hem op. Zijn gedichten

Onze Eeuw. Jaargang 3

935
lezende merkt men, dat het landschap voor hem een ongemeene bekoring had. Hij
bestijgt de bergen met het eenige doel om het panorama dat zich voor hem uitbreidt,
van ganscher harte te genieten. En niet alleen de poëzie van het berglandschap, maar
ook die van de geheimzinnige stilte der ruime vlakten en dalen trekt hem aan; beiden
vinden een voortdurenden weerklank in zijn stemming, terwijl hij zijn sonnetten,
canzonen en terzinen uitstort.
Opnieuw moet hier gewezen worden op den tijd waarin hij leefde: het was in het
hart der Middeleeuwen. Dadelijk na hem is zijn invloed in dat opzicht merkbaar bij
B o c c a c c i o , maar vooral bij P e t r a r c a . 't Is of D a n t e zijn tijdgenooten een
nieuwe aarde heeft geschonken, een ‘ontzondigde aarde’, deel hebbende aan de
muziek der sferen, zelve begiftigd met de wonderstem der Poëzie. Sedert is ook
P e t r a r c a onder den onmiddellijken indruk van den aanblik der natuur. Zij is ook
voor hem de geliefde gezellin bij iedere geestelijke werkzaamheid. Uit die liefde is
zijn studeerend anachoreten-leven in Vaucluse te verklaren, is zijn periodieke vlucht
uit tijd en omgeving te begrijpen. Bij een oponthoud in de wouden van Reggio werkt
de plotselinge aanblik van het grootsche landschap zoo zeer op hem, dat hij een lang
afgebroken gedicht weer opvat en voleindigt. De ontwaking van dat gevoel dankt
P e t r a r c a aan D a n t e . Tot kort voor D a n t e had de natuur op het hoogst de waarde
van ‘het middel te zijn tot den Schepper op te klimmen’. Erger veelal in de
Middeleeuwen: zij werd beschouwd als het rijk der corruptie, door den zondeval der
eerste menschen aan ontaarding en verwoesting prijs gegeven. De aarde was bestemd
den mensch doornen en distelen voort te brengen; wat hij voor zijn jammerlijk bestaan
meer eischte, zou hij haar alleen kunnen ontwoekeren door een arbeid in het zweet
zijns aanschijns. De aarde lag nu eenmaal onder den goddelijken vloek. De ascetische
levens- en wereldbeschouwing achtte de natuur de aandacht van den naar versterving
smachtenden mensch onwaardig; haar lief te hebben was zondig. Sedert het
christendom onder de Kelten en Germanen gepredikt was,
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werd ook bij hen de vervreemding van de natuur stelselmatig aangekweekt. Voor
allen intiemen omgang met de natuur werd minachting en schrik ingeboezemd; 't
heette een overblijfsel van den eeredienst der natuurkrachten, verradende oude
heidensche neigingen, gevaarlijk voor het geloof, dat alleen het oog leerde richten
op een leven dat los was van de gevloekte aarde. Alle liefde, alle belangstelling voor
de natuur werd geacht een heidenschen bijsmaak te hebben, zoodat zelfs op enkele
conciliën de geschriften der Ouden en hunne Arabische commentaren, die van
natuurbeschouwing uitgingen, verboden werden op straffe van excommunicatie1).
D a n t e was de eerste dichter uit wiens werken een andere geest sprak. D a n t e
was inderdaad in zijn dagen de nieuwe, de waarlijk wedergeboren mensch. Tot de
buitensporigheden van een half waanzinnig ascetisme, gemengd met een verbijsterd
mysticisme, waarbij de geheele wereld en met haar de mensch tot een onwaardig
voorwerp afdaalde, voelde Dante zich volstrekt niet aangetrokken; zijn geheele ziel
kwam er tegen in opstand. Zijn blik op de aarde, zijn sympathie voor de levende
natuur leidde er hem van zelf toe ook den mensch te rehabiliteeren, als men het zoo
noemen mag. Tot heden had in de Middeleeuwsche levensen wereldbeschouwing
de mensch geen reden van bestaan òm zich zelven. Volgens A n s e l m u s had God
den mensch geschapen, om het getal der gevallen engelen te vervangen. D a n t e
hergeeft den mensch de plaats die hem toekomt in de schepping. Is hij ook volgens
den dichter ondergeschikt aan den goddelijken wil en is hij zijn Schepper alles
verschuldigd, toch kent D a n t e dien mensch een eigen, een zelfstandig geestelijk
leven toe, een bestaan òm zich zelf: hij is een persoonlijkheid in zich zelf. Dat moest
het noodzakelijk gevolg zijn van het nieuwe sentiment voor de natuur, gelijk zich
dat bij D a n t e voordoet. Hij beschouwde de natuur en hare schoonheid als een cosa
a sè, een zaak

1) Men leze over een en ander: G i u s e p p e Z u c c a n t e , Il concetto e il sentimento della
natura nella Divina Commedia, in de aangehaalde Conferenze Dantesche.
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op zich zelf, als een openbaring afgescheiden van alle theologische of stichtelijke
bespiegeling. De natuur heeft voor hem een eigen leven, heeft waarde en beteekenis
in zich zelf. Zeker, zij bestaat alleen door God en is het werk Zijner handen; maar
voor den dichter heeft zij, om zoo te zeggen, haar eigen rechten: zij heeft schoonheid
en werkkracht, die wel manifestaties zijn van de oneindige schoonheid en energie,
maar die toch verdienen gekend, bewonderd en geliefd te worden, alsof zij haar
bijzonder eigendom en hààr attributen waren. De natuur beantwoordt in haar
schoonheid bovendien aan den innerlijken drang van het gemoed, dat dorst naar ‘het
Eeuwig Schoone’, zooals M i c h e l A n g e l o het uitdrukt, die zijn innig vereerden
dichter volkomen begrepen heeft.
Wat de natuur den dichter geweest is, wordt door vaers op vaers in zijn Divina
Commedia bewezen. Als hij van zijn ballingschap spreekt, merken wij, dat hij op
zijn zwerftochten rust gevonden heeft aan haar boezem, evenals later P e t r a r c a ;
zij heeft hem getroost, als hij dacht aan den ondank van zijn vaderland, aan de
ongerechtigheden der machthebbenden in Staat en Kerk. De zoete geuren van het
lentelandschap hebben hem verteederd in zijn bitterheid. In zijn afzonderingen heeft
hij de schoonste zangen van het Paradijs geschreven, als hij baadde in een atmosfeer
van vrede en gelukzaligheid. Zijn gedicht is er hier en daar vol van! En wat aan de
opwellingen zijner natuurliefde nieuwe bekoorlijkheid geeft, dat is de blijkbare
overgegevenheid hier en daar, die berusting meebrengt, een zachte aandoening van
melancholie nu en dan, een stemming van weemoed, zooals sedert D a n t e alleen
door ènkele jongere schrijvers en dichters gevoeld is en die inderdaad de Italiaansche
poëzie sedert bijna doorloopend eigen is geweest. Waarschijnlijk werkte het karakter
der taal daartoe wel mede. Uit de oprechtheid, de innigheid zijner liefde voor de
natuur volgt van zelf bij D a n t e , dat hij niet zijn krachten verspilt aan zoogenaamd
getrouwe, minutieuse beschrijvingen van landschap of natuurvoorwerp; dat kan
geschieden zonder dat de ziel er meer deel aan heeft dan
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aan de beschrijving van een kleedje, een kamer, een dinertafel. Daaraan heeft in den
regel meer het verstand deel, dan het van aandoening zacht trillende moreel, dichterlijk
gevoel. Een sentiment zoo diep en innig als bij D a n t e was voòr hem nog geen
dichter eigen geweest. De nieuwe groep van il dolce stile nuovo had zich reeds zeer
verdienstelijk gemaakt door de waarheid in de gevoelens van het hart voor het
gezochte en gekunstelde in de plaats te stellen; maar van een samenleven met de
natuur, van een diep gevoel voor de schoonheid der schepping als bij D a n t e was
bij hen nog geen sprake. Hij had geen voorgangers daarin, die hij slechts had te
volgen, geen tijdgenooten die hij zich ten voorbeeld had te stellen. Hij is nieuw,
oorspronkelijk ook daarin. Wij kunnen hem met recht noemen een uomo moderno,
een man van een nieuwen tijd, die de Renaissance, met P e t r a r c a feit geworden,
voorbereid heeft.
Het nieuwe geestelijk-leven door dichters opgewekt, wordt gewoonlijk door
bijzondere werkzaamheid van den geest op ander, ook wetenschappelijk gebied,
gevolgd. Zoo heeft D a n t e ook zijn deel gehad aan de opkomst en bloei van de
experimenteele methode in later dagen. Zijn formule provando e riprovando zegt
reeds genoeg. Het is niet zonder oorzaak, dat Galileï een zoo groote bewondering
voor D a n t e gevoelde; dat hij hem met liefde bestudeerde. De groote natuurkundige
en kosmograaf heeft twee voordrachten voor de Florentijnsche Academie gehouden,
gewijd aan D a n t e en zijn Divina Commedia. Dat was een hulde van den man der
strenge wetenschap aan den dichter, als wilde hij daarmee te kennen geven ‘dat
wetenschap en poëzie geen vijanden zijn, maar elkander kunnen verstaan en
aanvullen’, om aan de behoefte van hoofd en hart tegemoet te komen. De bewondering
voor D a n t e had bij Galileï zijn grond in 's dichters open oog en hart voor de natuur
en ook in de bijzondere studie die hij van 's dichters rijke taal maakte.
Slechts enkele aanhalingen tot toelichting; want iedere Zang geeft bewijzen van
's dichters gevoelen met de natuur en van de verrassende waarneming harer
verschijnselen.
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Nemen wij den Zang die aan ieder bekend is, den vijfden van den Inferno, de episode
bevattende van F r a n c e s c a d a R i m i n i en P a o l o M a l a t e s t a . D a n t e heeft
de beide ‘vermoeide zielen’ met vriendelijke stem tot zich geroepen en
‘Als duiven die, geroepen door 't verlangen,
Met wijd-gespreide vleuglen 't zoete nest
Toevliegen, voortgedragen door de liefde,
Zoò kwamen ze uit de schaar waar Dido toefde,
Ons nader’ - -

Hier vooral, in verband met de ongelukkige F r a n c e s c a , is het beeld van die door
de liefde gedragen duiven een bewijs van teeder en kiesch gevoel. Vroeger had
D a n t e een dergelijk beeld gebezigd, maar het gold toen de schildering van de
slachtoffers der teugellooze hartstochten in het algemeen, voortgezweept door den
helschen stormwind, en vandaar een voorstelling die een andere stemming wekt. De
booze geesten worden voortgeslingerd door den wervelwind:
‘Als kraniks, die bij 't klagende geschrei
In lange rijen door het luchtruim zweven,
Zoo zag ik schimmen, door d' orkaan gedragen
En onder slepend weegeklag, mij nadren’.

Daar is nog een regel in dien Zang, zoo echt Dantesk, dat men hem niet onopgemerkt
voorbij mag gaan. F r a n c e s c a spreekt van de landstreek waar zij geboren werd;
die streek
‘Ligt aan het zeestrand waar de Po zich heenspoedt,
En vrede zoekt met al zijn volgelingen’.

't Is het beeld van den dichter zelf: dat hijgende verlangen naar ‘vrede’ op zijn lange
zwerftochten verlaat hem nooit en hij zoekt het telkens lucht te geven; de stroom die
zich rusteloos voortstuwt, als zocht hij de zee die hem den gewenschten vrede zal
geven, is hem het beeld van eigen leven; hij kan den naam niet noemen, of het
verlangen naar vrede en rust bruist weer op bij hem. Zijn ziel is zoò vervuld van de
natuur, dat zij hem onmiddellijk een voorstelling van eigen gemoedstoestand ingeeft.
Als
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hij in den tweeden Zang zich bemoedigd gevoelt door de woorden van V i r g i l i u s ,
die hem uit het ‘woeste woud’ zal voeren, komt hem het volgende beeld voor den
geest:
‘Als bloemen die, gesloten door de nachtvorst
En kwijnend, zich bij nieuwe zonnekoestring
Met open kelk weêr op haar stengel heffen:
Zòò richtte zich mijn moede ziel weêr op’; - -

een plaats die, als zoovele andere aanhalingen, bewijst, hoezeer de dichter de bloemen
liefhad. Iederen geestelijken toestand ziet hij in de natuur terug; haar verschijnselen
zijn gemengd met zijn gevoelen en denken; het analoge in de natuur met zijn stemming
en aandoeningen blijft hem voortdurend voor het dichterlijk oog zweven. In den
heerlijken zesden Zang van het Purgatorio ontmoet hij een der boetelingen, die hem
door zijn fiere houding treft; zwijgende staart deze voor zich, zonder zelfs op
V i r g i l i u s en D a n t e acht te slaan, en nu teekent de dichter hem met een enkele
penseelstreek. 't Is de Provençaalsche dichter S o r d e l l o , die daar voor zich uit blikt,
‘Gelijk een leeuw, tot rusten neergevlijd’.

In het Paradijs wordt ons B e a t r i c e geschilderd, die op een nieuwe
wonderverschijning wacht en in extase den blik naar het Zenith richt; het volgende
beeld geeft ons de dichter daarvan.
‘Als 't vogelijn dat, in 't beminde loover,
Gevlijd in 't nest bij 't lief en jong gebroed
In 't donker van den nacht die 't al omfloerst, Om hun gewenschte blikken weer te aanschouwen
En hun de spijs te zoeken die ze voedt,
Waartoe 't de moeilijke arbeid weldaad is, Den tijd vooruitsnelt tusschen de open twijgen
En met een vurig smachten 't zonlicht beidt,
Steeds starende of de dageraad zal komen,
Zoo stond mijn jonkvrouw met het oog gewend’ - -

En ziehier den leeuwerik; want D a n t e hield evenveel van vogels als van bloemen.
Het teeken dat hem verschijnt, brengt hij onder het volgende beeld:
‘Als waar' 't een leeuwrik, stijgende in de lucht,
Luid zingende eerst en dan tevreden zwijgend,
Voldaan bij 't zoet genot der laatste tonen.’
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Zoo is het een voortdurende assimilatie van de indrukken der uiterlijke verschijnselen
met de stemming van den dichter. Bovenal treffen ons de plaatsen, waarin hij zijn
ontvankelijkheid voor licht en kleur laat gevoelen. De sombere tocht door de Hel
sluit met de woorden vol verrukking: ‘Hier uitgaand zagen wij opnieuw de sterren’.
Den morgenstond heeft hij in al de nuancen van het natuurverschijnsel weergegeven.
Licht, harmonie en beweging zijn de drie accoorden die het geheele Paradijs door
weerklinken. Bij het lezen van deze Cantica merkt men dat het licht zich niet laat
scheiden van de klanken en zangen: de trillingen van licht en geluid gaan gepaard
met de reidansen van de gelukzaligen en hemelsche heirscharen. C a r l y l e zegt dat
het Paradijs van D a n t e hem toescheen een doorloopend maatgeluid van inarticulate
music in een schitterend verlichte, oneindige ruimte. Den eersten indruk van ontzetting
als de Dichter de Hel is binnengetreden, geeft hij weer in den ongewonen vorm: ‘de
plaatse stom van alle licht’. Een schijnbaar ongerijmde verbinding van twee
verschillende begrippen, en toch zijn die woorden bij D a n t e zoo vol uitdrukking,
dat het verschrikkelijke van dien eersten hellekring nooit vollediger kon worden
weergegeven. Daar tegenover staat die heerlijke plaats in het begin van het Purgatorio,
waar de dichter het eerste aanbreken van den dageraad aanduidt, als Venus nog aan
den hemel blinkt. De plaats luidt:
‘De zachte kleur van d' oosterschen saffier,
Zich saamvergadrend in den heldren aanblik
Van 't reine luchtruim tot aan de eerste sfeer,
Ving aan opnieuw mijn oogen te verkwikken,
Zoodra ik uit de doodsche walmen trad,
Die borst en oogleên zoo beleedigd hadden.
De schoone Ster, die tot beminnen aandrijft,
Deed heel het Oosten lachen, en 't gesternt
In haar gevolg verschijnende, verbleeken.’

De ‘oostersche saffier’ is de doorschijnende blauwe saffier, en zijn kleur die der
hoop, na den moeitevollen tocht door de Hel, D a n t e een gunstig voorteeken. Een
weinig verder wordt het natuurverschijnsel vervolgd:
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‘De dageraad verwon de morgenscheemring,
Die haar ontvluchtte, zoò dat 'k reeds van verre
De trillingen van d' oceaan ontwaarde.’

En weder iets later, als de zon op 't punt is te verschijnen, gaat de dichter voort:
‘Zoodat de blanke en rozeroode wangen
Der schoone Aurora op de plaats waar 'k toefde,
Bij 't ouder worden tot oranje keerden.’

En ziehier hoe de dichter der zoete melancholie van de avondschemering woorden
verleent, als hij het uur aanduidt vòor het ingaan van den eersten nacht op den
Louteringsberg:
‘Reeds was 't de stond, die 't heimwee wekt bij hen,
Die zwalken op de zee, hun 't hart verteedert,
Als ze aan 't vaarwel van trouwe vrienden denken,
En die den jongen pelgrim weer doet hijgen
Van liefde, als hij van ver de kerkklok hoort,
Die schijnt te klagen om den dag die zieltoogt.’

Het zijn maar enkele aanhalingen om D a n t e 's meeleven met de natuur en zijn
innigen, vertrouwelijken omgang met haar te bewijzen. En dat was nieuw; die
aandoeningen waren in de Middeleeuwen nog nooit gevoeld. Dàt is nu de dichter
die naar des oppervlakkigen meening een fantastisch gedicht schreef over het verblijf
der zielen in Hel, Vagevuur en Paradijs, een stichtelijk gedicht wel is waar, doch dat
op zijn best alleen streng-kerkelijk-geloovigen belang kan inboezemen! Met die
voorstelling, in ons land niet zeldzaam, dient te worden gebroken - voor altijd, voor
goed!

IV.
Na het hier medegedeelde over D a n t e 's natuurklanken nog enkele opmerkingen
bij de ontmoeting van de verschillende personen die de dichter op zijn reis toespreekt
of wien hij woorden in den mond legt. De lezer van den Inferno houdt zich vaak
uitsluitend bezig met de straffen en de infernale tooneelen, die de dichter ons voor
den geest toovert.
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Men leest terloops de namen van de personen die voor den dichter optreden en hem
voorbijgaan. Een enkele maal staat men bij de een of andere beroemde episode stil;
overigens volgt men den dichter van kring tot kring en is dan wel zoo goed 's dichters
vinding en onuitputtelijke fantasie te roemen; dat hoort er zoo bij. Toch zit er meer
achter. Er verschuilt zich achter de velerlei namen van personen die worden
opgevoerd, al zij het soms ook maar ter loops, een deel van 's dichters staatkundig,
wijsgeerig of religieus stelsel, een plotselinge weerklank van zijn sympathieën of
afkeer, een ingehouden kreet van verontwaardiging bij den loop der gebeurtenissen
of de ongerechtigheden van zijn tijd, een getuigenis van zijn diepste overtuiging,
vaak ook een demonstratie tegenover de dwalingen zijner eeuw. Ook hierin zien wij
een openbaring van D a n t e 's individualiteit. In de 13e eeuw begint Italië zich te
onderscheiden door een rijkdom van onafhankelijke geesten, van mannen die, als de
dichter, ‘een partij voor zich zelf durven uitmaken’, voor zich zelf durven spreken,
die ieder voor zich een krachtige persoonlijkheid vertoonen. ‘Het anathema, zegt
B u r c k h a r d t , dat tot hier toe zwaar gedrukt had op het individualisme en in andere
landen nog lang zou blijven drukken, is in Italië reeds voor goed gebroken; op ieder
gebied vertoonen zich tallooze personen met eigen trekken’. D a n t e 's grootsch
gedicht zou in ieder ander land een volslagen onmogelijkheid zijn geweest, juist
omdat een zoo bijzondere persoonlijkheid er zich zoo krachtig in uitdrukt en zoo
volkomen in openbaart. Voor Italië spreekt hij het recht van dat individueele
onverholen uit, zoodat hij de getrouwste en tevens meest nationale woordvoerder
van zijn tijd geworden is.
Niet alleen de dichter van de Divina Commedia vertoont zich aldus, maar ook de
auteur van al hetgeen hij ons bovendien heeft nagelaten. Wij denken hier in de eerste
plaats aan zijn Vita Nuova, gewijd aan zijn eerste liefde, aan zijn B e a t r i c e . Het
proza van dit merkwaardig boek is even wonderbaarlijk als de vaerzen zelf; in dat
proza geeft hij rekenschap van de aanleiding tot ieder sonnet
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en iederen canzone; het vormt dus daarmee een volkomen, door den reinsten gloed
bezield geheel. Het sonnet bestond reeds vóor D a n t e ; het behoort geen letterkunde
zoo bijzonder toe als de Italiaansche en heeft in de tweede helft der 13e eeuw een
karakter verkregen, dat geen navolging bij andere volken ooit vermocht geheel te
evenaren. Maar D a n t e heeft er zijn eigen stempel op gedrukt. Hij heeft er zijn
teederste, zijn heerlijkste zielsaandoeningen in nedergelegd en - in wat een volmaakten
vorm! Wat onderscheidt hem nu van zijn voorgangers en alle vroegere dichters? 't
Is of hij zich tegenover zijn eigen Ik plaatst en alle schakeeringen van de vreugde en
de smarten zijner ziel ontleedt, om ze in een strengen kunstvorm uit te beelden, en
dat met volkomen bewustzijn. Wanneer men deze sonnetten en canzonen en de
daar-tusschen geplaatste fragmenten van het dagboek zijner jeugd opmerkzaam leest,
dan krijgt men den indruk, dat alle dichters voór hem zorgvuldig zich zelven hebben
gemeden en D a n t e alleen en voor het eerst zich heeft durven stellen tegenover zijn
eigen ziel om haar te ondervragen en haar de diepste gevoelens te ontlokken. Vandaar
die onvergankelijke inhoud, in even onvergankelijken vorm nedergelegd. Hier is,
zegt B u r c k h a r d t (Cultur der Ren. II), hier is subjectieve lyriek van zuiver
objectieve waarheid en ongemeen karakter. En alles verraadt een innigheid, dat het
alle tijden door tot alle gemoederen en ook buiten de grenzen van zijn vaderland zal
blijven spreken. In zijn eigen tijd hadden D a n t e 's dichterlijke uitingen onmiddellijk
vat op het volk: S a c c h e t t i , zijn tijdgenoot, zegt dat iedere smid en ezeldrijver ze
kenden en na-neurieden. Zoo is D a n t e ook zonder zijn Divina Commedia en reeds
door zijn Vita Nuova een grensteeken tusschen de eigenlijke Middeleeuwen en den
nieuweren tijd. ‘Geist en Seele thun hier plötzlich einen gewaltigen Schritt zur
Erkenntniss ihres geheimsten Lebens’ (B u r c k h a r d t ). Wat de latere Divina
Commedia aan dergelijke openbaringen bevat, is nog veel overvloediger. Nu mogen
sommigen beweren, dat het gedicht naar zijn plan en gronddenkbeeld aan de
Middeleeuwen toebehoort en in
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zooverre bloot van historisch belang is, toch staat het gedicht tevens aan het begin
van de moderne Europeesche poëzie wegens den rijkdom van het individueel
geestesleven in al zijn verschijningen en het hooge plastisch vermogen om het te
schilderen en aanschouwelijk te maken. Het hooge levensbeginsel, dat deze poëzie
doordringt en haar telkens weer doet opbloeien, bleef ook bij alle deiningen van den
scheppenden geest bewaard en heeft nagewerkt meer dan eenig andere
niet-Italiaansche dichter-inspiratie.
D a n t e en B e a t r i c e ! In geen enkele poëzie ter wereld is een tweetal namen
aan te wijzen, dat een zoo subliem en tegelijk zoo aantrekkelijk en weldadig
droombeeld in ons oproept. D a n t e is de eerste geweest, die aan een reine en toch
door en door menschelijke liefde woorden heeft verleend om zich te doen verstaan.
Zóo diep gaan zijn aandoeningen, zóo ongemeen is de idealiteit waarmee hij bemint,
dat hij in het bekoorlijk vizioen van zijn kindsheid de inspiratie heeft gevonden van
het goddelijk dichtstuk, dat onafscheidelijk aan dat vizioen verbonden blijft.
Verzonken in de diepte zijner contemplatie, afdalende tot de verborgenheden van
eigen gemoed, naspeurende het wezen van de aandoeningen zijner ziel, verheerlijkt
hij iedere verschijning die hem aan zijn B i c e herinnert en maakt hij ten slotte van
het beminde kind het symbool van het hoogste waar zijn geest bevrediging en
verzoening in hoopt te vinden. En toch - eigenaardig verschijnsel, - bewaart zijn
verheerlijking al de frischheid van het jeugdig vizioen, de elementen van de
werkelijkheid zoo innig samenwevende met die van het symbool, dat het onmogelijk
wordt beiden te scheiden zonder de ideale gestalte te verderven, waarin de dichter
zijn eerste liefde een vorm heeft gegeven en heeft vereeuwigd.
De vroegere Dante-beschouwing was in de opvatting van B e a t r i c e en haar
verschijnen in het dichtstuk te eenzijdig en te onvolledig. Hoevelen hebben in
B e a t r i c e uitsluitend het symbool gezien der hoogste wijsheid of der goddelijke
genade, evenals P h i l a l e t h e s deed. Een stap verder ging men, toen in haar gezien
werd, behalve het symbool

Onze Eeuw. Jaargang 3

946
der hoogste wijsheid, ook de idee der liefde, en wel de liefde tot haar eerste bron, tot
haar oorspronkelijk wezen teruggevoerd. Het is de liefde, zoo zei men, tot al wat
rein, tot al wat onbaatzuchtig en goed is, de liefde tot de waarheid die alleen het
menschelijk gemoed kan bevredigen en vrij maken, de liefde die al ons streven en
handelen moet bezielen, die ons hart verwarmt, ons met ijver en volharding vervult
en onze ziel eerst recht doet voelen wat leven is. Zonder haar wordt alle wetenschap
en geleerdheid een doode letter, wordt heel ons bestaan een doorloopende uiting der
zelfzucht. Die beschouwing gaf zeker genot en voldoening bij de lezing van het
gedicht. Toch stelt men zich daarmee tegenwoordig niet geheel tevreden. Die
verklaring gaat te veel buiten den dichter zelf om. Ze zou op haar plaats zijn in een
half theologische, half wijsgeerige verhandeling, maar brengt ons D a n t e zelf niet
genoeg nabij, zooals hij zich in zijn gedicht geeft, de dichter met al het individueele
dat hem kenmerkt. Een breeder opvatting, een meer logische oplossing laat zich uit
het gedicht als geheel verklaren. B e a t r i c e is zeker in hare dichterlijke verschijning
een schepping van D a n t e , maar in de Divina Commedia hebben wij er nog meer,
nog niet anders in te zien, namelijk: een deel van zijn innerlijk wezen, een zijde van
D a n t e 's eigen Ik. In denzelfden zin hebben wij ook V i r g i l i u s op te vatten, na
wien B e a t r i c e in volkomen harmonie met den geest van het gedicht optreedt. ‘De
Meester der Wijsheid,’ D a n t e 's leidsman door de eerste twee rijken van het vizioen,
is het onweerstaanbaar verlangen naar kennen en weten, dat door verstand en rede
den mensch naar hooger drijft dan een bloot dierlijk bestaan; 't is de immer sterker
drang naar waarheid, hoe meer hij aan beide goddelijke gaven gehoor geeft, la sete
naturale (Purg. XXI), de ingeboren dorst naar bevrediging met zijn bestaan. Maar
de verzoening blijkt aan het einde, hoe ook gewenscht en gezocht, toch niet gevonden.
Nu verschijnt B e a t r i c e . Het is dàt deel van 's dichters wezen, hetwelk hem drijft
om die verzoening te vinden in, zooals hij het uitdrukt,
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het zoeken en vinden vàn, het éen-zijn mèt zijn God. Dit woord behoort natuurlijk
tot 's dichters gedachtenkring en bespiegeling. Maar in welken zin men het neme, de
dichterlijke voorstelling blijft haar waarde behouden en roept in ons die innige
sympathie op, welke alleen een machtig kunstwerk als het zijne kan wakker maken.
De eene ingeboren kracht of neiging wordt in D a n t e 's voorstelling een mannelijk,
de andere een vrouwelijk symbool, en zoo ontstaat in het menschelijk gemoed een
goddelijke vereeniging, een heilige echt, die den mensch, hier in de eerste plaats
D a n t e , tot vrede brengt met zijn bestaan. Men houde bij dat alles in het oog, dat
de Divina Commedia geen theologisch of wijsgeerig traktaat is. Die voorstelling
wordt door D a n t e tot een koninklijk kunstwerk omgezet, een kunstwerk welks
bouwstoffen wel aan het menschelijk zoeken, verlangen en denken ontleend zijn,
maar dat in zijn geheel en door zijn oorspronkelijken vorm een schepping is, die den
stempel van een geheel bijzonder genie draagt1).
In de verschijning der personen die D a n t e laat optreden zien wij nog een andere
zijde van zijn gemoedsbestaan en geestesleven weerspiegeld. D a n t e 's gedicht is
ook de verdediging van de volkomen onafhankelijkheid der politieke overtuiging
tegenover priesterheerschappij en de hoogste autoriteit op kerkelijk gebied, zoo deze
buiten haar grenzen treden. Door aan de beweging van zijn tijd den steun van het
dichterlijk genie te verleenen heeft de dichter in zijn Divina Commedia aan de
Middeleeuwen, aan zijn vaderland, aan de menschheid in het algemeen
onwaardeerbare diensten bewezen. Wij mogen daarin het begin eener emancipatie
zien, die de geheele theocratie, door I n n o c e n t i u s I I I zoo hardnekkig en energiek
nagestreefd en bijna voor goed gevestigd, aan het wankelen bracht. Het was de
heenwijzing naar een naderenden van D a n t e wederstaat die theocratie en de alles
beheerschende be-

1) De jongste Dante-vertaling in Duitschland van P a u l P o c h h a m m e r geeft onder meer
een belangrijke bijdrage tot een juiste en bevredigende verklaring van B e a t r i c e 's
verschijning in de Divina Commedia. Reeds heb ik er elders op gewezen.
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moeiingen eener militante Kerk met al de macht die in hem is. De eeuw die D a n t e
zag geboren worden was rijk aan gebeurtenissen van het hoogste gewicht. Niet
voldaan met de verwezenlijking van zulk een besliste theocratie binnen de grenzen
van Italië, was de kerk er op uit haar suprematie over alle staten van Europa uit te
breiden. Sedert G r e g o r i u s V I I was het haar program van actie, welks doel was
de hegemonie voor goed te verbinden met de kerkelijke souvereiniteit. Zelfs de
moedige P e d r o v a n A r r a g o n had de koninklijke kroon in Rome zelf gaan
ontvangen uit de hand van den paus, wien hij als zijn heer en meester erkende, trouw
zwerende aan hem en zijn opvolgers. In de twisten gedurende de minderjarigheid
van F r e d e r i k I I kregen de getergde Hohenstaufen en de Keurvorsten een nieuwe
bedreiging. I n n o c e n t i u s schreef aan de laatsten (en het was een document van
het hoogste gewicht voor heel de beschaafde wereld), hoe hij als een axioma
vaststelde, dat de keizerlijke waardigheid principaliter et finaliter afhing van den
Heiligen Stoel. Onder zijn opvolgers werd deze leer met dezelfde consequentie
volgehouden. Er werd aan toegevoegd, dat een zoodanige theocratie haar grond had
in den aard en het wezen der Kerk ‘buiten dewelke geen macht bestaat, die
rechtstreeks van God is uitgegaan.’ De Pausen hadden als stedehouders van Christus
de teugels in handen zoowel van het wereldlijke als hemelsche koninkrijk, daar
volgens de woorden van M e l c h i s e d e c Hij in waarheid priester en koning in één
persoon is. Zoo luidde de bewering van het kerkelijk gezag1). Den gang van dit streven
der kerkelijke macht na te gaan, behoort tot de taak van den geschiedschrijver. Hier
hebben wij alleen met de ideeën van D a n t e te doen, voor zoover zij in de Divina
Commedia en zijn andere werken getuigenis afleggen van 's dichters levens- en
wereldbeschouwing, die in den strijd zijner dagen beslist partij kozen voor de vrijheid
op staatkundig en intellectueel gebied, het recht verdedigend die vrijheid in het
openbaar

1) Zie: L u i g i R o c c a , Il papato e la Chiesa nel secolo XIII, in de Conferenze Dantesche.
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in toepassing te brengen. Hij verkondigt nadrukkelijk en onverholen zijn eigen
meeningen, geeft een stem aan zijn overtuiging, die luide weerklinkt door geheel
zijn vaderland en doordringt tot vorsten en kerkelijke autoriteiten. Naar die overtuiging
oordeelt hij de machtigen der aarde; daarin hebben wij de verklaring van de
verschillende personen, die hij in zijn gedicht laat optreden.
Die geweldige worsteling was het waarvan D a n t e de laatste bedrijven had beleefd.
Zijn jeugd werd het eerst geschokt door de onverwachte tijding van de Siciliaansche
Vesper. De herinnering blijft hem bij en partij kiezende ook in de sferen van het
Paradijs laat hij den weerklank daarvan nog hooren in de regels (Par. VIII, 73): het
lot van Sicilië had anders kunnen zijn,
‘Zoo 't boos beheer, dat d' onderworpen volkren
Altijd het hart verbittert, niet Palermo
Getergd had tot de kreet: ‘Sla dood, sla dood!’

Niet minder trof hem in zijn kindsheid de dood van M a n f r e d , in den slag bij
Benevento, en eindelijk de tragische epiloog in het uiteinde van C o n r a d i j n . Op
het blonde hoofd van den achttienjarige drukte de pauselijke banvloek en de haat
van K a r e l v a n A n j o u , een haat die zich hulde in een geveinsde toewijding aan
de Kerk. Met een treurigen afscheidsgroet aan zijn moeder lei het jeugdige slachtoffer
van dien haat het hoofd op het blok. Zoo viel de laatste der Hohenstaufen. In den
derden zang van het Purgatorio richt D a n t e voor M a n f r e d een monument op,
dat bij de sombere herinnering van de voorbijgegane worsteling van opzienbarende
beteekenis is geweest. Bij de ontmoeting zegt de dichter:
‘Ik wendde mij en vestte 't oog op hem,
Blond, schoon en hoffelijk van aanschijn was hij...
Glimlachende hernam hij: ‘Ik ben Manfred,
De kleinzoon van de keizerin Constance.
Mijn bede is dat gij, zoo gij ooit terugkeert,
U tot mijn schoone dochter wendt...
En haar de waarheid meldt, trots andrer leugen’, enz.

En wederom. In den derden zang van het Paradijs wijdt D a n t e den Hohenstaufen
een kiesch-gevoelde hulde
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door Constance, de moeder van F r e d e r i k I I , in vriendelijke herinnering te
gedenken. De haat der kerkelijken had ook haar naam aan de verachting willen prijs
geven. D a n t e rehabiliteert haar nagedachtenis. P i c c a r d a wijst den dichter op
haar verschijning in regels waarin de woorden voorkomen:
‘En de andre lichtglans hier, die zich u toont
In al den luister onzer hemelsfeer,...
De lichtgestalte is 't der doorluchtige Constance’.

Nog één voorbeeld om D a n t e 's houding en overtuiging in de dagen der worsteling
tusschen de beide grootmachten aan te toonen. Meer dan zes eeuwen heeft de
Florentijnsche Muse den roem van Pier (Peter) della Vigna levendig gehouden.
Tegenover dien staatsman van F r e d e r i k I I , den gevallen minister die in al ‘de
bitterheid zijner verontwaardiging het bestaan van zich afwierp’, toont de dichter
zich vervuld met deernis. Het medelijden van D a n t e ! Ziedaar iets waarvan de
dichter niet zoo kwistig omdeelt, als hij de bewoners der onderwereld bezoekt. Slechts
hier en daar toonen zijn oogen wat er in hem omgaat, maar dan ook zijn het ‘droppelen
die in zijn hart ontspringen.’ Wij hebben hier niet te doen met een medelijden dat
opgeroepen wordt bij de aanschouwing van al de smarten en ellende waar het verblijf
der onzaligen van vervuld is, neen, een heel bijzonder geval beweegt het hart van
den dichter der goddelijke gerechtigheid, als hij de schim ontmoet van den man, die
in het land der levenden ‘de sleutelen bewaarde van het gemoed zijns Keizers’, van
den machtigsten en doorluchtigsten vertegenwoordiger der Hohenstaufen. Als D a n t e
P i e r d e l l a V i g n a laat optreden, brengt hij diens lot in verband met het getergde
vorstenhuis, met zijn eigen opvatting van wereldorde. Aan den naam van den
staatsman verbindt de dichter de ontzettende gebeurtenissen in zijn eerste kinderjaren
voorgevallen. In den dertienden Zang ontmoeten wij P i e r d e l l a V i g n a , als een
boomtronk geworteld in den grond: op de vraag van V i r g i l i u s antwoordt hij:
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‘De tronk hernam: ‘Zoo lokt me uw vriendlijk woord,
Dat ik niet zwijgen kan....
Ik ben degeen, die beide sleutels hield
Van Fredriks hart, en die 't zoo zachtkens leidde,
Het openend en sluitend, dat ik schier
Een ieder buiten zijn geheimen hield....
Ik zweer u bij de pas ontschoten wortels
Van dezen tronk, dat 'k jegens mijn gebieder,
Zoo aller achting waard, nooit ontrouw werd.
En zoo er een van u ter wereld weerkeert,
Herstel er mijn gedachtnis die nog kwijnt,
Getroffen door de slagen van den nijd.’

In de geheele verdediging van den staatsman geen enkel verwijt jegens zijn meester,
den Keizer. Hij stelt hem voor als het slachtoffer van denzelfden haat en nijd, die
ook hèm hadden doen vallen. P i e r d e l l a V i g n a is ook als dichter bekend
geworden; aan hem wordt o.a. het oudste sonnet toegeschreven dat in het Italiaansch
bekend is; zijn optreden in de Divina Commedia dient echter in de eerste plaats in
verband gebracht te worden met D a n t e 's politieke beschouwingen, vandaar zijn
rehabilitatie.
Sterk contrast met dit alles vormt een veel-beteekenend stilzwijgen van D a n t e ,
een ‘silenzio sdegnoso’, alsof de dichter ook in het verzwijgen van sommiger namen
zijn standpunt wilde aanwijzen. D a n t e heeft geen enkelen regel gewijd aan
I n n o c e n t i u s III. Slechts eenmaal noemt hij ter loops zijn naam en wel juist, bij
wijze van scherpe tegenstelling, wanneer de lofspraak op F r a n c i s c u s , il Poverello
d'Assisi, in het Paradijs wordt ingevoegd. Dit stilzwijgen sluit zich aan bij de bittere
woorden, L o m b a r d o M a r c o in den mond gelegd (Purgatorio XVI):
‘O, zeg mij dan, of niet de Kerk van Rome,
Door tweeërlei gezag in zich te dragen,
In 't slijk verzinkt, zich en haar last bezoedelend!’

De eeuw die begonnen was met I n n o c e n t i u s III eindigde met B o n i f a c i u s
VIII, een naam die in de geschiedenis der nagejaagde theocratie verbonden is aan
een laatste poging om haar te verwezenlijken. In de Divina Commedia trilt iedere
bladzijde van D a n t e 's verontwaardi-
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ging bij de gedachte aan hem. Als B o n i f a c i u s het gezag uit de bevende handen
van C l e m e n s V ontvangen heeft, waagt hij het nog eenmaal het afgebroken werk
van I n n o c e n t i u s te hervatten, alsof honderd jaren geschiedenis niet meetelden,
evenmin als de veranderde geest der tijden. Maar was zijn heerschzucht even groot,
het innig geloof aan roeping bij I n n o c e n t i u s ontbrak hem. Toch meende hij de
wereld aan zijn voeten te zullen zien, toen hij het jubileüm van 1300 uitschreef. Op
dat groote feest van vergiffenis en verzoening, waarbij hij echter met eigen hand
aanwees wie er van uitgesloten waren, meende hij zich van een nieuwe overwinning
der theocratie verzekerd te kunnen houden. Maar de tijden waren veranderd. Onder
de talrijke scharen die naar Rome togen, was er slechts éen vorst, zijn creatuur K a r e l
v a n A n j o u . Middelerwijl was er een hernieuwde strijd aangevangen, doch thans
niet tegen het keizerrijk, maar tegen de uitverkoren natie der Kerk, Frankrijk en zijn
Koning F i l i p s d e n S c h o o n e . Bittere teleurstelling! De zeventigjarige
ballingschap zou weldra volgen.
In de houding van D a n t e tegenover de zich opdringende theocratie hebben wij
dus veelal de verklaring te vinden van de personen, die hij in zijn gedicht laat
verschijnen en spreken. Maar die houding getuigt ook van zijn wenschen en
diep-gevoelde overtuiging. Wij hooren in zijn stem de gepassioneerde kreten - niet
van een ongeloovige - maar van een trouw zoon der Kerk, die deelnemende aan den
strijd zijner eeuw tevens vervuld is van de heilige begeerte om de maatschappij den
weg des vredes te wijzen. Hij wil de geheele menschheid vereenigd zien onder de
hoede van de twee elkander steunende, niet elkander bestrijdende machten. De eene
onafhankelijk van de andere, alleen gedreven door de liefde tot de menschheid, haar
stoffelijk en geestelijk geluk. De consequentie van dit stelsel zou natuurlijk moeten
leiden tot een volslagen scheiding van Kerk en Staat: dat is de beteekenis van een
zoo ongemeene verschijning als die van den dichter in het hartje der Middeleeuwen.
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Bij al den hartstocht waarmee de dichter voor zijn overtuiging uitkomt, beheerschte
hem toch een zeer milde geest. Er is een groep van personen in zijn dichtstuk die
daarvan een onmiskenbaar getuigenis aflegt. In de eeuw van D a n t e was er een
groote, vaak rumoerige beweging onder de geesten der denkende en schrijvende
geleerden, kerkelijke zoowel als niet-kerkelijke. De wijsgeerige stroomingen liepen
in zeer afwijkende beddingen. Een heftige strijd was daarvan het noodzakelijk gevolg,
soms zelfs door geen kerkelijk anathema te bezweren. Ook D a n t e neemt zijn plaats
in onder de strijders; maar hij onderscheidt zich van allen door een ongemeene
objectiviteit. De wijsgeeren en woordvoerders mogen dwalen, hun leerstellingen
mogen al of niet weerklank vinden in zijn eigen overtuiging, toch onthoudt hij zijn
tegenstanders de eer niet, die hun toekomt. Als D a n t e aanneemt, dat geen andere
beweegreden dan liefde tot de waarheid en het zoeken naar waarheid hen bezielt,
dan is zijn eerbied voor allen gelijk. Zeldzaam verschijnsel in diezelfde eeuw! Den
Arabischen geleerde Av i c e n n a wordt door hem een plaats aangewezen onder de
bevoorrechten van het Voorgeborgte. Av e r r o ë s , de grootste wijsgeer onder de
Arabieren in Spanje, de commentator van A r i s t o t e l e s , wordt zelfs met
onderscheiding aangewezen, hoewel de strijd tegen hem in D a n t e 's dagen met
bitterheid werd voortgezet. De dichter zou hem, naar het hart van velen zijner
bestrijders, evengoed als ‘vertegenwoordiger van de vijanden van het geloof’ een
plaats in de schrikkelijkste hellekrocht hebben kunnen toewijzen; maar verre daarvan
behandelt hij hem met eerbied. Nog een andere naam sluit zich daarbij aan. Groote
opspraak verwekten in D a n t e 's eeuw de geschriften van S i g i e r i , die een leerstoel
te Parijs bekleedde en als ernstig Averroïst bekend was: de dichter geeft hem een
schitterende plaats in de sfeer der Zon, waar de groote wijsgeeren en godgeleerden
verblijf houden (Par.). Vol van denzelfden milden geest laat hij ook J o a c h i m
v a n C a l a b r i ë , den auteur van ‘het Eeuwig Evangelie’, in genoemde sfeer
verschijnen, in weerwil van het heftig verzet,
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dat hij bij zijn kerkelijke tegenstanders uitlokte. Zoo ook vereeuwigt hij in zijn gedicht
den ongelukkigen F r a D o l c i n o , den stichter van de Apostolische broederschap.
D a n t e was getuige van de bloedige vervolging tegen hem en de zijnen aangericht
op last van C l e m e n s V. Toen de prediker van ‘het Apostolisch christendom’
gevangen was genomen, heeft men in satanische wreedheid eerst zijn ‘sorella in
Cristo’ voor zijn oogen verbrand om daarna hem zelf ten vuurdood te doemen.1)
D a n t e kon zijn optreden niet onvoorwaardelijk goedkeuren, maar veroordeelt toch
de barbaarsche vervolging waaraan hij en zijn volgers werden blootgesteld. De eenige
wijsgeer dien D a n t e van zich stoot, is E p i c u r u s . Men late daar, of de dichter
hem volkomen begrepen heeft, maar hij veroordeelt hem, naar de gewone opvatting
in dien tijd, als den verkondiger van een levensbeschouwing, die alleen het hoogste
materieele welbehagen als eenig doel van het bestaan aangeeft. D a n t e moge
gedwaald hebben, maar zijn verzet geldt een beginsel, dat hem noodlottig voorkomt.
Zoo ziet men dat het niet onverschillig is na te gaan, welke personen D a n t e een
plaats in zijn gedicht geeft; dat men zich rekenschap moet geven van iederen
historischen naam die in de Divina Commedia verschijnt. Zijn keuze verklaart de
houding van D a n t e tegenover zijn tijd; zij getuigt van hem als dichter, als denker,
als patriot, als mensch; zij doet ons meevoelen in de stemming van zijn hoogen,
machtigen geest en harmonisch ontwikkeld gemoed.
Daarom nog melding gemaakt van een enkele verschijning. Er is geen heilige voor
wien D a n t e zulk een innige vereering koestert als voor F r a n c i s c u s v a n
A s s i s i . Men verbindt gewoonlijk den naam van T h o m a s v a n A q u i n o aan
de Divina Commedia; de een praat den ander na in dat opzicht. En toch is het onjuist
D a n t e zoo altijd uit T h o m a s v a n A. te willen verklaren. Zeker, de dichter staat
even als de meeste zijner denkende tijd-

1) Zie daaromtrent het artikel in den Spectator, No. 45, Nov. 1901.
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genooten min of meer onder den invloed van den meester der scholastiek, maar nooit
kwam het verschil tusschen den philosopheerenden theoloog en den scheppenden
dichter scherper uit dan in een kunstwerk als de Divina Commedia. D a n t e is te
zelfstandig dichter om zich angstvallig aan te sluiten bij een of ander half theologisch,
half wijsgeerig stelsel. Naar geestesrichting en gemoedsstemming staat in de
Middeleeuwen geen bijzondere persoonlijkheid F r a n c i s c u s v a n A s s i s i nader
dan D a n t e . ‘Cette figure d'un charme si profond et si doux’ heeft den dichter zeer
aangetrokken. Men moet zich daarbij volstrekt losmaken van de verouderde en beslist
onjuiste voorstelling, die in F r a n c i s c u s het beeld geeft van een somber asceet,
vermagerd door gezochte ‘versterving,’ wiens rammelend skelet over een gevloekte
aarde rondzwierf. 't Was een man van blijde gemoedsstemming, die de zon liefhad
en met innig welbehagen zich in de natuur verlustigde. Als iedere dichterlijke ziel
vaak geneigd is te doen, heeft hij de vogelen des hemels toegesproken en tot de dieren
des velds het woord gericht. En de mensch, - hoe grooter zijn val was, hoe inniger
hij hem liefhad. D a n t e zag natuurlijk wel bovenal in hem de incarnatie van een
sublieme zelfverloochening, in de scherpste tegenstelling met de prachtliefde, de
heerschzucht, de begeerte naar wereldsche bezittingen bij de hooggeplaatsten in de
Kerk. In den elfden zang van het Paradijs verheerlijkt D a n t e ‘het huwelijk van S.
Franciscus en de Armoede, die sedert J e z u s een verlaten weduwe was’. En bekend
is het gevleugelde woord aan D a n t e ontleend, als hij F r a n c i s c u s aanduidt met
den eernaam: il Poverello di Dio van Assisi. Men kan over den dichter van de Divina
Commedia niet schrijven, zegt P a u l S a b a t i e r , zonder te wijzen op ‘le
rapprochement de Dante et de St. François, et le titre qui leur est décerné à tous les
deux de Pères de l'Italie.’ Hij voegt er aan toe: hoe moet het beeld van dien ‘Poverello
di Dio’ D a n t e getroffen hebben, als hij ziet dat in denzelfden tijd de kruistocht
gelast werd tegen de ongelukkige Albigenzen en de grondslagen gelegd worden voor
het
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officie der ‘heilige Inquisitie’. B e a t r i c e wordt aan het einde van het Paradijs
vervangen door S. B e r n a r d , ook een geest van het contemplatieve leven, maar die
zich tot de hoogste aanschouwing opheft niet zoozeer door het intellectueele vermogen
in den mensch dan wel door de stemming van het hart. Dit is in volkomen harmonie
met D a n t e 's geestdrift voor ‘il Poverello d'Assisi’. In die stemming, welke ook het
practische leven moet beheerschen, vindt de dichter bevrediging met het menschelijk
bestaan. D a n t e besluit dan ook zijn gedicht met de woorden:
‘Hier derft de hooge fantasie de macht;
Doch mijn begeerte en willen werd bewogen,
Gelijk een rad in effen omzwaai, door
De Liefde die beweegt èn zon èn sterren.’

Onze Eeuw. Jaargang 3

957

Onze leestafel.
I n a B o u d i e r B a k k e r . Verleden. Drama in drie bedrijven. Amsterdam.
Va n H o l k e m a en Wa r e n d o r f .
Verleden is een eenvoudig, goed geschreven tooneelspel welks strekking is, aan te
toonen, hoe ondanks vergiffenis, ondanks berouw, ‘wie eens steelt altoos een dief
blijft.’
D o l f Ve r d u i n heeft als jong mensch, in den vreemde, door eene speelschuld
in de klem geraakt, zich vergrepen aan de kas van 't kantoor waar hij werkte. Hij
heeft dien diefstal in den vreemde geboet, en vergrijp zoo wel als gevangenstraf zijn,
uitgenomen voor zijne eigene familie en zijn meisje, geheim gebleven. Men heeft,
verre van hem te verstooten, hem na zekeren tijd weer naar huis terug laten komen,
hem in den eigen kring opgenomen; men zinspeelt nooit tegen hem op het verleden,
men is dankbaar den goeden vroolijken D o l f weer terug te hebben, men vertrouwt
hem weer. Althans zoo meenen allen. Maar toch - langzaam en zonder zichtbare
aanleiding trekken de wolken van het wantrouwen samen, onrustiger wordt de vader
die hem boven allen terug begeerd had, onrustiger vooral D o l f zelf onder den altijd
drukkender last van een onuitgesproken mistrouwen. En als dan eindelijk door een
toevallig incident - een schijnbaar tekort in de kantoorkas - aan Dolf blijkt, dat niet
slechts de anderen maar zelfs C a t h a r i n e , zijn meisje, wier geloof in hem even
vast scheen als haar oordeel over zijn verleden lankmoedig, in den grootsten angst
hebben verkeerd, omdat ze dachten, dat hij de schuldige kon zijn - dan gevoelt hij,
dat vergeten onmogelijk is, en samenleven tusschen hen, die niet vergeten kunnen,
even onmogelijk. En hij gaat heen.
Men gevoelt, dat deze casuspositie een drama waard is, en lezende (wellicht ook
ziende) zal men moeten erkennen, dat de ontwikkeling van het drama door de
schrijfster uit dit ‘wantrouwen’ geschapen, hoe eenvoudig ook, boeiend is. Zeker,
ware de Heer Ve r d u i n niet zoo'n zwak, angstvallig man geweest, doch een ernstig
vader, - ware Mevrouw Ve r d u i n een minder oppervlakkig
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en minder zeurig persoon, - hadde C a t h a r i n e den moed gevonden het vergrijp
van haar aanstaanden man als een symptoom van eene geestelijke corruptie te
beschouwen, die noch hij noch zij geheel genezen mochten achten, dan zou ons de
toestand boeiender hebben geschenen, dan ware wellicht het ‘Verleden’ uitgewischt
- maar dan zou misschien dit drama niet geschreven zijn.
K.K.
XX Lustighe Historiën oft Nieuwicheden J o a n n i s B o c c a t i i , van
nieus overgheset in onse Nederduytse Sprake deur D i r i c k C o o r n h e r t
Secretaris der Stede van Haerlem. Uitgegeven en van letterkundige
aanteekeningen voorzien door dr. G.A. N a u t a , Groningen. P.
Noordhoff.
Het is niet de schuld van dr. N a u t a , dat deze keur uit de vertellingen van den
schalkschen M e s s e r G i o v a n n i ons hier worden aangeboden zonder de inleiding
en de proëmiën: reeds C o o r n h e r t liet die weg. Maar wanneer we de ‘lustighe
historiën’ zoo los naast elkaar tot ons zien komen, dan gevoelen wij toch wel, dat er
veel aan ontbreekt, nu niet B o c c a c c i o 's inleiding, klassiek van stijl en zeer
dramatisch van schildering, door de beschrijving van de grenzenlooze droefheid der
tijden van te voren onze toegeeflijkheid komt inroepen voor den dartelen verhaaltrant
van de zeven bevallige Florentijnsche Donne, en de drie discreti Giovani e valorosi,
welke op dien gedenkwaardigen morgen van het jaar des Heils 1348 in de kerk van
Santa Maria Novella hun vreugdebond onder 't bestuur van P a m p i n e a stichtten.
En niet minder dan die inleiding zal een lezer van onzen tijd en onzen smaak de
proëmiën missen, die de vertellingen van het tiental aaneenrijgend 't geen te gewaagd
is soms zoo naief excuseeren. Want in den grond der zaak is het ons toch eigenlijk
meer om de vertellers, d.i. om den kring, dien zij vertegenwoordigen, dan om de
vertellingen te doen.
Toch heeft dr. N a u t a gelijk, wanneer hij, met het oog op de beteekenis van
B o c c a c c i o en C o o r n h e r t beiden, van zijn boek zegt: duplex libelli dos est.
Zou hij ook 't vervolg van P h a e d r u s ' aanprijzing voor zijne rekening willen nemen?
Zeker: B o c c a c c i o risum movet. Maar getuigen wij ook nog - wat de Florentijn
zelf zonder aarzelen van zijne Novellen zou hebben getuigd: prudenti vitam consilio
monet?
C o o r n h e r t 's werk lokt, om den inhoud der Novellen - ook van die welke hij
zeker niet plat vond - twintigste-eeuwsche lezers allicht tot mijmerend vragen uit,
op grond van welk inzicht toch de schrijver van de Wellevens Kunste dien guitigen,
maar
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zeker niet stichtelijken Decameron ‘niet alleen een lustigh, maar oock... een eerlijk
en leerlijck Boeck’ roemde. Maar de vertaling zelve wekt meer op tot genieten, dan
tot vragen. Want het is een genot, na te gaan, hoe de galante frazen van B o c c a c c i o ,
hoflijk en zangerig en, zelfs waar ze zich aan 't bedenkelijkste wagen, meest nog
gedistingueerd, door de welgeoefende vingers van den Haarlemschen plaatsnijder
worden omgezet in gulrond Hollandsch, en toch in een Hollandsch, dat door zijn
syntactischen bouw de kunstvolle zorg des meesters verraadt.
Al ware het hierom alleen, ik zou dezen herdruk van harte toejuichen:
C o o r n h e r t 's Hollandsch is kostelijk en versterkend voedsel voor de stilisten van
ons geslacht. En al zijn de Novellen allerminst geschikte Zondagavondlectuur voor
de Nederlandsche huiskamer, hen die te zeer bevreesd mochten zijn voor de
onbeschroomde ‘lustigheid’ van den Florentijn, stelt de uitgever te recht gerust door
de verzekering dat ‘C o o r n h e r t 's vijftigh niet tot de buitensporig dartele of gemeene
behooren’. - In ieder geval zijn ze onschuldiger dan menig ‘psychologisch’ geel-boekje
onzer dagen.
De vraag, door Dr. N a u t a in zijne inleiding kort maar zorgvuldig toegelicht, of
C o o r n h e r t zijn boek naar 't Italiaansch of naar L e M a ç o n 's fransche vertaling
heeft bewerkt, moet hier buiten bespreking blijven. Evenzoo de aanteekeningen.
Deze laatsten had zonder twijfel menig lezer uitvoeriger gewenscht, vooral waar zij
den weg konden wijzen naar B o c c a c c i o 's directe of indirecte bronnen. Aan stof
heeft het zeker daar den bewerker niet ontbroken, en derhalve bestaat er alle hoop
dat aan dien wensch zal worden voldaan, zoodra, zooals wij verwachten, de resultaten
van deze uitgaaf, die - gelijk Dr. N a u t a het uitdrukt - ‘verkenningsdienst’ moet
doen, den uitgever aanmoedigt ons ook de overige van C o o r n h e r t 's ‘Vijftigh’
vertellingen te geven.
K.K.
O l i v e S c h r e i n e r . Droomen. Tweede door de vertaalster, Mevr.
G u i l l e t t e W i l l e u m i e r geheel herziene druk. Met eene inleiding
van A.G.B. Amsterdam. C.L.G. Ve l d t .
In zeer ongelijke mate zullen wel steeds de ‘Dreams’ van O l i v e S c h r e i n e r
welbehagen en aandoening wekken. Dezelfde inkleeding die ons roert en bekoort,
wanneer in kleinere parabelen of visioenen - als ‘a dream of wild bees’ of ‘the lost
joy’ - één enkele weemoedige les van ervaringswijsheid, één enkele geloofsvolle
levensgedachte wordt gesymboliseerd, zal velen onzer òf
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eentonig òf zelfs der stof niet geheel waardig dunken, wanneer (zooals in ‘the Hunter’)
daarin gedachten over God en onsterfelijkheid worden gehuld. Niet alsof voor zulke
gedachten de gelijkenis geen geschikte vorm zou zijn! Maar niet aan ieder is het
gegeven zijne denkbeelden omtrent het allerhoogste in waardige symbolen te kleeden,
en daarbij niet te worden misverstaan. Zou ieder lezer in des jagers pelgrimstocht
naar de bergtoppen vanwaar men de waarheid ziet, den klank vernemen van dat
‘telkens wederkeerend accoord,’ dat de inleider van Mevrouw W i l l e u m i e r 's
vertaling in al deze parabelen hoort ruischen? Wààr klinkt in dit vreemd verhaal ‘de
stem van den Alwijze, in wien iedere menschenvraag haar antwoord zoekt?’
O l i v e S c h r e i n e r 's bundel, dien ik om andere droomen veel meer dan om den
nu eenmaal het meest bekenden ‘Jager’ bewonder, mag intusschen niet het onderwerp
dezer bespreking zijn; over de vertaling moeten wij een enkel woord zeggen. Niet
licht zal iemand ontkennen dat het fijn gemoduleerd proza der Africaansche schrijfster,
door reine woordkeus den ernst der gedachte zoo schoon weerspiegelend, lokt tot
vertalen: d.i. tot het nazeggen van hare woorden in eigen taal, tot het transponeeren
harer taalmuziek in eigen toon.
Dien aantrekkelijken, maar zeker niet gemakkelijken arbeid heeft Mevrouw
W i l l e u m i e r verricht met toewijding, en - blijkens dezen herzienen druk - met
eerbied zoowel voor het origineel als voor haar eigen Nederlandsch. De taal der
overzetting, niet gewild kunstig maar eenvoudig en melodieus, bovendien vrij van
onnatuurlijke neologismen, is o.i. zoodanig als zij ongeveer zou geweest zijn, indien
O l i v e S c h r e i n e r Nederlandsch had geschreven. Slechts enkele malen stoort
ons eene uitdrukking die minder gelukkig gekozen, of weinig correct is. Waarom
schrijft Mevrouw W. bijv. ‘Nu wensch ik niets op aarde zoo zeer dan het te grijpen?’
en waarom veroorlooft eene vrouw, die zóó strenge eischen mag stellen aan de
keurigheid van haren zinsbouw, zich eene syntactische nonchalance, als deze zin te
lezen geeft: ‘Aan de andere zijde gekomen, in het land van bloemen en zonneschijn,
lichtte er een wondere gloed uit de groote oogen’? Juist hier stoort ons deze even
onlogische als onschoone zinsschikking te meer, omdat ze te gelijkertijd het treffend
middel tot bekoring verwaarloost, dat de Engelsche tekst gaf door het telkens
herhaalde When: ‘When on the sharp stones Life cut her feet..... When they came to
the dark ravine.... And when they came beyond....’ Maar, inderdaad, dit zijn
kleinigheden. Voor hen die het origineel kennen zal
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de lectuur dezer schoone vertaling eene hernieuwing van het genot blijken. En
dengenen, die het Engelsch niet lezen, zal zij een nieuw genot kunnen geven.
K.K.
M a u r i c e M a e t e r l i n c k . Joyzelle. Vertaling van G.H. P r i e m .
Amsterdam. C.L.G. Ve l d t .
De ‘amour prédestiné’ is een lievelingsdenkbeeld van M a e t e r l i n c k . Op
verschillende wijze heeft hij reeds de overtuiging belichaamd die hij belijdt in zijne
studie ‘sur les femmes’ (in den ‘trésor des humbles’), dat boven ons hoofd hoog aan
den hemel de ster straalt van die liefde die ons door het Lot is voorbestemd. Zulk
een amour prédestiné - men weet het - is ook de liefde van J o y z e l l e voor
L a n c é o r : het is eene liefde niet geloovend aan ontrouw, niet ziende de uiterlijke
ontluistering van hem aan wien zij zich wijdt, en niet terugdeinzend voor éénig offer,
zelfs niet aarzelend indien van haar gevraagd wordt hetgeen de redding des vaderlands
eischte van M o n n a Va n n a . En J o y z e l l e 's beproeving en triumf zijn zoozeer
de geheele kern van het allegorisch drama geworden, dat haar glans het licht
verduistert van de andere dramatis personae. Noch de oude vader M e r l i n , noch de
toovergeest A r i e l l e , de tot Genius verpersoonlijkte wil van M e r l i n , noch
L a n c é o r brengen het in onze voorstelling heel veel verder dan tot een min of meer
schimmig bestaan. Toch heeft, zooals ieder weet, dit jongste werk van den poète
mystique vele bewonderaars gevonden; ook den Heer P r i e m mogen wij daaronder
rekenen. Waarom zou hij anders het stuk vertalen?
Deze vraag dringt van zelf tot eene tweede. Is werkelijk bijzondere diepte, ernst
en waarheid van gedachte in M a e t e r l i n c k 's werk grond van zooveler
bewondering? Of is eigenlijk de groote kracht van dezen schrijver zijn fijn gehoor
voor taalmuziek, zijne vindingrijkheid in toonschakeering; met andere woorden is
feitelijk het talent van dezen mysticus in hoofdzaak rhetorisch, zijn succes
voornamelijk een gevolg van zijn volkomen meesterschap over den vorm? Ik geloof
dit laatste; de Heer P r i e m blijkbaar het eerste. Immers, blijkbaar met opzet laat hij
in zijne vertaling al die middelen ter zijde, waarvan de fransche dichter zoo uitnemend
gebruik maakt tot verheffing en veredeling van zijn stijl. Telkens, wanneer in de
stemming der sprekenden eene sterkere commotie komt, het zij van hartstocht, van
haat of van teederheid, hoort gij in het fransche drama den rhythmus. Des dichters
woorden wiegen zich op den golfslag der iambische tripodiën, zij schieten
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voort in anapaesten, zij schrijden voor u heen in zware ditrochaeën. In zulke scènes
is - ook door zeer ruim gebruik van allegorie en mystieke beeldspraak M a e t e r l i n c k 's proza alleen nog door den druk onderscheiden van poëzie.
Van dit alles is in P r i e m 's vertaling geen spoor meer te vinden. Zelfs wie de
juistheid en de zuiverheid der hollandsche overzetting erkent, moet zich teleurgesteld
gevoelen, wanneer hij een zin zóó rhythmisch als dezen: ‘si la flamme n' atteint pas
les limites de la flamme, qu'un doute l'obscurcisse ou qu'un regret la voile, c'est la
mort que l'emporte et ton fils est perdu,’ aldus vindt weergegeven: ‘wanneer de vlam
niet de grenzen van de vlam bereikt en twijfelzucht haar verduistert of spijt haar
omsluiert, dan wacht hem(?) de dood en je zoon is verloren!’
Het is niet tegen te spreken, dat M a e t e r l i n c k 's proza te vertalen niet het werk
van den eerste den beste is. Wanneer men zoo iets subtiels moet overzetten als de
volgende zinsnede: ‘les baisers que l' on donne à la pauvre Arielle, passent comme
le reflet d'une aile qui se ferme sur une eau, qui s'écoule’, mij dunkt, dan aarzelt men
een oogenblik en put nauwelijks troost uit Vo n d e l 's verzuchting in zijne inleiding
tot de Electra: ‘iet van de eene taal in d' ander, door eenen enghen hals te gieten, gaat
zonder plenghen niet te werck.’ Maar de Heer P r i e m - die zich trouwens niet ontziet
om ‘une lueur de tes yeux’ te vertalen door ‘het licht van je oogen,’ die ‘mirages’
weergeeft door ‘schimmen’ en ‘accabler’ door ‘omsluieren’, die spreekt van een
schip, dat ‘wegdroomt als een schitterende vleugel’ (le navire qui 's évanoussait
comme une aile lumineuse) hij kent dergelijke aarzeling blijkbaar niet; althans hij
laat de volgende vertaling van bovenaangehaalden zin drukken; ‘Je weet, de kussen,
welke men aan de arme A r i e l l e geeft, gaan voorbij als de schaduw van een vleugel,
welke neergeslagen wordt boven een stormend water.’
Waarlijk M a e t e r l i n c k treft het niet altijd gelukkig met hen die zijne dramatische
muze Nederlandsch willen leeren spreken!
K.K.
P.H. v a n M o e r k e r k e n J r . Modron, een dramatisch Spel. Amsterdam
S.L. v a n L o o y .
De schrijver van deze dramatische schets wordt in sterke mate geïnfluenceerd - meer
dan geïnspireerd - door M a e t e r l i n c k . Hij mist de dichterlijke zeggenskracht van
den franschen poëet, maar deelt diens voorkeur voor ‘de Middeleeuwen’. Hij kiest
voor zijne personen klankvolle - aan de Arthursage uit de verte herinnerende - namen:
Modron, Azenor, Iwen, hij verzoekt den lezer zich
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de handeling te denken ‘in de eerste jaren der dertiende eeuw’, ‘in het Westen van
Frankrijk in eene groote stad aan eene rivier’, en opdat het middeleeuwsche karakter
van zijn spel duidelijk uitkomen moge, waarschuwt hij ons, dat er geen ander
decoratief is, dan ‘blauwe gordijnen en een grijsgroen tapijt’.
Ik wenschte wel, dat de psychologische teekening der karakters van dit drama
even nauwkeurig ware. Niet dat de handeling duister is, maar zij is ijl. De personen
hebben, om zoo te zeggen, ieder slecht ééne gedachte, en hun karakter heeft geen
diepte; wij gevoelen geen levensachtergrond achter de woorden, die deze figuren
spreken, meestentijds zich uitend in eene deftige, niet onwelluidende, maar toch
slechts zelden schoone en bijna altijd onnatuurlijke boekentaal.
Slechts in hoofdtrekken wil ik den gang van het spel weêr geven. In de eerste
handeling openbaart Modron aan Iwen, haren minnaar, dat zij scheiden moeten voor
eeuwig. Waarom? Zullen wij haar gelooven, dan is het omdat Iwen (door zijn
egoïstisch idealiseeren van haar beeld) haar wil verheffen ‘in sferen, waar haar
nederige ziel nimmer zal verschijnen;’ de werkelijke reden echter - de loop van het
stuk zal ons dit leeren - is dat zij bemerkt heeft, dat hij Edith, de dochter van den
bouwmeester Alfred, meer bemint dan haar. Het is begrijpelijk, dat Iwen - ontzet
over zoo plotseling afscheid - poogt haar van dwaling te overtuigen; 't is ook zoo
vreemd niet, dat hij daarna (mij dunkt met een grijnslach) zegt: ‘ik begrijp het nu:
dit is het Leven; dit noemt men het Leven’. maar wel eenigszins onaangenaam doet
het ons aan, dat de verstooten minnaar - op het punt van heengaan - zegt: ‘Eens nog
Modron, voor het allerlaatst! ééne kus!’
Dat hij zich in 't geslacht van kus vergist, vergeven wij dezen middeleeuwschen
beeldhouwer gereedelijk, maar hij is ons onsympathiek omdat hij te veel kust. Het
is misschien een bewijs van pessimistische helderheid van inzicht in 't mannenkarakter,
dat de schrijver Iwen na zoo heftige verontwaardiging over zijne verstooting op p.
16, reeds op p. 27 troost laat zoeken in de armen van ‘lichte deernen’; maar ons
ontstemt dit niet weinig, vooral om hetgeen volgt. Immers terwijl de jongeling uitgeput
en wanhopig neerzit bij de kathedraal, komt Edith, de wonderschoone dochter van
den Beeldhouwer, tot hem; zij hoort met deernis zijne gansche biecht (waarin hij
Modron niet le beau rôle geeft) aan en zie - als zij hem heeft gewezen op ‘hooger
grondslagen dan de liefde voor eene vrouw’, en hem heeft getroost, dan fluistert hij
tot haar: ‘hoe goed zijt gij voor mij’ en ook zij kussen elkander! De eerbied, dien wij
voor Edith wenschen te heb-
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ben, dringt ons een oogenblik de gedachte op, dat zoowel deze omhelzingen als het
geheele drama eenvoudig symboliek zijn: Modron de aardsche liefde, Edith de
hemelsche. Ja 't schijnt ons even, alsof ook Iwen, die dat zeker beoordeelen kan,
twijfelt: ‘deze enkele kus van dien vreemden, trotschen mond,......die eene diepe blik
uit den hemel harer oogen,... het waren de kus en de blik van eene, die niet van de
aarde is. Het was niet de omhelzing eener minnares, - het was oneindig meer,.......maar
hoe was het, mijn God?’ - Maar 't vervolg leert ons anders. Aanstonds zien wij Iwen
in hartstochtelijke bekentenis zijner liefde weer Edith's handen kussen, wij hooren
hem onwaardiglijk Modron verloochenen, en lezen, dat Edith altijd wel geweten
heeft, dat Modron en Iwen niet zouden samengaan ‘tot ééne zonnige hoogte!’
Het is te betreuren dat - hoofdzakelijk door de schetsmatige, vluchtige behandeling
van deze scènes - zoowel Edith als de zwakke en uiterst onbelangrijke Iwen onze
sympathie verspeelt; want juist in de volgende meer allegorische handeling, waar
Modron en Iwen met tal van pelgrims neerknielend aan den stroom der Vergetelheid
vergeefs genezing zoeken, terwijl in waarheid de volle begeerte tot vergeten niet in
hun hart is, en 't lied der oude liefde nog ruischt in hunne ooren, ligt dichterlijkheid
van vinding, en hier zou de schrijver ons boeien, indien hij door de voorafgaande
akten aannemelijk had gemaakt dat deze Iwen een is van dezulken ‘die niet vergeten
kunnen.’ Treffend en duidelijk erkent Edith dat ‘het onvergetelijke’ Iwen en haar
gescheiden houdt; en met toewijding is het lijden der arme Modron geteekend, die
moest ervaren dat gestorven liefde geen vergeten liefde is. Maar wanneer straks Edith
sterft door een ongeluk, en Iwen dood is gevonden vóór het Mariabeeld waaraan hij
onbewust Modron's trekken heeft gegeven, en wanneer dan Modron in nonnengewaad
knielt bij hunne kisten, dan vragen wij ons af, of deze Iwen het waardig is, dat om
zijnentwil de vraag vloeit uit zingenden priestermond: Quare misero data est lux et
vita his qui in amaritudine animae sunt?
Doch ook dit, even als het uit zijn verband gerukte motto uit den Prediker: Quod
factum est, ipsum permanet, behoort tot de middeleeuwsche inkleeding, die nergens
iets meer dan een kleed is. Had de schrijver zijne schets gemaakt tot een losgebonden
liederen-cyclus, zoo zou ons waarschijnlijk de middeleeuwschallegorische behandeling
niet hebben mishaagd; maar nu hij het tragisch donné behandelde in een dramatisch
spel, had zeker ieder gaarne wat minder allegorie en wat krachtiger karakterteekening
gezien.
K.K.
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G. S c h r i j v e r . Het eenzame Pad. Rotterdam, D.A. D a a m e n .
Een christelijk-sociale roman uit onze dagen waarvan veel, heel veel goeds is te
zeggen èn met 't oog op onze letterkunde, èn met 't oog op 't christelijk-socialisme,
èn met 't oog op onze dagen, en waartegen ik maar een kleinigheid heb in te brengen,
nl. dat het is een christelijk-sociale roman uit onze dagen. Hoe dit kan? Wel, de
conceptie van den roman is voortreffelijk; er is bewonderenswaardige eenheid in;
F r a n s L u r o n , die ‘het eenzame pad bewandelt’, en van christelijk onderwijzer
kantoorklerk, en van kantoorklerk journalist, en daarna socialist wordt, om zich
eindelijk weer te wenden tot het christelijk geloof, is uit één pen geteekend en dit
met groote oprechtheid. De beschrijving is vlot, en hoewel ik multatuliaansche
zinnetjes als deze: ‘zijn vader..., stille man, altijd aan 't lezen, - of schrijven dee-ie
ook wel... die bemoeide zich weinig met de kinderen, had hinder van hun drukte
omdat-ie veel ziek was. En nou herinnerde F r a n s zich ineens vaders dood ook, èn
de begrafenis, en hoe moeder gehuild had, en C l a r a , - en hij zelf ook, geloofde hij
(bl. 4)’, niet kan waardeeren - als getuigende van een gemeenzaamheid met lezers
en taal, die op minachting af is - laat zich het boek, ook wat de taal betreft, wèl lezen.
Verder schijnen mij het socialisme en de christelijke dubbelganger daarvan goed
weergegeven, - en ook het leven onzer dagen is er zoo juist in verhaald, dat men
telkens meent een courant te lezen in plaats van een boek.
Dit nu, wat voor den devoten courantenlezer de hoogste lof is van een boek: je
leest het als de courant, maakt mij opeens vreemd aan zulk een boek. Ik neem een
boek op om een andere wereld te betreden, dan die vervelende waarin de courant
ons brengt. Nu heeft dit boek 't altijd over: hoofdbestuur, afdeelingssecretaris,
patroonsvergadering, dagbladredactie, partijstrijd, partijman, partijdag, en nog meer
van dergelijke griezelige en vervelende dingen. Ik weet wel: ze moeten er zijn, maar
ze zijn het terrein van de courant. Dat van de literatuur is: boekweitveld en zee,
moeder en kind, ziel, dood en dergelijke, die met alles wat partij is niets hebben uit
te staan. Tenzij de schrijver een dier allerzeldzaamste kunstenaars is, die in den
weergegeven partijstrijd uit zijn dagen, de typen en normen van 't eeuwig-menschelijke
leven weet vast te leggen. En daar de heer G. S c h r i j v e r dat, tenminste hier, nog
niet is, blijft de eindindruk dat zijn goed-geschreven boek vol staat met
courantenwoorden, als afdeelingssecretaris en partijorganisatie, woorden even
griezelig als vervelend.
G.F.H.
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H j a l m a r R e i t z . De Dochter van den Handsopper.
Afrikaansch-Hollandsche roman. Amsterdam, v. H o l k e m a en
Wa r e n d o r f .
Het prettige van dit boek is dat het heelemaal geen geprepareerde lectuur geeft, maar
eenvoudig het dagverhaal van een jongen man die zijn weervaren vertelt gedurende
de laatste episode van den oorlog. Want dat hij zijn herinneringen en opmerkingen
aan een romantisch lintje heeft bijeengeregen is niet de hoofdverdienste van zijn
werk, maar wel dat hij ook dàn onopgesmukt en eenvoudigweg tafereeltjes geeft uit
het aangrijpende Afrikaansche drama.
Geen oogenblik coquetteert hij er mede dat hij zijn studies te Amsterdam er aan
gaf, om zich bij de commando's te voegen; wij vernemen het alleen uit een voorwoord
van zijn vader F.W. Reitz, den ex-staatspresident van de Oranje-Vrijstaat, in deze
sobere bewoordingen dat ‘hij, evenals zijn jongere broeders, zijn plicht deed tegenover
zijn land’; - evenmin houdt hij chauvinistische zegezangen op de overwinningen der
Boeren, daar zijn verhaal eerst aanvangt bij het begin van den guerilla-oorlog, en
eindigt met zijn terugkeer, na den vrede van Pretoria, uit de krijgsgevangenschap in
Britsch-Indië; - maar altijd spreekt hier de jonge held die honderd levens, had hij ze
gehad, zou gegeven hebben voor de rechtvaardige zaak, zonder nog daarom de Boeren
te idealiseeren. Integendeel, het type Boer, waarop we hier 't meest stooten is de
Handsopper, door den schrijver met een versje van zijn vader aldus gekarakteriseerd:
‘D'is 'n Engelsche woord, en 'n Engelsche daad
En die ware beteeknis is eind'lijk verraad.
Al wat daarop rym is net maar “opstopper”
En d'is wat hij verdien, die gemeene “handsopper.”’

Uitstekend geteekend is ook de ongedisciplineerde Boer die ‘vlak bij den vijand,
wanneer hij hem maar een 'n week of wat ongehinderd liet, even gerust voortleeft
en boert, alsof er een wereldvrede was, en door een naburigen Commandant om hulp
gevraagd, antwoordt: ‘laat hulle maar hulle eige Khakis oppas, ik zal voor mijne
zorg’ (bl. 41). Roerend ook de Boer, die zijn plicht deed en in ballingschap op zijn
sterfbed zegt: ‘die Engelsche het mijn land en vrijheid afgevat, dit was erg genoeg
- maar ons kan hulle weer een dag pak. Maar nou het hulle mijn vrouw en kinders
vermoor; ik kan nix doen, ik voel dat ik sterf, maar jij J a n , - achter die dam, jij weet
daar die wilgeboom, aan die voet daarvan is mijn geld en mijn papiere begrave neem dit en
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gebruik dit om die vuil goed te verdelg’ (bl. 276). Pakkend ook de beschrijving der
Regeering: ‘eerst was er de Regeering te Pretoria met prachtige kantoren,
nieuwerwetsch ingericht. Er was geld in de bank en de verschillende departementen
hadden tal van klerken en onderklerken. Men droeg “pluis hoeden”, handschoenen
en lange jassen, had drukpersen, telefonen enz. Daarna krijgen wij de Regeering te
Machadodorp in spoorwaggons wonende en kantoor houdende. Het geld bestaat uit
staven baar goud en blue backs. Dracht: gewone burgerkleeren en ongesteven hemden
met boorden en dassen. Bij Waterval Onder: boorden en dassen vallen weg, de kleeren
zien er stoffig uit. Goud wordt schaarsch; geen salarissen meer; vertrek van sommige
ambtenaren. De Regeering verlaat den spoorweg; alle departementen verdwijnen.
Zij gaan in muilwagens en koetsen, eten blikjeskost en vervoeren het geld. meest
blue backs, in een koets. Daarna, de Regeering op Tautesberg gehuisvest in tenten.
Ten slotte zien wij de Regeering te paard met slechts een Cape Cart voor het weinige
geld dat overblijft, terwijl de blue backs hier en daar begraven liggen, om zoo noodig
opgehaald te worden, en op een muil vervoerd. Elk Regeeringslid zorgt zoo goed hij
kan voor zijn eigen mieliepap en tabak en lapt zijn eigen kleeren’ (bl. 179-181). Soms
ook slaat de humor, hier door 't tragische ondergehouden, in lichterlaaie uit als wij
hen hooren ‘geselsen’ of omspringen met Kaffers en Khakis, en dan verstaan we hoe
dit relaas van veel ellende aldus kan eindigen:
‘O Afrika! op welke verre strand
Ik zwerven moet, gij zijt mijn dierbaar land.
Uw vrijheidszon heeft thans haar licht verborgen,
Maar niet voor altijd. - Daar zal God voor zorgen.’

En we beamen die verwachting en zeggen: ‘dit volk is niet ondergegaan, maar slaapt
slechts, om zich te sterken voor den nieuwen dag.’
G.F.H.
B e r n t L i e . Judit. Uit het Noorsch door A. v a n O o s t e r z e e . Bussum
C.A.J. v a n D i s h o e c k .
Groot door eenvoud en ernst als is de Noorsche natuur, is ook dit Noorsche boek.
Want 't is zóó Noorsch, dat men dit boek lezende en belevende, overtuigd is dat er
geen ander land meer bestaat naast Noorwegen. Ja.... er schijnt nog een Duitschland
te zijn, waar die A n t o n K r a g , die te laf is om J u d i t trouw te blijven, gaat
studeeren om de dochter van zijn professor te trouwen en misschien zelf wel professor
te worden, maar dat is dan ook een
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land voor lui als A n t o n K r a g ; voor de eigenlijke menschen bestaat alleen
Noorwegen. En om dezelfde reden is dit boek ook zoo kernhard, en bij al zijn
grootschheid frisch en eenvoudig als een gezonde jongen van vijftien, zestien jaar.
Ouder is hij ook niet, die E l i a s die hier vertelt, hoe hij schilder wil worden, maar
zijn vader, de harde dominee, hem koopman wil maken, hoe hij dan zijn vader gaat
haten, en juist als zijn haat in bewondering omslaat, hij van vader verlof krijgt om
naar de kunstacademie te gaan. J u d i t , zijn zuster, is hier de vredestichtster tusschen
vader en zoon, en E l i a s ' gids door de tragedie des levens. Want deze gaat inzien
dat de hardheid zijns vaders diens grootheid is. Langzamerhand krijgt hij hiervoor
oog; hij gaat dit zien, zooals een jongen van zestien jaar 's levens tragedie begint te
doorschouwen, verwonderd, aarzelend, verbaasd over de ongehoorde dingen.
En doordat B e r n t L i e ons nu door E l i a s ' gezonde jongensoogen het leven
laat zien, is zijn boek zoo maagdelijk, zoo ongerept, zoo frisch, trots zijn diepen
ernst, even frisch als de ernstige schoonheid van zijn heerlijk land is. Waarlijk, Judit
is een echt Noorsch boek.
G.F.H.
J. B l i c h e r - C l a u s e n . Het Verloren Tooverland. Uit het Deensch door
D. L o g e m a n - v a n d e r W i l l i g e n . Utrecht. H. H o n i n g .
Stel: ge leerdet iemand bewonderen, in hem een dier zeldzame oorspronkelijken
erkennend die van hun leven een heldensymphonie en van hun wijsheid een bron
van lafenis voor velen maakten. Nu komt een ander en zegt: ‘ik deel uw bewondering.
Hoe groot was hij! Waren zijne stellingen geen vluchtheuvels voor half-verdronkenen
en zijn harde eischen geen teedere liefde; was zijn wijsheid niet troost en zijn kunst
niet enkel verheuging?’ Gij knikt, en verwacht met groote oogen en kloppend hart
de conclusie. ‘Welnu,’ vervolgt de ander, ‘zijt gij 't niet met me eens dat het een hoog
voorrecht moet zijn geweest met zulk eenen bij uw tante, onder een kopje thee, het
avondje te passeeren?’ Hoe keert ge uwen broeder in de bewondering den rug voor,
desnoods, het gezelschap der smaders van uwen held!
Eenigszins op dezelfde wijze ben ik thuisgekomen van de lezing van dit boek.
Want bemerkende dat de held ervan, Oom F r a n s , een discipel is van S ö r e n
K i r k e g a a r d (waarom niet K i e r k e g a a r d , zooals hij heet in zijn beste uitgaven?)
dacht ik: eindelijk! Eindelijk zal dan deze profeet van Denemarken, aan wien
zoovelen,
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o.a. I b s e n , hun beste gedachten ontleenden, zonder hem daarvoor openlijk te danken,
erkend worden in zijn eenzame grootheid! En Oom F r a n s ' levensleus vernemende:
‘eisch alles, geef alles’, knikte ik dat het wel wat zou worden, maar 't is geworden een K i e r k e g a a r d die het met elk bakvischje eens is dat gelukkig getrouwd te zijn
het éénige doel des levens is, en dat, daar dit ideaal op deze booze wereld toch niet
bereikbaar is, de een of andere mooie dood de eenige toeleg kan zijn voor een mensch
met gevoel. Haha! men kan zich een kostelijk half uurtje verschaffen door te gaan
fantaseeren, hoe K i e r k e g a a r d 's ironie zou gespeeld hebben met dat gelukkig
huwelijk, dat toch maar 't eind aller dingen is!
Neen, dan was K i e r k e g a a r d ....doch niemand, die ook maar een half tipje van
hem gezien heeft, verwacht dat ik, als in 't voorbijgaan, zal trachten te zeggen, wat
deze Deen dan wèl was. Zeker echter zullen zij, en allen die hem tot nu alleen bij
name kenden, zich met mij verheugen dat we eerlang een bloemlezing uit
K i e r k e g a a r d 's geschriften zullen ontvangen, die dan ook voor goed een einde
kan maken aan die hoogst onvoldoende duitsche vertalingen.
G.F.H.
To p N a e f f . 't Veulen. Amsterdam. H.W.J. B e c h t .
Als een fonteintje van jeugd en joligheid staat in onze jongste letterkunde het werk
van To p N a e f f . Het is rein en helder, maar bovenal frisch, soms om van te
schrikken zoo frisch. gelijk men op een zwoelen zomerdag met genot schrikt
aanvoelende het heldere, koude water. En jong dat het is! Het danst, springt, giegilt,
babbelt, vergeet ook met de meeste gratie wat niet vergeten mag worden - maar ook
de ernstigste zedemeester zal hier niet veel gestrenger berispen dan met een nadenkend
hoofdschudden: ‘die jeugd! die jeugd!’ en dit op een toon, alsof hij zich dergelijke
tooneeltjes uit zijn eigen jeugd met genoegen herinnert.
De menschen, die niet rusten vóór ze ergens een etiquette op geplakt hebben,
hebben uitgemaakt dat dit werk thuis behoort onder de rubriek ‘Meisjeslectuur’ sommigen hebben zelfs uitgemaakt of deze brunetten of blondinen, vijftien of
zeventien jaar, anti-liberaal of vóór-liberaal moeten zijn. Ik geloof dat het niemand
kwaad zal doen door To p N a e f f eens geïntroduceerd te worden op Villa Treurniet.
En dat niet alleen om de trots hun geldzorgen altijd even opgewekte bewoners, maar
vooral om de wijze waarop To p N a e f f ze ons voorstelt. Want ze heeft een vlotte,
rake
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manier van beschrijven, en een juistheid van objectiveeren die bewonderenswaardig
zijn. Als voorbeeld dit brokje gesprek: ‘Wat mankeert To o s ?’ ‘Niks, ik weet niet’,
weifelde J o , hoewel een vermoeden van waarheid in haar groeide. ‘Zit er tusschen
jelui altijd nog wat?’ vischte D o r a weer. ‘Neù...’ Het was ja nòch neen’ (bl. 244).
Kranig om in dat eene ‘neù’ die heele stemming van weifeling saam te vatten. En
hoe zit in dat ééne woord: 't Veulen het heele karakter van die jonge J o , die zoo
heerlijk dwaas en onweerstaanbaar lief kan doen.
Zoo is 't Veulen een schitterend vervolg op School-Idyllen en Tweelingen en doet
To p N a e f f hier weer genieten van de jonge joligheid van haar werk. Want humor
is het niet; die heeft meer doorgemaakt en dieper en hooger gezien dan 't Veulen.
Boert is het ook niet; daarvoor is 't Veulen te gracelijk en te fijn en te edel. Maar
gezonde jonge joligheid is het; echt het rondspringen met het Veulen op de weide,
puur voor de pret, onbezorgd en enkel en alleen levenslust.
G.F.H.
Dr. H.M. v a n N e s . De Graaf van Zinzendorf. Nijkerk G.F.
Callenbach.
In populairen vorm voor wijderen kring de resultaten van 't wetenschappelijk, in
casu, historisch onderzoek onzer tijden mee te deelen is een schoone taak, die echter
aan niet velen is gegeven. Want daartoe behoort niet alleen een veelzijdige kennis
en een groot waardeeringsvermogen - zaken, die tegenwoordig al bizonder goedkoop
in den handel worden gebracht: de eerste onder 't merk ‘made in Germany’, de tweede
als ‘made in Holland’ - maar vooral een oprechte waarheidsliefde en een juiste
waardeeringsgave, tegenwoordig minstens zoo zeldzaam als vroeger. En brengt zijn
onderwerp hem, die zich tot zulk een taak aangordt, op het terrein des stichtelijken
levens, dan loopt hij dubbel gevaar te stranden op de moeilijk te ontzeilen klippen:
òf zijn eigen kerkje of kapelletje te bouwen, dat hem populariteit verzekert; òf
objectief, degelijk werk te leveren, dat hem impopulariteit waarborgt.
Nu heeft Dr. v a n N e s m.i. ditmaal - want hij gaf ons reeds meermalen dergelijk
werk, als De Adventstijd der Wereld en John Bunyan - bizonder goed die klippen
weten te ontzeilen. En ik houd me van zijn instemming verzekerd, als ik de eer
daarvan voor een deel toeschrijf aan zijn oud-leermeester Prof. G u n n i n g , aan wien
hij dit boekje in ‘dankbare liefde’ opdroeg. Want Prof. G u n n i n g gaf in zijn vroegere
werken - als Beginselen en Meenin-
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gen, Faust e.d. - als onmisbare werkhypothese voor dergelijken arbeid aan: ‘de kritiek
der bewondering’. Welnu, die is in dit werkje aan het woord. Bewondering voor den
stichter der Broedergemeente en van het zendingswerk, bewondering bovenal voor
den vromen man die zoo innig omging met zijnen Heiland, bewondering die echter
nooit wordt bewierooking, alles maar goed praten. Integendeel, Z i n z e n d o r f 's
fout dat hij, èn als dichter èn als theoloog èn als financier, veel te veel geïmproviseerd
heeft, als ook zijn lust om, als zoovele Christenen voor en na hem, martelaartje te
spelen, de schrijver heeft ze ons niet verzwegen. Toch is zijn kritiek nooit vervelend,
wijl ze zich niet vermeit in 't uitmeten der fouten, er ook niet voor staat te twijfelen,
maar ze ineens aanwijst met het ietwat bleeke lachje, dat ook een groot mensch toch
maar mensch is.
Om de vele uitmuntende kwaliteiten van dit werkje had ik het echter gaarne wat
pakkender, kleuriger gezien. Ik geloof niet dat het opzichtig en ondegelijk zou zijn
geworden, indien H e r r n h u t en de persoon van Z i n z e n d o r f eens in hun
dagelijksch leven en streven voor oogen waren geschilderd, en wij door den schrijver
eens waren binnengeleid in hun eigenaardig, intiem gemeenschapsleven.
G.F.H.
L o d e w i j k M u l d e r . De Kiesvereeniging van Stellendijk. Blijspel in
vier bedrijven. Vijfde druk. - 's-Gravenhage. J.W.N. K o c h .
Een vijfde druk van een blijspel is ten onzent zeker een zeldzaamheid. Te verklaren
alleen door het feit dat dit reeds oude blijspel even zeldzaam jong is gebleven als...
zijn auteur.
H.S.
S a m u e l F a l k l a n d . (H e r m . H e y e r m a n s Jr.) Schetsen. Zevende
Bundel. Amsterdam. H.J.W. B e c h t .
‘Zevende bundel’, monument van des schrijvers vruchtbaarheid die deze Falklandjes
uit zijn pen schijnt te schudden met een virtuositeit, die verbaasd doet staan. Zes en
twintig schetsen weer in dezen bundel die de zevende is!
Deze lectuur, men weet het, is bij velen in trek. ‘Het menschelijk leven in sneedjes’
heeft men deze kleine verhaaltjes genoemd, deze ‘instantaneetjes’, waardoor de lezer
even een blik slaat in het leven van allerlei menschen, het leven met zijn lachwekkende
of sombere toestanden. Vooral waar de auteur ons het tobben en zwoegen der stakkers
laat zien, volgen wij hem graag, liever dan
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waar zijn realisme zich vermeit in het weergeven van gekijf over koud geworden
tarbot of hij ons met veel woorden avonturen vertelt, die we werkelijk niet
belangwekkend of grappig kunnen vinden. Maar wanneer hij als in ‘Stalverschrikking’
de beschouwingen van trampaarden over een automobiel opdischt en geestigheden
debiteert als ‘een theosophische merrie’ met aardigheden over ‘nachtmerries’ in den
paardenstal; - wanneer hij als in ‘Keerzij’ ons de bespiegelingen van allerlei zeedieren
(‘een snobistische mossel’, een ‘philosophische horentoren’ enz.) over de eksteroogen
van badgasten weergeeft, dan danken we hartelijk voor zooveel valsch vernuft. - In
‘Reuzensom’ vindt men zoo'n typisch brokje uit het leven van achterbuurtjoden, in
‘Donkere Kamer’ zoo'n aangrijpend-droef sober verteld geval, in ‘Oogenspel’ zoo'n
eenvoudig drama... Waarom kan deze schrijver zich niet bepalen tot het laten drukken
van dergelijk werk? Waarom moet maar elk ‘Falklandje’ gedrukt en uitgegeven
worden, alsof ze dat alle waard waren?
H.S.
Op de Hoogte. Maandschrift voor de Huiskamer. Amsterdam. M.J.
Portielje.
Een in October nieuw verschenen maandschrift, dat van allerlei belooft en in het
eerste no. ook geeft: wenken, recepten, vragenbus, maandoverzicht, correspondentie,
natuurbeschrijving, novellen, causeriëen, muziek, modes, hoenderteelt,
bloemenverzorging, medische en hygiënische vragenbus, recht en wet in het
dagelijksch leven, boekaankondigingen, prijsraadsels, verhaaltjes en nog meer fraais
voor de jeugd. - Wat wil men nog meer? Als dat alles in zijn soort nu maar goed is,
kunnen de lezers zeker tevreden zijn.
H.S.
J. E v e r t s J r . Schrijver van ‘Eerste Werk’. - Klein Leven. - Haarlem.
D e E r v e n F. B o h n .
Niemand, die deze verhalen, vertellingen, fragmenten, schetsen aandachtig leest, zal
ontkennen dat de auteur daarvan inderdaad een ‘schrijver’ is, een schilder met de
pen, die - zich vermeiend in de observatie vooral van den buitenkant der menschen
en dingen - treffend juist weet weer te geven wat hem daarbij heeft getroffen. Zijn
kennelijke liefde voor de realiteit, zoo stellen wij ons voor, drijft hem tot nauwgezet
waarnemen, tot studie nu van deze, dan van gene omgeving en het is de vrucht dier
waarneming, dier studie, die hij neerlegt in zijn verhalen, waarin het dan ook meer
te doen is om het weergeven van al de eigenaardig-
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heden in het zeggen en doen der menschen, in het aspect der dingen, dan om eenigen
dieperen grond van psychologie of iets dergelijks. Zelfs waar ons de overleggingen
en aandoeningen der personen worden meegedeeld, zoekt de auteur, wellicht
onbewust, daarvoor altijd een aanknoopingspunt in de omgeving. Zoo in ‘Een einde’,
waarin ons verteld wordt wat er wel woelde in het gemoed van den jongen man, die
geen uitweg ziet, geen redding uit zijn mislukt leven, mislukt door de pijnlijke
wanverhouding tusschen willen en kunnen; het sombere verhaal - het eenige niet! dat met den dood, met zelfmoord eindigt. Den schrijver, men bemerkt het slag op
slag, is het er om te doen ons wel heel duidelijk te laten zien, wat hij in werkelijkheid
of in zijn verbeelding zelf eerst duidelijk gezien heeft. En hij slaagt daarin: wij leven
in het milieu, waarin hij ons plaatst: wij ademen in de lucht, die hij om ons heen
schept; wij gevoelen de warmte als hij die beschrijft, en rillen van de koude, als hij
ons vertelt hoe koud het was. Wil men een proeve van dit talent? Een jongen
(B e r t u s ) zwemt op een snikheeten middag in een wijde plas naar een eilandje:
‘Hoog in het zuiden - een niet aan-te-ziene plek van heete schittering - stond de zon,
een breeden weg van glinsterend wit recht naar B e r t u s over het water werpend.
Recht voor hem uit, ter weerszij van het eiland, rij-den de acht windmolens, die het
water uit den naburigen polder in een ringvaart maalden: als paars-omvliesd,
scherp-begrensd tegen den egaal-blauwen hemel, stonden ze, klein: als weg-gedoken
achter den toch-al lagen plasoever. En veel links piekte, lood-kleurig flikkerend, de
leien kerkspits van het dorp op: vinnig, overstrevend menschenmaaksel boven het
beschaduwd-zachtgroen ge-heuvel van machtige, aanéengesloten boomen-kruinen.
Laag daaronder, door slooten van elkaar gescheiden, strekten zich tot aan den “Plas”
strooken weiland, fel-groen-glanzend, als doortrokken van den zwaren zonne-gloed;
en - ontmachtigd in die wijde groen-te - loomgraasden, of dommelig herkauwden
enkele koebeesten, helder zwart en wit....’
Maar..... wanneer men, van deze ‘rake’ beschrijvingen genoten en het beeldend
talent van den auteur bewonderd heeft, kan men - zoo althans ging het ons - niet
nalaten te betreuren dat al deze geschiedenisjes òf zoo weinig interest wekken doordat
ze fragmentarisch zijn òf zoo droevig verloopen. Dood en zelfmoord, we zeiden het
reeds, zijn hier aan de orde van den dag; mislukte levens, stumperige ouderdom,
werkloosheid, twee man over boord... En wanneer wij in ‘Een boerengezin’ eerst
getuigen zijn geweest
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van al die narigheid ten platten lande: een te hard werkende boer, een kijfachtige
huisvrouw, een afgesnauwd kind, een afgebeulde werkmeid; wanneer wij dan de
geboorte van een kalf tot in bijzonderheden hebben bijgewoond, mogen wij - zoo
wil het de schrijver - van het gezin niet afscheid nemen voordat wij vernomen hebben
dat de boer door overmatige inspanning plotseling is gestorven. - Waarom moest hij,
die zoo goed het zonlicht-gedrenkte land beschrijven kon, telkens weer in nacht en
narigheid ons rondvoeren?
H.S.
Mr. I.B. C o h e n . Hoofdlijnen der Staatshuishoudkunde. - Groningen. P.
Noordhoff.
De schrijver van deze handleiding bij het onderwijs in de Staathuishoudkunde is tot
het in 't licht geven van dit leerboek overgegaan o.a. omdat z.i. van geen der tot nog
toe verschenen gelijksoortige werken gezegd kan worden dat het ‘èn voor de leeraren,
wier vertrouwen in het tegenwoordige stelsel (van voortbrenging) ongeschokt is
gebleven, èn voor hen, die de socialistische levensrichting zijn toegedaan’ bruikbaar
is. Hij heeft dus in zijn geschrift vooral de tegenwoordige voortbrengingswijze,
gegrond op privaten eigendom van voortbrengingsmiddelen, de vervanging van dit
stelsel door een socialistischen productievorm, de leer der verdeeling, de
ruilwaarde-theorie, de ‘grenswaardeleer’ en de ‘arbeidswaardeleer’ besproken.
Wanneer men na de lezing dit boek uit de hand legt, zal men moeten erkennen dat
de schr. wel er in geslaagd is de meest gangbare argumenten pro en contra de
verschillende door hem uiteengezette stelsels op zeer beknopte, doch tevens heldere
wijze uiteen te zetten. Erkennen ook dat, waar de auteur klaarblijkelijk ter wille der
bruikbaarheid van zijn boek ook voor socialisten objectief moest zijn, hij kennelijk
daarnaar gestreefd heeft, hoewel men des schrijvers voorliefde voor deze of gene
opvatting - schoon niet meer dan tusschen de regels door - hier en daar kan ontdekken.
Maar die zucht naar objectiviteit heeft, naar ons wil schijnen, één gevaar met zich
gebracht, waarvoor de samensteller van dit leerboek zich niet altijd heeft weten te
hoeden. Waar argumenten voor en tegen worden voorgedragen, is het geen
onverschillige zaak - voor den indruk dien deze voordracht maakt - of het laatste
woord aan den verdediger of aan den bestrijder van een stelsel wordt gegund. Een
voorbeeld: op blz. 159 geeft de schr. ‘argumenten tegen het socialisme aangevoerd’.
Eerst zijn het de bestrijders van het
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socialisme, wier (twee) hoofdbezwaren worden weergegeven; daarna wordt
meegedeeld wat de socialisten tegen het eerste, wat tegen het tweede bezwaar
aanvoeren. En daarmee is het uit. Ook elders in het boek wordt dezelfde methode
gevolgd; soms vindt men nog een re- en dupliek. Nu moge het waar zijn dat dit werk
is een leerboek, geen leesboek, en dat dus de toetsing der argumenten aan het inzicht
en het verstand der gebruikers mag worden overgelaten; - toch wekt daardoor dit
‘objectieve’ boek (is het ten onrechte?) hier en daar juist den schijn van een
propagandistisch geschrift te zijn. Wie b.v. (blz. 144 en v.v.) leest hoe telkens de
vrijhandelaren een (niet nader weerlegd) antwoord gereed hebben op de beweringen
der protectionisten, kan bezwaarlijk een anderen indruk krijgen dan dat de laatsten
ongelijk hebben. Was het des auteurs bedoeling hier (en elders in zijn boek)
zoodanigen indruk te vestigen?
Deze bedenking - en meerdere ten aanzien van ondergeschikte punten, die wij
kortheidshalve met stilzwijgen voorbijgaan - neemt echter niet weg, dat de (schoon
wel al te bondige) uiteenzetting zeker nut kan stichten. Er zijn er zoo velen in onze
dagen, die van de hier behandelde onderwerpen niet dan uiterst vage noties hebben;
voor dezulken kan het althans een winst zijn, wanneer zij deze ‘hoofdlijnen’ volgende
eenig inzicht krijgen in de groote vraagstukken, welke bij de beoordeeling dier
onderwerpen te berde komen. Slechts zouden wij wenschen dat de schr., deze
hoofdlijnen trekkend, hier en daar minder beknopt was geweest; hij zou daardoor
over sommige der door hem aangeroerde questies niet zóó oppervlakkig geschreven
hebben.
H.S.
O o l b e k k i n k . Wasdom. - Rotterdam. J o h a n P i e t e r s e .
In Vineta, de koninklijke stad aan de Kaspische Zee, is M a r i e geboren: vader
onbekend, moeder: waardin in een matrozenkroeg. Het kind leert niets, is 's avonds
altijd in de kroeg, sluit vriendschap met P e t e r , den timmerman; de vriendschap
wordt liefde. Op 'n avond, na een scène, ontloopt M a r i e het etablissement, wordt
door P e t e r gebracht in een christelijk tehuis, waar het christendom haar bekend
wordt door den verheven handel en wandel der twee oude lieden, die in hun shelter
de schipbreukelingen van het leven opnemen. Maar na anderhalf jaar sterven de twee
oudjes. In haar volgenden dienst, bij de van R u i g e n 's (ook andere inwoners van
de stad aan de Kaspische Zee dragen
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hollandsch-klinkende namen) bij de van R u i g e n ' s leert M a r i e door droeve
ervaring dat er ook naam-, ook schijnchristenen zijn. Zij verlaat hen en wordt door
P e t e r , die wil dat haar blik zich verruimen zal, bij socialisten gebracht. Van nu af
aan slaat P e t e r , die naar zijn eigen verklaring ook al heel wat wijzer geworden is
sedert hij niet meer elken avond in de matrozenkroeg met M a r i e zit te vrijen, aan
het doceeren en bespiegelen. Men moet den timmerman hooren: ‘Of van R u i g e n
de waarheid heeft begrepen, zou ik durven betwijfelen. En zelfs is het mogelijk, dat
je eerste meesteres die niet zag, van hoeveel liefde ze ook blijk gaf. Even twijfelachtig
is het, of de socialisten ze zelf zien. Maar daarmede hebben we ook niet te maken.
Wij hebben te maken met de vraag, of de menschen naar waarheid trachten. En dat
deed je eerste meesteres en dat doen vele socialisten. Dat verdient respect en achting,
ook al zijn we overtuigd, dat zij allen het hier en daar mis hebben.’ M a r i e is blij
dat haar P e t e r zoo is geworden, want zij gelooft dat een mensch nooit genoeg
weten, nooit genoeg lezen kan.... Zij dient nu - zoo ongeveer als huishoudster - in
het gezin v a n A l d e n : de heer v a n A l d e n is socialist, tevens eigenaar van een
machinefabriek, een ‘goed patroon’, die een korteren arbeidsdag voor zijn (50)
werklieden invoert, flinke woningen voor hen bouwt welke na korten tijd eigendom
der bewoners worden, een park voor de kinderen der werklieden sticht en eindelijk
onder de leus ‘de fabriek aan de arbeiders’ hen tot mede-eigenaren van zijn zaak
maakt. Mevrouw v a n A l d e n leert haar huishoudster veel wat nieuw was voor het
meisje uit de kroeg: ‘zij schilderde haar, hoe er een kleine klasse was, die leefde in
overvloed, die ten deele geschapen was door de arbeidende paupers, en welke klasse
voor een deel althans, niet eenmaal hooren wilde van ingrijpende verandering en
verbetering. De oogen van M a r i e gingen open en zij voelde, dat er onrecht was,
dat er voortdurend onrecht gepleegd werd.’ Va n A l d e n heeft een kring van
‘markante personen’, leiders der revolutionaire beweging, om zich heen verzameld;
mevrouw en de huishoudster wonen de avondjes bij, waarop deze hervormers: een
advokaat (staatssocialist), een werkman (idem), een ex-onderwijzer (communist),
een kleermaker (communistisch-anarchistisch straatprediker), elkaar te woord staan.
Een nieuw element in dien kring, zekere v a n B e r g e n , komt met een nieuw(?)
evangelie: een gezonde gemeenschap moet opbloeien uit den grondslag der
onzelfzuchtige, universeele liefde; men moet zijn naasten liefhebben als zich zelven;
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allen zijn elkanders broeders... In dezen kring voelt M a r i e zich spoedig geheel
tehuis; het ‘leergrage karakter’ der jonge vrouw vindt hier bevrediging. Va n
A l d e n 's ‘vrij aardige’ bibliotheek verruimt verder M a r i e ' s blik; zij beseft dat al
die mannen wel gevangen zijn elk in eigen stelseltje, maar zij waren toch de dragers
van een massa kennis, die M a r i e weder tot denken en weten aanspoorden. Zij leert
Multatuli liefhebben; zij leert ook ‘de vuisten ballen en met een hartgrondige
verwensching op de lippen P e t e r zeggen, dat het tijd werd, dat de geheele
maatschappij ten onderstboven gekeerd werd en de macht verkreeg, wie nu dag-in
dag-uit zijn arbeid verrichtte voor zeer weinig loon.’ P e t e r verheugt zich over haar
hartstocht, die geen onrecht dulden kan. En hij vertelt haar wat v a n B e r g e n wil:
‘hij beweert, dat ieder individu over krachten kan beschikken, die verre staan boven
de tot dusver ontwikkelde energie, dat de loopbaan langs den weg van individueele
ontwikkeling voert tot een zelfvolmaking, die noodzakelijk betere toestanden ten
gevolge moet hebben. Inderdaad, wat hij ervan zegt, is merkwaardig genoeg, terwijl
hij zijn beweringen staaft met tal van gronden en bewijzen, die veelal de
waarschijnlijkheid voor zich hebben’..... En zij gaan voort, de twee, met debatteeren,
redeneeren, filosofeeren bladzijden lang.
Maar ik spaar u de rest. Wij hooren nog over de ‘evolutieleer van den vorm en
den geest’; M a r i e wordt ‘bekoord’ door de leer dat de stofvorm, waarin het leven
huisvestte, de reis gemaakt had van mineraal, plant, dier om eindelijk den menschvorm
aan te nemen; wij hooren nog van Karma, van Koeng-foet-tseu, Meng-tseu,
Zarathrustra, Sankyacharya, Boeddha, Mozes, Jezus....
Ziedaar het boek. Na dit alles er nog veel van te zeggen, is wel overbodig. Ter
kenschetsing van den geest des auteurs slechts nog één kostelijk staaltje: de grijze
koning, die ziek is, laat v a n B e r g e n , den wonderdoener, bij zich roepen. De
‘ordonnans’, die hem gaat halen, beklimt daartoe den ‘Paaschberg’, waar de
wereldhervormer woont, en volgt daartoe een weg, die hem door het heerlijkst
natuurschoon leidt. Maar de ordonnans ziet daar niets van, bromt alleen binnensmonds
een vloek, als hij tegen een steen stoot. ‘Hij zag niet dat machtig natuurdrama, in de
verte, die aanzwellende golven, die aanrollend botsten en botsend uiteenspatten in
schuim van groen-goud-blauw-met-wit gekroond. Dat teere, dat fijne, hoe zou hij,
die zijn levensmoed, zijn ziel, zijn zijn had verkocht voor vorstendienst en
knechtschap, die de vrijheid van den stoeren werker had ingeruild voor een uniform
met veel goud,
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iets daarvoor kunnen gevoelen? Hij ondervond de gevolgen van wat hij gedaan had.
Knechtschap en hoog ideeële opvattingen gaan eenmaal niet samen’..... Me dunkt,
het is nu al wèl geweest; we kunnen nu gerust dezen ‘wasdom’ tot verderen wasdom
laten gedijen.
H.S.
B. P é r é z G a l d ó s . Zuster Marcela, Roman eener non. Uit het Spaansch.
- Leiden. A.H. A d r i a n i .
‘Het boek bevat tal van aardige passages’, zoo heet het aan het eind van een soort
van voorwoord, waarin als in een operatekstboekje vooraf de geheele geschiedenis,
die den roman vult, in 't kort wordt verteld. ‘Tal van aardige passages’ ... wij hebben
ze niet kunnen vinden. Wij hebben heel wat namen van aanvoerders der Carlistische
benden en der Christino's uit het Spanje van omstreeks 1835 gelezen, ook heel wat
namen van steden, dorpen, gehuchten, bergen, rivieren in Spanje; wij hebben de vele
woorden, die de schrijver noodig heeft om alles en alles te verhalen, gelezen; en de
hoofdpersonen hebben ons geen belang ingeboezemd. De non, welker ‘roman’ ons
zal bezighouden, treedt al heel weinig op den voorgrond en de personen, die ons in
al hun doen en laten worden geteekend, laten ons al heel koud. Zoodat we het boek
uit de hand leggen met een zucht van verlichting omdat het uit is en met de vraag op
de lippen: waarom moest dit werk worden vertaald?
H.S.
A u g u s t a d e W i t . De Godin die wacht. Amsterdam. P.N. v a n
K a m p e n en Z o o n .
Dit is in velerlei opzicht een heel aantrekkelijk boek: het geeft ons het beeld van
nauwelijks één jaar uit het leven van een jongen man, van mr. v a n H e e m s b e r g e n ,
die na zijn promotie naar Java gaat, het hoofd vol idealen; die daar eerst deze idealen
tracht te verwezenlijken, daarbij aanbotst eerst tegen den doodenden sleur van het
bureau-werk, dan tegen de ziellooze routine van zijn chef, daarna tot de ontdekking
komt dat de inlander niet beantwoordt aan wat hij zich daarvan had gedroomd; in
arren moede begint hij een ander leven, geneigd als hij wordt zijn ideëele opvatting
over boord te gooien. Een rijke planter draagt hem de behartiging op van een proces,
waarmee millioenen gemoeid zijn; de jonge jurist wint de zaak en ziet zich nu zijn
toekomst verzekerd, zijn wensch van thans: geld maken, vervuld. Maar in Holland
heeft hij zijn
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levend geweten achtergelaten; A d a , zijn meisje, het ‘sentimenteeltje’, zooals hij
haar half schertsend noemt, komt uit; zij heeft gevoeld dat het niet goed met hem
ging. En hij, de sterke, de forsche, die al zoo ver op weg was een cynicus te worden,
ziet zich door haar enkele woorden, door den blik harer oogen, door de kracht die
van haar nobel hart uitgaat teruggevoerd naar de hoogten der idealen: hij zal het
aanbod van die mooie advocaten-praktijk te Batavia afslaan, hij zal met haar blijven
wonen in de ‘rimboe’ en als aan haar hand gaande zal hij den inlander leeren kennen,
den inlander leeren begrijpen en liefhebben, doordringen in zijn leven en zoo de
bouwstoffen verzamelen voor het groote werk, dat de voortzetting, de voltooiing zal
worden van het werk, dat A d a 's vader, de Leidsche hoogleeraar, door den dood
overvallen, niet heeft ten einde kunnen brengen en waarin het gewoonte-recht van
den inlander zal worden beschreven en verklaard.
In deze vluchtige schets is niet meer weergegeven dan wat men de kort
samengevatte uitwendige geschiedenis van den roman zou mogen noemen, zoo kort
samengevat dat zelfs daarin geen plaats was voor de vermelding van v.
H e e m s b e r g e n 's liaison met een inlandsche vrouw, hoewel ook deze episode tot
de ontknooping medewerkt. Maar men moet dit boek niet lezen om het ‘verhaaltje’.
Waar het om te doen is, dat is: om de zielkundige ontleding, om de innerlijke
geschiedenis van den jongen man. En hierin vooral geeft de schrijfster superieur
werk, van het begin tot het einde belangwekkend: men leeft dadelijk reeds mee met
den sympathieken v a n H e e m s b e r g e n , die in Leiden reeds onder zijn
mede-studenten den toon aangaf in alles: ‘van de mode in manchette-knoopen tot de
politiek’, die na zijn promotie wat anders, wat meer wil zijn dan alle anderen; die
door A d a 's vader opgewekt is tot warm interest in het lot van den Javaan en nu tot
den Javaan gaan zal om hem gelukkig te maken.....maar die nu ook weer niet zóó
vol van dat doel is, of hij zegt bij het afscheidnemen van A d a expres nuchter tot
haar, als hij merkt dat haar extase opsteeg tot een hoogte waar hij niet stond of ooit
zou kunnen staan misschien: ‘Nou, - de Javaantjes gelukkig te maken is nu niet waar
het in de eerste plaats op aankomt....’ Straks verhoogt zich onze belangstelling, als
hij in Indië is en we blijven hem volgen, stap voor stap, bij alles wat hem weervaart,
wat op hem inwerkt, zijn stemming beheerscht. Wanneer het eerste deel eindigt met
zijn toezegging aan den rijken planter, dat hij diens erfenis-zaak ter hand zal nemen,
slaan we het tweede deel met een gevoel van bekom-
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mering open: nu is hij verloren, zeggen we, nu gaat hij met vuile laarzen staan op
zijn mooie idealen, nu zal hij ook ophouden A d a waardig te zijn.... Maar als,
onverwacht, A d a zoo nabij hem blijkt te zijn, wanneer ze hem, ziek naar lichaam
en geest, komt helpen en bijstaan, dan juicht er iets in ons, omdat het ons verheugt
dat hij toch niet te gronde zal gaan, de jonge man, die ons zoo sympathiek was
geworden en met wien we zoo intens waren gaan meeleven.
Achteraf, na de lectuur, als de bekoring der suggestieve woorden, waarin dit verhaal
geschreven is, haar directe werking niet meer op ons oefent, bij rustiger overweging
van het geval, rijst de twijfel en duiken de vragen op, vooral juist naar aanleiding
van wat men v a n H e e m s b e r g e n 's ‘bekeering’ zou kunnen noemen. Is het
zelfbedrog, wanneer hij zich een ellendigen egoïst noemt en zegt niet te hechten aan
die leer van algemeene broederlijkheid en liefde, en verklaart dat ieder mensch om
zichzelf moet leven, het goede doende niet ‘om de maatschappij’ maar om zichzelf?
A d a zegt hem dat het zelfbedrog is: ‘Wat je zooeven zei van leven voor je zelf en
noodzakelijk egoïsme! - Je gelooft het zelf ook niet eens!... Je bent veel beter dan je
zelf weet’. En aan het slot van die groote scène, wanneer hij overweldigd is door de
zekerheid dat zij alles weet, al zijn twijfelingen, zijn levensvrees, alles.... zegt hij:
‘Denk niet meer om wat ik gezegd heb - ik meende het vroeger wel, maar ik zal het
nu niet meer meenen!’....Ik zal het nu niet meer meenen. Is dàt de hechte grondslag
voor hun geluk: zijn onder die bijzondere omstandigheden en invloeden opgevat
voornemen om nooit meer te zullen meenen wat hij vroeger toch wèl meende? Zal
er niet nog, als ze getrouwd zijn, een terugval zijn? Zal A d a als zijn vrouw altijd
zoozeer de sterke blijven dat zij zijn vroegere ‘meening’ (en de consequenties daarvan)
kan wegvagen uit zijn hart? Voor die vraag laat ons het boek.
Nog een bedenking rijst bij rustiger overweging. Het punt, waarvoor onze
belangstelling gevraagd en gewekt wordt, is: zal v a n H e e m s b e r g e n den
materieelen weg opgaan of aan het ideaal blijven vasthouden? In concreto komt dit
punt echter hierop neer: zal hij zich te Batavia vestigen als associé van een advokaat,
die daar een drukke praktijk heeft; of zal hij blijven waar hij is, doordringen in de
zeden en gewoonten van den inlander en zoo in staat geraken het werk van A d a 's
vader over de rechtstoestanden in Indië te voltooien? Is het onze schuld, wanneer
we het verschil tusschen de eene werkzaamheid en de andere niet gevoelen als
tusschen minwaardig materieel en meerwaardig ideëel? Kan men
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ook als advokaat te Batavia, zelfs met een drukke praktijk, niet het beste in zich
ongerept bewaren? En kan men - want zóó stelt de schrijfster het dilemma - niet ook
in dàt emplooi ten behoeve der inlanders, ter bevordering hunner belangen werkzaam
zijn? ‘Ik wil’ - had A d a 's vader gezegd den laatsten keer dat hij met haar en v a n
H e e m s b e r g e n samen was - ‘ik wil trachten mijn deel af te doen van de nationale
schuld op de kwijting waarvan Indië nu al haast drie honderd jaar wacht’. Met dat
doel voor oogen schrijft hij zijn boek over den rechtstoestand in Indië.... De lezer
denkt onwillekeurig daarbij aan de woorden van v a n H e e m s b e r g e n dat hier
niet dan ‘middellijk het geluk van den Javaan het spel is.’ ‘Het spreekt vanzelf dat
een goede rechtspraak bijdraagt tot het welzijn van een volk, tot zijn “geluk” als je
wilt’. Die woorden, expres nuchter ter afkoeling van het dweepstertje in Leiden
gesproken, blijven den lezer bij en zoo hij, door de levendige schildering en door al
het andere, waardoor de figuur van v a n H e e m s b e r g e n zoo belangwekkend
wordt, waarlijk hoopt dat deze voor een ideale levensopvatting behouden blijft, hij
blijft vrij onverschillig voor de vraag of de held het ideaal te Batavia als advokaat,
of te Soemberbaroe als schrijver van het bedoelde boek zal dienen.
Doch, gelijk gezegd, bedenkingen als deze rijzen eerst wanneer ge na de lezing
niet meer staat onder de machtige bekoring dezer suggestieve taal. Suggestief niet
het minst, waar het indische landschap, waar het leven en bewegen der inlanders
beschreven wordt. Voor ons, die het land en het volk niet kennen, ontbreekt elke
mogelijkheid van contrôle op de juistheid der visie, maar dat die visie grootsch is en
dichterlijk, dat hier aangrijpend-schoone bladzijden gevonden worden, waarin telkens
weer een ander kleurrijk beeld ons wordt voor oogen gesteld - ge hebt het boek maar
op te slaan om u daarvan te overtuigen. Het hoogst verheft zich de schrijfster, waar
zij (blz. 147 v.v.) gewaagt van ‘het eeuwenoude, tot op heden toe niet gestilde
verlangen van den westerling naar het Oosten, half-begrepen en onweerstaanbaar
als heimwee, als een voorgeboortelijke herinnering aan de bakermat der volken’...
‘Zie den natiën-stoet, de koningen, de helden en de wijzen uit het Westen derwaarts
gaan, hoe verlangend! Opgaan naar den Oosten, den purperen Oosten, zonnebron,
volkeren-wel, oorsprong van godsdiensten en wijsheden, fontein van fantazieën,
spruitend wolken-hoog! Allen zoeken zij het, allen die koude hebben geleden en
karigheid, het gedrang der al te velen op de al te enge plek, den dwang
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van noodzakelijk harde wetten, den nooit-te-beslechten strijd tegen allen en alles
voor het bestaan alleen, de onverdragelijke eentonigheid, de droefgeestige moeite.
De vreugde zoeken zij, den prachtigen rijkdom, de menigvuldigheid van alle dingen,
de wijdte, de willekeur. In harts-tocht en ziele-drift zoeken zij’. En dan volgen als
in een visioen der eeuwen de tochten der volkeren van oudsher naar het Oosten....Maar
men leze ze zelf, die bladzijden van historische lyriek.
H.S.
J. E v e r t s . Reactie. - Haarlem. D e E r v e n F. B o h n .
Heel knap verteld, deze treurige geschiedenis van het gezin, van moeder, zoon en
dochter, die zoo lang, zoo lang reeds gebukt gaan onder het gedwongen mee-leven
met den man en vader, die alles voor zich opeischt en niets geeft, die - als hij te veel
gedronken heeft vooral - allen afsnauwt en ruwe woorden toebijt, die op het punt
staat van failliet te gaan en nog tracht zijn besten vriend geld af te zetten, wat na
eenige aarzeling de zoon nog verhoedt. De auteur doet ons wel heel goed gevoelen
hoe die twee vrouwen en de jonge man door den bruut, die hen regeert, als 't ware
lamgeslagen zijn, zoodat ze bijna niet meer tegen hem in opstand durven komen. De
‘reactie’ bestaat dan ten slotte daarin dat de zoon het ouderlijk huis verlaten zal en
dat de vrouw en de dochter, vooral de laatste, openlijker in verzet komen tegen de
tyrannie van den man, dien zij nu eenmaal niet alleen laten kunnen: de vrouw, omdat
ze zijn vrouw is; de dochter, omdat ze haar moeder wil blijven bijstaan.
Met dat al is dit een heel treurig boek. De vader, we zeiden het reeds, is een bruut;
de vrouw leeft - althans tot de ‘reactie’ - in een gedweëe onderdanigheid, waardoor
haar waardigheid te loor gaat; de dochter, tobbend en zwoegend, een troosteloos,
vreugdeloos leven leidend, met geen andere uitkomst dan den dood van haar vader;
de zoon is een zwakkeling; alleen zijn meisje, G u s t a , is een normaal mensch,
gezond van ziel. En dan die scènes, die kibbelarijen, die kijfpartijen, die ruwe
scheldwoorden! O zeker, heel knap verteld; wij zien het voor ons; het is of we er bij
zijn. maar naarmate de illusie volkomener is, zijn we des te meer opgelucht als het
boek uit is en we afscheid hebben genomen van het huis, waarin zooveel wordt
geleden, maar waarin dan ook zoo weinig onze sympathie wekt.
H.S.
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E l s e v a n B r a b a n t (Mevr. E.J. d e M o u l i n , Harlingen). Van Troost
in Werken. - Alkmaar. P. K l u i t m a n .
Een klein romannetje of wat breed uitgesponnen novelle, waarvan de heldin, een
Amsterdamsch onderwijzeresje, dat troost in werken zoekt en vindt, ons nog veel
sympathieker zou zijn, wanneer de schrijfster van den held maar niet zoo'n treurig
manspersoon had gemaakt. Dit heer is op het onderwijzeresje verliefd, doch laat zich
door zijn zuster wijsmaken dat haar vriendin M e t a , die als schoolmeisje een
vriendinnetje van hem geweest was, nog altijd - na een dol engagement en na veel
dolle jaren - zoo geweldig veel van hem houdt..... Hij trouwt M e t a en vindt zich
bedrogen: een kijfachtige huisvrouw is zijn deel. Nu zoekt hij troost bij haar, die hij
beter gedaan had niet voor M e t a te laten loopen: hij bekent haar zijn liefde, hij wil
haar die zelfs......opdringen. Maar het onderwijzeresje weerstaat die begeerte, zij zal
‘troost in werken’ zoeken: is zij niet vol ijver voor haar heerlijke taak? - en ze zal
wachten, hem liefhebbend uit de verte.
Het boekje laat zich prettig lezen en we voelen veel voor de dappere, brave
J o h a n n a , die zoo flink is en toch ook zoo vrouwelijk. Alleen maar, die held van
haar...!
H.S.
B o e k a , Studiën en Beschouwingen. I. II. Tropisch Nederland. III. Bestuur
van Oost-Indië. Amsterdam. F. v a n R o s s e n .
Ziehier een werk, waarvan onmogelijk in enkele regelen een eenigszins volledig
verslag kan worden gegeven. Het geeft beschouwingen van allerhande aard, - naar
onze schatting zoowel ‘verstandige’ als ‘dwaze’; vele bladzijden zijn gevuld met de
mededeeling, hoe anderen over het een of ander onderwerp denken. Kamerverslagen,
tijdschrift- en dagbladartikelen geven den Schrijver - den heer P.C.C. H a n s e n J r .
- in ruime mate de gelegenheid, daaraan bespiegelingen vast te knoopen; soms ook
slechts de mededeeling, dat hij het met het een of ander eens is of niet.
Wij kunnen niet zeggen, dat wij Boeka's ‘studiën en beschouwingen’ bewonderen;
zij staan naar onze schatting, beneden zijne vroegere werken (Uit Java's Binnenland,
3 deelen), die meer teruggaven wat hij zelf gezien en opgemerkt had. Hij schrijft nu
meermalen als de eerste de beste politieke tinnegieter, die overtuigd is dat eene
wereldhervorming zoo maar kan worden gedecreteerd....
Wat te zeggen b.v. van dit plannetje (blz. 14 van Tropisch Nederland): Oost-Indië
- wij laten nu kortheidshalve de West
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buiten sprake - moet zijn eigen regeeringslichaam hebben, dat over alle Indische
aangelegenheden, voor zoovere deze geen Rijkszaken zijn, te beslissen heeft. Dat
lichaam - een Koloniale Raad - moet zijn zetel hebben in den Haag; het doet ‘geheel
onafhankelijk van den minister alle Indische aangelegenheden, welke geen
onmiddellijk Rijksbelang betreffen, in overleg met de Koloniale Regeeringen af,
behoudens bekrachtiging door den Raad van State’, enz.
De historische ontwikkeling, de grondwet, het daarin vastgelegd opperbestuur des
Konings.... met dat al wordt geen rekening gehouden, evenmin als met de bezwaren,
aan de uitvoering van het plan verbonden: de zelfstandigheid der koloniale Regeering
zou minder worden dan ooit, maar er zou meer dan ooit gecorrespondeerd en
geadviseerd worden....
De leden van den Kolonialen Raad - tot het getal van elf - zouden benoemd worden
door de Kroon, uit een voordracht van de Tweede Kamer (blz. 28). Deze, zegt Boeka,
heeft niet genoeg verstand van Indische zaken; maar is zij dan wèl bevoegd om te
beoordeelen wie, voor den Raad, de meest geschikte personen zouden zijn?
Ledigheid is des Duivels oorkussen, maar de bedoelde leden van den Kolonialen
Raad zouden daarover niet hebben te klagen: ‘minstens eenige malen per week’
moeten zij vergaderingen bijwonen; zij hebben kennis te nemen van alle adviezen
en voorstellen, door het bestuur der kolonie ingediend, van de ontwerpen van den
minister, van hetgeen dagbladen en tijdschriften voor belangrijks over Indische
aangelegenheden bevatten; verder moeten zij hervormingen overdenken, naar eene
goede oplossing zoeken van de onderscheiden misstanden en vraagstukken.... (bl.
30).
Sprekende over ons stelsel om, in onze koloniën, den handel van het moederland
gelijkelijk te behandelen met die van andere natiën, zegt ons de Schrijver (bl. 41)
dat er in den laatsten tijd stemmen opgaan om daarin wijziging te brengen. ‘Indië
zou daarmede geen dienst bewezen worden’, - wat nog al voor de hand ligt; maar
dan voegt hij er bij: bovendien is het zeer de vraag of zulke maatregelen niet in strijd
zouden zijn met de bepalingen waarop ons door Engeland, na de Fransche
overheersching, Oost-Indië werd teruggegeven’.
Wel, zouden wij zeggen, waarom heeft de Schrijver het tractaat van 1824 (en ook
dat van 1871) niet eens even nagezien? Geheim zijn die stukken allerminst, en hij
had dan zelf de gestelde vraag kunnen beantwoorden!
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Wat de Schrijver verder over dit onderwerp schrijft, is ons (o.a. bl. 43) verre van
duidelijk.
Slaan wij het boek een eind verder op (bl, 129), dan vernemen wij dat op de
Buitenbezittingen ‘behoudens enkele weinige uitzonderingen, ons gezag grootendeels
is een schijngezag’; dat (bl. 130) ‘slechts Java en enkele punten op de
Buitenbezittingen een geregeld bestuur genieten’.
Weet, mag men vragen, de Schrijver dan niets van wat in de 19e eeuw op geheel
Sumatra, en ook daarbuiten, is gedaan?
Zeker, er blijft nog veel te doen over. Maar er is geen reden om te wanhopen, en
thans te zeggen: al wat voor Indië gedaan moet worden gaat zijne krachten, en die
van het moederland, te boven. Boeka wil nu, om het noodige geld te verkrijgen, een
deel onzer - tot dusver nog verwaarloosde - koloniën verkoopen; en meent voor die
nog weinig beteekenende bezittingen ‘bij wijs beleid en kundig overleg’ een som te
kunnen verkrijgen, groot genoeg om aan alle misstanden in het Nederlandsch blijvende
gedeelte van Insulinde een eind te maken en op Java, Sumatra en Borneo de ‘welvaart
algemeen te doen worden’.
Wij gelooven er niets van. De Engelschen in Noord-Borneo, de Amerikanen in
de Filippijnen hebben ervaren dat men op dergelijke bezittingen geld toelegt; Spanje
is in beteren financieelen toestand geraakt nadat het zijne koloniën kwijt was... wie
zal ons nu, voor onze rechten op Timor, Flores en dergelijke, zelfs op Celebes, vele
honderde millioenen bieden?
Maar afgescheiden daarvan... wij zijn nog ouderwetsch genoeg om in te stemmen
met deze woorden:
Vergeet uw afkomst niet, Bataven!
Staat nooit den grond der Vaderen af...

Het denkbeeld, een deel onzer bezittingen te verkwanselen, lacht ons allerminst toe.
Wij zouden, uit de beide deelen van B o e k a 's ‘Studiën en Beschouwingen’, nog tal
van aanhalingen kunnen doen om in het licht te stellen dat zij veelal nadere
overweging en onderzoek vereischen; maar de enkele voorbeelden, boven aangehaald,
schijnen ons reeds voldoende om onze meening te rechtvaardigen, dat de vriendelijkste
beoordeeling niet beter kan zijn dan deze: er zijn door B o e k a velerlei onderwerpen
aangeroerd, die tot nadenken uitlokken. Maar de richting, waarin hij de oplossing
van menig vraagstuk zoekt, is de onze niet.
E.B.K.
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S.F. v a n O s s . Amerikaansche Spoorwegwaarden. Groningen, v a n
O s s & Co.
Wanneer dit werk alleen beteekenis had voor hen die geldelijke belangen hebben bij
Amerikaansche spoorwegen, dan zou eene aankondiging eerder in een financieel
blad op haar plaats zijn dan in Onze Eeuw.
Maar het is ook uit een ander oogpunt leerzaam. Als men zoo leest, hoe het
spoorwegwezen in Noord-Amerika zich heeft ontwikkeld onder een stelsel van zoover
mogelijk gedreven vrijheid voor de ondernemers, dan rijst wel de vraag of de in
Europa steeds toenemende staatsbemoeiing toch ook niet een groote keerzijde heeft?
‘Zij, die denken dat de staat overal bij dient te zijn wil alles goed gaan, zullen wel
doen te overwegen dat Amerika, zonder de minste staatsinmenging, alles bij elkander
genomen het beste en goedkoopstwerkende spoorwegnet ter wereld kreeg’ (blz. 5).
Voor een goed deel is het werkje van den heer v a n O s s eene toelichting op deze
zinsnede, en wie zich een onpartijdig oordeel wil vormen over de vóór- en nadeelen
van staatsexploitatie van spoorwegen, moge ook van dit boekje kennis nemen.
E.B.K.
F.A. B u i s . Oudt-Hollandsche Menschen. Amsterdam, Va n K a m p e n
en Zoon.
De schrijver, wiens uitnemende roman ‘In Ketenen van Hoogheid’ voor een paar
jaren zijn meesterschap in het historische genre duidelijk liet zien, brengt ons thans
met twee novellen in een iets lateren tijd dan die van den stervenden F r e d e r i k
H e n d r i k en in andere kringen dan die van het Haagsche hof. De ‘Rotterdamsche
juffer’, de schoone L e o n o r a v a n d e r M e y d e n , waardige kleindochter van
H o o f t ' s ‘lieve lichte Leonoor’, treedt hier ten tooneele naast den flinken N i c o l a a s
v a n V l o o s w y c k , den zoon van den trotschen maar diep vernederden
Amsterdamschen burgemeester en zijne vooral niet minder hooge
burgemeestersvrouwe, die aan tafel bij den vetten B i c k e r op het slot te Muiden
boven een hooggeboren lid der Staten-Generaal de préséance eischte. Ook de door
Prof. K e r n k a m p ' s uitgave welbekende schepen H a n s B o n t e m a n t e l , die
zich tegenover den burgemeester en de zijnen maar half voelt medetellen, is goed
geteekend. De zeer eenvoudige intrige laat alle ruimte voor de getrouwe schildering
van het gezelschapsleven der Amsterdamsche patriciërs omstreeks 1660, waarom
het hier te doen was; de listige Italiaan B o r r i is misschien wat

Onze Eeuw. Jaargang 3

987
te gechargeerd, vooral in de scène met N i c o l a a s in zijn van Oostersche pracht
schitterenden Amsterdamschen salon. Het tweede stuk, ‘Een Sliedrechtsche jongen’
(1727), verplaatst ons in het eerzame Gorkum te midden van de familie Va n H o e y ,
die wij uit J o r i s s e n ' s uitnemend boek over de regeering van Gorkum in de 18de
eeuw van naderbij kennen. Het leven der 18de eeuwsche regenten in eene kleine stad,
dier tirannen in duodecimo, kon hier ook getrouw worden weergegeven, ook weder
zonder dat men door fijn gesponnen intrigues van de hoofdzaak wordt afgeleid. De
heer ‘F.A. Buis’ schijnt mij onder de talrijke nieuwere schrijvers en schrijfsters van
historische novellen en romans ten onzent facile princeps te zijn: hij weet, al zijn
taal en gedachtengang soms wat modern, den toon van den tijd te treffen en heeft
geen ‘boeiende’ intrige of opgeschroefde taal, geen ‘strekking’ in de richting van
geloof of staatspartij noodig om ons voortdurend te boeien. Maar waarom die ietwat
aanstellerige ‘'t’ en ‘Oudt’ op den titel? Zulke kunstjes heeft deze auteur niet noodig.
P.J.B.
L. P e n n i n g . Ons Oude Nederland. De geschiedenis des Vaderlands van
de vroegste tijden tot op heden aan ons volk verhaald. Rotterdam, D.A.
Daamen.
Een proefaflevering van dit werk bereikte ons. Voorzoover men uit een twaalftal
midden uit het boek gegrepen bladzijden kan oordeelen, is het werk vlot en populair
geschreven en zoo niet uit de bronnen, dan toch uit de beste literatuur bewerkt. De
prenten zijn dragelijk uitgevoerd, de chromolithographische plaat, die alle afleveringen
zal vergezellen, is in deze proefaflevering goed gelukt. Moge het werk blijken te
voldoen aan de hooge eischen, die ook de auteur zich blijkens het voorwoord en den
prospectus wenscht te stellen! Aan geestdrift voor ‘ons oude Nederland’, dat hij wil
helpen verdedigen tegen het ‘lage rot’, dat ‘nog kort geleden’ onze ‘binnenlandsche
vrijheid’ bedreigde, ontbreekt het ten minste ‘den uitgever’, die het voorwoord stelde
niet; misschien wel aan kalme zelfbeheersching. Maar de uitgever is de auteur niet!
P.J.B.
J.J. v a n To o r e n e n b e r g e n . Marnixiana Anonyma. Nieuwe
verscheidenheden uit en over zijne nalatenschap. 's Gravenhage,
Martinus Nijhoff.
De grijze oud-hoogleeraar, die gedurende zijn welbesteed leven zooveel gedaan heeft
om M a r n i x en zijn tijd beter te doen kennen,
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heeft aan het einde zijner lange wetenschappelijke loopbaan nog eens de pen
opgenomen om, afscheid nemend van zijne ‘oude liefde’, nog eenmaal van die liefde
te getuigen.
Is M a r n i x de schrijver der bekende Oratio Ecclesiarum Christi? F r u i n meende
van neen, maar Va n To o r e n e n b e r g e n licht nog eens zijn bevestigende meening
toe, nu F r u i n ' s geschrift herdrukt is. Zoo handhaaft hij in een tweede artikel
M a r n i x ' aanspraak op het eveneens zeer in twijfel getrokken auteurschap van het
Wilhelmus. Zoo kent hij op m.i. meer overtuigende gronden het pamflet Response
d'un bon Patriot (1588) aan M a r n i x toe. Eindelijk verbetert hij een paar eigen
meeningen van vroeger en wendt zich nog eens tegen F r u i n in een oordeel van
dezen over M a r n i x ' aannemen der geconfisceerde boekerij van H o p p e r u s . Een
en ander wijst aan, hoe onze grijze ambtgenoot nog medeleeft met de wetenschap,
waaraan hij zooveel goede diensten bewees.
P.J.B.
Voorts zijn door de redactie ter aankondiging ontvangen de navolgende
boekwerken:
K. S i d e r i u s . Planten-typen. Zomerbloemen. S.L. v a n L o o y . Amsterdam. 1903.
H.G.F. C h r i s t m a n n . Inrichting en Werking van Hypotheekbanken. (Acad.
Proefschr.) Amsterdam 1903.
H e r m . H e y e r m a n s J r . Ora et Labora. Spel-van-het-Land in 3 bedrijven.
Amsterdam. S.L.v. Looy. 1903.
B e r t h a v a n S u t t n e r . Martha's kinderen. (Een vervolg op ‘De Wapens
Neergelegd’). L.J. Ve e n . Amsterdam.
P o l d e M o n t . Koppen en Busten. Aanteekeningen over de kunstbeweging van
dezen tijd. Brussel. H. L a m e r t i n , Uitgever, 20 Houtmarktstraat 1903.
Wetenschappelijk Nieuws voor Iedereen. Maand. Tijdschr. onder hoofdredactie van
H.J. B a r t e l s . Afl. I. 15 Oct. Uitgave van B.D.K. Busé, te Hardinxveld.
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